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RESUMO

O objetivo central desse trabalho é a análise do projeto educacional desenvolvido no Colégio
Nossa Senhora Das Dores em Diamantina, pelas Filhas da Caridade no período de 1905 a
1925. Já os objetivos específicos desse trabalho consistem em analisar o discurso
ultramontano presente nas práticas escolares do colégio e identificar a influência das
características institucionais da Congregação das Filhas da Caridade na formação da
mocidade feminina. O educandário recebia alunas internas e externas e cuidava de meninas
órfãs. As moças do Nossa Senhora das Dores eram preparadas para serem boas mães, esposas
e educadoras. Com relação às práticas pedagógicas desenvolvidas no colégio, a presente
pesquisa propõe investigá-las utilizando-se do método qualitativo. Como instrumento para a
realização da pesquisa foi utilizada análise documental e levantamento bibliográfico. Para
tanto, propõe-se investigar os dispositivos legais que foram institucionalizados para a
efetivação desse projeto tanto no que concerne às leis do Estado, como as leis da Igreja e do
próprio Colégio. Sendo assim, o resultado da pesquisa é ressaltar a importância de discutir a
organização do ensino feminino e a sua tentativa de sistematização dentro do quadro
educacional, utilizando as mulheres como instrumento de expansão desse novo discurso.

Palavras chave: Colégio Nossa Senhora das Dores. Filhas da Caridade. Educação Feminina.
Formação Docente.

ABSTRACT

The main objective of this work is the analysis of the educational project developed at the
Colégio Nossa Senhora das Dores in Diamantina by the daughters of charity from 1905 to
1925. The specific objectives of this work are to analyze the ultramontane discourse present in
the school practices of the college and to identify the influence of the institutional
characteristics of the Congregation of the Daughters of Charity in the formation of the female
youth. The educational received internal and external students and take cared of orphaned
girls. The girls of Nossa Senhora das Dores were prepared to be good mothers, wives and
educators. With respect to the pedagogical practices developed in the college, the present
research proposes to investigate them using the qualitative method. As an instrument for
conducting the research will be used documentary analysis and bibliographic survey. In order
to do so, it is proposed to investigate the legal documents that have been institutionalized for
the realization of this project both with regard to the laws of the State, as well as the laws of
the Church and of the College itself. Therefore, the expected result of the research is to
emphasize the importance of discussing the organization of female teaching and its attempt to
systematize within the educational framework, using women as an instrument to expand this
new discourse.
Keywords: Nossa Senhora das Dores College, daughters of charity, female education, teacher
education.
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1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem por objetivo central a análise do projeto educacional
desenvolvido pelas Filhas da Caridade em Diamantina no período de 1905-1925. Visa
compreender como as estratégias de ensino e instruções empregadas pelas freiras no Colégio
Nossa Senhora das Dores influenciaram no processo de formação das alunas internas,
externas e as órfãs. Ao investigar a cultura escolar estabelecida a presente pesquisa pretende –
se estabelecer o perfil de conduta que deveriam ter as moças do Colégio Nossa Senhora das
Dores.1
Já os objetivos específicos, consistem em analisar o discurso ultramontano
presente nas práticas escolares do colégio. Busca identificar a influência das características
institucionais da Congregação das Filhas da Caridade na formação da mocidade feminina
possibilitando diagnosticar se as moças eram preparadas para serem boas mães, esposas e
educadoras.
O presente estudo está vinculado à linha de pesquisa “Educação, Sujeitos,
Sociedade, História da Educação e Políticas Públicas” no Programa de Pós – graduação em
Educação. O campo de pesquisa que norteará o trabalho será o da História da Educação. Tal
enfoque abrange a pluralidade dos modos de sentir e pensar da sociedade diamantinense do
período analisado. Proporciona estabelecer a maneira como foi sendo construído o processo
de organização do ensino confessional feminino na arquidiocese de Diamantina e região.
Compreender essas relações dentro da História da Educação possibilita as análises
das práticas educativas e a investigação do espaço, tempo, currículo e modelo pedagógico
desenvolvido pelas vicentinas no colégio. Permite comparar o projeto educativo implantado
pelo Governo da província com o ensino desenvolvido pelas referidas irmãs na instituição
(1905-1925).
A linha de pesquisa histórico metodológica escolhida permite entender os
embasamentos teóricos e perceber a realidade histórica dos diferentes agentes sociais. Ao
representarem a si mesmos e o mundo ao qual pertecem, o enfoque concedido às ações desses
sujeitos se tornam cognoscíveis com relação ao movimento de interpretação do homem diante
dos fatos.

1

Optou-se em atualizar a grafia dos textos e fontes citadas.
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O interesse por tal temática está relacionado à minha trajetória acadêmica.
Formada em História pela Faculdade de Filosofia e Letras de Diamantina – FAFÍDIA. Meu
primeiro contato com as fontes e documentos da arquidiocese de Diamantina se deu no início
da graduação no ano de 2003, quando fui bolsista no Instituto IGC\UFMG na Casa da Glória.
Contudo, somente em 2006 quando escrevi meu trabalho de conclusão de curso intitulado
“Vozes da Nova Sião: o Jornal A Estrela Polar e o discurso ultramontano da Igreja Católica
na cidade de Diamantina 1903-1933”, é que vi surgir a possibilidade de novos enfoques e
objetos de abordagem para a problemática em questão.
A pesquisa desse período apontou a trajetória do pensamento ultramontano da
Igreja Católica através da imprensa. Entretanto, as fontes e documentos eclesiásticos
analisados no período revelaram que o bispado fortaleceu o seu processo de romanização e
moralização dos costumes na cidade por meio de dois eixos principais: a imprensa e a
educação feminina.
Em virtude de a pesquisa ter sido um trabalho monográfico e possuir um tempo
muito curto para a sua execução, o segundo eixo norteador do projeto ultramontano católico a
educação feminina não foi objeto de análise da pesquisadora. Ao ingressar na carreira técnica
administrativa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 2010, fui
lotada na Faculdade Interdisciplinar em Humanidades - FIH. Auxiliando o desenvolvimento
de atividades pedagógicas e de pesquisa nos Cursos da FIH ressurgiu a vontade de retomar os
desafios apresentados na pesquisa de 2006. Ao ingressar no Mestrado em Educação no ano de
2015 pude novamente dar sequência a pesquisa sobre os mecanismos de divulgação e
pensamento ultramontano na cidade de Diamantina, sendo que para este trabalho a ênfase está
na investigação do projeto educativo católico.
O projeto educacional desenvolvido pelas filhas da Caridade, na cidade de
Diamantina, ainda é um tema pouco trabalhado pelos historiadores da educação. Em pesquisa
realizada no banco de teses e dissertações da CAPES, ficou evidente o reduzido número de
estudos sobre as especificidades das ações da arquidiocese católica e das freiras vicentinas em
Diamantina. Também foi modesto o número de trabalhos que se debruçam sobre os embates
travados entre a ideologia liberal-positivista republicana de caráter difuso e a igreja
diamantinense ultramontana de posicionamento resistente e tradicionalista 2.

2

Ultramontana é como ficou conhecida a igreja católica após a reforma realizada pelo papa com o
intuito de ampliação do catolicismo em todo o mundo. O Conceito de ultramontano nessa pesquisa se
refere as atividades desenvolvidas pelo bispado através da educação feminina no colégio Nossa
Senhora Das Dores no período de 1905 – 1925. Já o termo Romanização é a forma como ficou
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A educação implantada no Colégio Nossa Senhora das Dores foi a grande
responsável por propagar e divulgar os ideais católicos na cidade de Diamantina e região. O
colégio foi fundado com o propósito de preparar a mocidade feminina para atender às
demandas sociais. È importante destacar que a educação feminina católica do colégio foi
estendida as demais classes sociais por meio da instrução ofertada no orfanato e projetos
sociais das Damas da Caridade e Sociedade Protetora da Infância. A cultura escolar
estabelecida pelo educandário deveria moldar os comportamentos, conter as paixões carnais e
preparar as moças (fossem elas de classe média ou baixa) para o matrimônio já que seriam os
exemplos de virtude nos lares3.
O ano de 1905 é o marco inicial deste trabalho, data na qual o Colégio é
equiparado a Escola Normal do Estado. No ano de 1904 o funcionamento da escola normal da
cidade de Diamantina foi suspenso pela lei nº 395, de 23 de dezembro de 1904. Esse fator
ocasionou no ano de 1905, a equiparação do Colégio à Escola Normal oficial. Para
compreender melhor a importância do Colégio ter sido equiparado a Escola Normal do
Estado, foi significativo estabelecer as relações que foram sendo tecidas pela legislação
educacional da época para os currículos das escolas primárias e das escolas normais. O marco
temporal final da pesquisa é o ano de 1925. Foi na década de vinte que as reformas estaduais
do ensino se consolidaram. Durante o Governo de Melo Viana começou a ser publicado o
regulamento do ensino primário, posto em prática a partir de janeiro de 1925 para reformar a
instrução pública. O regulamento estabelecia pontos tradicionais das reformas em Minas: o
ensino primário – para o qual se previa programa específico, o ensino normal e o programa a
ser implantado nesse curso. Há também outra justificativa para a escolha final desse marco
temporal. De acordo com os estudos de Mainwaring (1954), a Igreja Católica desse período
atinge o seu apogeu reaproximando-se do Estado. Durante o Estado Novo, a Igreja permanece
politicamente conservadora, porém sob uma nova ideologia. Segundo ele, a Igreja do período
fortalece sua presença na sociedade com a criação da Ação Católica e por meio da figura de
Dom Sebastião Leme que buscou alianças com o Estado para defender o catolicismo.
Dessa maneira, um novo momento é vivenciado pela Igreja, marcado pelo
estímulo ao catolicismo mais vigoroso ligado as principais instituições e suas práticas sociais.
Mainwaring (1954) afirma que a nova missão da Igreja era de conquistar novos espaços
dentro das instituições sociais e cita um líder leigo que escreveu que era preciso “ Voltar a
conhecido o processo de implantação do ultramontanismo no Brasil, especialmente no território
mineiro.
3
Ver SANTOS, 2003.
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Cristo”, quer dizer voltar à vida pública, social, funcional e doméstica. Não se podia mais
reduzir a religião à missa, à confissão, à comunhão, as fitas, medalhas e procissões. Estas
eram as orientações que baseavam as relações entre as Associações das Filhas de Maria,
Damas da Caridade e Sociedade Protetora da Infância e projeto educativo do Colégio Nossa
Senhora das Dores. Sendo assim, a partir da década de vinte o projeto educacional católico
passará por novas modificações para atender às novas demandas da sociedade e acompanhar
as reformulações das reformas educacionais realizadas pelo Governo do Estado.

1.1 Aportes teóricos, metodológicos e possibilidades de análise

Na abordagem da problemática da pesquisa foram utilizados os instrumentos da
pesquisa básica. Quanto ao método buscou-se respaldo nas conjecturas da abordagem
qualitativa. Para tanto, utilizou-se dos pressupostos da pesquisa documental, que se serve da
análise de conteúdo. Para o tratamento das informações, buscou-se apoio no método de
análise de conteúdo, que para Franco (2005), “o ponto de partida da análise é a mensagem,
seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente
provocada, que tem por objetivo a compreensão”. Prevê ainda a análise de conteúdo que será
realizada em três momentos: a seleção dos documentos; o acesso a eles e a análise.
Partindo desses pressupostos, a pesquisa em questão para definir a escolha da
metodologia fundamentou-se da questão problema do estudo: A análise do projeto
educacional das Filhas da Caridade na cidade de Diamantina entre os anos de 1905-1925. Para
tanto, foi necessário realizar o seguinte questionamento: Qual foi a relação que se estabeleceu
entre Estado, Igreja e o projeto educacional das Vicentinas em Diamantina entre os anos de
1905-1925? Como esse projeto educativo foi influenciado pelo processo de romanização da
Igreja? Quais foram os mecanismos utilizados pelas freiras no colégio que proporcionaram a
formação das meninas baseadas nos conceitos e diretrizes do catolicismo ultramontano? Para
responder a tais questionamentos foi definido o objetivo central desse estudo, qual seja
investigar e analisar como foi desenvolvido o projeto de educação das Filhas da Caridade na
cidade de Diamantina e como se estabeleceu a relação entre Estado, Educação e Igreja
Católica entre os anos de 1905-1925.
Nessa Perspectiva, Marconi e Lakatos (2011) informam que a abordagem na
pesquisa qualitativa diferencia-se da quantitativa. Não só por empregar instrumentos
estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. Além disso, preocupa-se a
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pesquisa qualitativa em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a
complexidade do comportamento humano. Para Alves Mazzotti & Gewandsnadjer (2000) o
principal aspecto da abordagem escolhida refere-se a prática compreensiva ou interpretativa .
As pesquisas que embasam essa metodologia partem do pressuposto de que as pessoas agem
em funções de suas crenças, percepções, sentimentos e valores. O comportamento dessas
ações possui sentido próprio, um siginificado que não se dá a conhecer de modo imediato.
Precisando dessa maneira ser desvelado através de um olhar sistematizado, das lentes de
quem se propõe a investigar determinado contexto.
Desta maneira, Sá – Silva et al (2009) interpretam a pesquisa documental como
uma dimensão do tempo à compreensão do social favorecendo a maturidade evolutiva dos
indivíduos e seus grupos. Para eles o uso de documentos em pesquisa resgata informações que
possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja compreensão necessita da contextualização
histórica e social.
Nessa pespectiva, Droysen (2009) ressalta que a fonte histórica é em parte, o
material daquilo que ainda está diretamente disponível através dos vestígios daqueles
presentes, cuja compreensão está buscando. Antes de mais nada, é o imaginário dos seres
humanos que foram transmitidos pela memória das fontes e, em parte, são coisas nas quais as
duas formas se encontram e estão combinadas, as fontes e os vestígios. Logo, é na abundância
dos vestígios que podemos distinguir as obras realizadas pela mão do homem. Sendo assim,
as ações da vida comunitária, as manifestações do cotidiano, do pensamento, de
conhecimentos, de atividades do espírito e de todos os gêneros estão nos documentos.
Para o presente estudo o documento não é visto apenas como um texto escrito. A
concepção de documento nesta pesquisa é ampliada. Utilizamos do conceito de Le Goff
(1924) o qual afirmou que “onde faltam os documentos escritos, deve a história demandar às
línguas mortas os seus segredos”. Deve ouvir os contos, os mitos. Deve percorrer por todo
local por onde passou o indivíduo, aí está à história. Desta maneira, passa a ser o documento
um monumento, ou seja, o documento agrega para sim a capacidade de ligar-se ao poder de
perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória
coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos.
Nesse sentido, Le Goff (1924) afirma que o documento não é qualquer coisa que
fica por conta do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de
forças que aí detinham o poder. Para tal, só a análise do documento enquanto monumento
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permite à memória coletiva recuperá-lo e ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com
pleno conhecimento de causa.
Partrindo dessas premissas, a presente pesquisa fez uso de diferentes documentos
produzidos pelo sistema educacional das Vicentinas. A diversidade das práticas educativas
possibilitou o uso e o intercruzamento dessas fontes variadas. Nesse sentido, permitiu-nos
afirmar que as ações caritativas das Filhas da Caridade expressaram o modo como foi
executada as práticas escolares às normalistas no seu cotidiano escolar. Tais documentos
refletiram a forma de transmissão de conhecimento e são reveladores da normatização do
ensino das Filhas da Caridade.
Desta maneira, a pesquisadora esteve em três arquivos locais, a saber: Arquivo da
Biblioteca Antônio Torres, Arquivo da Arquidiocese de Diamantina e Arquivo da
Superintêndência Regional de Ensino de Diamantina. No arquivo da Arquidiocese foram
pesquisados os seguintes documentos: relatório da diretoria da Protetora da Infância, estatuto
da Associação das Filhas de Maria, regulamento da Associação das Damas de Caridade,
estatutos da Sociedade Protetora da Infância, estatutos da Associação dos Santos Anjos.
No arquivo da Superintendência Regional de Ensino foram analisados: livro de
registro de matrícula das alunas do 1º, 2º, 3º e 4º ano, livro de notas das alunas do 1º, 2º, 3º e
4º ano, livro de termo de visita da inspeção pública, livro de exames de Admissão, livro de
registro de diplomas das alunas 1915-1925, livro de matrícula do Orfanato dos anos de 1905 1925. Todos esses documentos foram registrados pelas Vicentinas no cotidiano da rotina
administrativa da escola.
Gil e Hawat (2015) destacam que o uso dos livros de registros de matrículas,
livros de frequência, atas de exames práticos, ata da congregação de professores, diários de
classe, atestados de frequência, livro de registros de diplomas são alguns dos suportes da
escrituração escolar que pretende organizar, fiscalizar, classificar e atestar as práticas de
professores

e

alunos

na

escola.

O

uso

da

escrituração

escolar

como

fonte

(documento\monumento) permite compreender a maneira como a sociedade moderna
constituiu e consolidou a existência da própria escola. Dessa forma, o processo de registro
escolar, disciplinou as relações, ações e definiu as significações pertinentes a cada um dos
agentes escolares de acordo com seus projetos educativos.
Como forma de analisar se o modelo pedagógico implementado pelas Vicentinas
estava dentro das novas normas de reformulação do ensino, utilizamos os relatórios dos
presidentes de Província, as leis mineiras e a legislação educacional referente à instrução
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pública do período de 1905 a 1925. Todos esses documentos estão disponíveis no site do
arquivo público mineiro.
No Arquivo da Biblioteca Antônio Torres foram analisados os jornais: O
Jequitinhonha, O Norte, A Ideia Nova, A Diamantina, Estrella Polar, O Piruruca e as
cadernetas de anotações do memorialista José Teixeira Neves. Em todos eles foram escritos
artigos que versam sobre o Colégio Nossa Senhora Das Dores. Com relação à utilização dos
documentos de imprensa na pesquisa, é importante ressaltar que os jornais fazem parte tanto
do arcabouço documental quanto teórico. Para o estudo em questão, os impressos de jornais,
garantem a sustentação da pesquisa desenvolvida. Nesse sentido, os jornais como fontes para
a história da educação permitem a verificação da cultura escolar. Da mesma forma, os artigos
e editoriais da impresa diamantinense do período 1905-1925 representam os modelos dos
saberes escolares estabelecidos pelos institutos educativos e seus padrões de ideias
pedagógicas.
Sob esse ponto de vista, o jornal A Estrela Polar, veículo oficial da Igreja Católica
de Diamantina, foi uma das fontes impressas analisada neste trabalho. Os artigos do referido
jornal permitiu verificar a forma como a educação foi sendo estabelecida pela Igreja, assim
como o papel da professora primária e a sua formação. Para tal, a imprensa católica do
período foi utilizada como recurso pedagógico na divulgação das práticas escolares do
Colégio Nossa Senhora das Dores.4
Outra fonte documental utilizada na pesquisa é a fotografia. De acordo com
Santos (2015), o uso da fotografioa como fonte possibilita ao pesquisador identificar a sua
historicidade. Para tanto, as fotografias nessa pesquisa não são interpretadas como meras
ilustrações. Elas vão além, fazem parte das representações e manifestações que foram
produzidas pelos indivíduos socialmente de forma coletiva. Dessa forma, trata-se, portanto, de
uma tipologia de fonte que demanda de uma análise minuciosa, já que não é possível acreditar
que a realidade em si está contida na fotografia, é preciso contextualizá-la.
Dessa maneira, coube-nos organizar o intercruzamento das informações
fornecidas por todas as fontes citadas acima. Essa organização possibilitou compreender o
projeto educacional desenvolvido pelas Filhas da Caridade em Diamantina entre os anos de
1905-1925. Partimos do pressuposto que o ser isolado não se torna uma totalidade senão
relativamente compreendendo e sendo compreendido, por meio das comparações e relações
estabelecidas entre todas as fontes. Sob esse ponto de vista, é importante ressaltar que deve o
4

Os jornais estão disponíveis para pesquisa na Biblioteca Antônio Torres na cidade de Diamantina.

12

pesquisador, diante das lacunas de informação, procurar preenchê-las, por isso, utilizaremos
para o desenvolvimento da pesquisa diversos documentos. O que direcionou a forma como foi
construído o corpus documental deste estudo foi o problema formulado inicialmente, e os
objetivos já anteriormente citados.
Os dados coletados nas leituras dos documentos descritos acima foram
interpretados através da técnica da análise de conteúdo. Para a organização e interpretação dos
dados foram estabelecidas temáticas, tendo como aporte as informações extaídas dos
documentos. Dessa maneira, afirmamos ser a análise documental a prática de interpretar o
conteúdo das mensagens por meio do campo da observação documental. Esse processo
permitiu constituir e reconstituir as práticas pedagógicas concebidas pelas Filhas da Caridade
no seu estabelecimento educativo.
Sendo assim, após ler e identificar os documentos escolhidos para a pesquisa foi
possível compreender e determinar as relações entre cada uma dessas fontes. Desse modo, o
processo de classificação dos dados permitiu a análise das informações a serem procuradas
nos documentos. Para tanto, a seguinte dissertação apresenta-se com 4 capítulos. Todos eles
mostram a interpretação e relação de todos os elementos presentes em suas fontes
documentais.

1.2 Organização dos capítulos

O capítulo 1 apresenta às condições sócio históricas que permitiram a criação e
instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores, bem como, a maneira que foi organizada
pela Igreja Católica a educação confessional feminina e seu projeto de moralização dos
costumes na cidade de Diamantina. Aborda também, o significado da equiparação do Colégio
às Escolas Normais do Estado. O capítulo 2 traz à tona a discussão sobre a Igreja e os
princípios liberais no Brasil do século XIX e início do XX. Este capítulo tem como objetivo
estabelecer o processo de transição ocorrido entre as relações constituídas pela Igreja, Estado
e educação durante a organização do ensino do final do século XIX e início do XX.
No capítulo 3 é dada ênfase à tríade mulher, mãe e professora proposta para as
mulheres desse período. Pretendeu-se analisar os mecanismos utilizados pelo Colégio Nossa
Senhora das Dores para efetivar o plano da Igreja de fazer das moças as principais
divulgadoras do programa educacional católico. Para isso, analisamos a criação e organização
das Associações das Filhas de Maria, Damas da Caridade e Sociedade Protetora da Infância.
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Todas elas compunham extensão das diretrizes educativas do Colégio, e fixaram as normas
que deveriam seguir as moças e mulheres da sociedade diamantinense entre os anos de 19051925.
Por fim, no capítulo 4 foram analisadas as práticas escolares dentro do colégio
pelas vicentinas através dos documentos encontrados no arquivo da Superintendência
Regional de Ensino da cidade de Diamantina. Tais documentos porporcionaram a avaliação
do processo de profissionalização do magistério, bem como, a relação que se estabeleceu
entre as alunas internas, externas e as órfãs. Determinou também o perfil das alunas internas e
das órfãs, definindo suas origens e os mecanismos usados pelas Vicentinas para efetivarem o
processo de formação dessas meninas.
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2 Capítulo 1: O Ultramontanismo e a Romanização no Território Mineiro – Alguns
Anos Antes

O objetivo desse capítulo é estabelecer as condições sócio-históricas que
permitiram a criação e instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores na cidade de
Diamantina em 1867 e, a sua consolidação durante os anos de 1905-1925. Para isto, a
presente pesquisa necessitou estabelecer alguns conceitos que são de extrema importância
para a efetivação desse processo, são eles: ultramontanismo ou romanização, congregação
vicentina e educação confessional feminina.

2.1 A reforma e moralização dos costumes através do Ultramontanismo.
Segundo Fernandes (2005) o nascimento e consolidação do pensamento
conservador se deram no século XIX, assim como seu desdobramento enquanto movimento
reformista católico. Vinculou-se à crença na afirmação da autoridade papal e representação de
uma Igreja única, católica, apostólica e romana.
Esse movimento de reforma e moralização dos costumes pela Igreja católica ficou
conhecido como movimento ultramontano ou de romanização. De acordo com os estudos
realizados por Lage (2007) o significado do termo ultramontano é originário do latim
ultramontanus. Denominou aqueles fieis que atribuíram ao papa um importante papel. O
termo ultramontano foi aplicado aos favoráveis da doutrina romana que acreditavam renunciar
aos privilégios em favor do papa, que residia além dos montes daí o termo ultra – montes.
Nesse contexto, a Igreja elaborou e divulgou documentos políticos em favor da afirmação da
autoridade, religião, nacionalismo, comunidade, hierarquia, família e moralismo, valores que
passavam a ser ameaçados pela nova ordem vigente.
Sob esse ponto de vista, Rodrigues (1981) afirma que a instalação da República
reforçou no Brasil os ideários positivistas e liberais que se contrapunham as pretensões
ideológicas da Igreja Católica. O clero passou a integrar-se na disputa pela sobrevivência do
catolicismo no território brasileiro. Esse fator, fez com que a Igreja Católica lutasse pela
criação de uma identidade nacional eminentemente católica, que devia se identificar com a
construção de uma concepção de progresso, civilização e ordens coerentes com o
conservadorismo ultramontano.
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Nesse sentindo, Azzi (2008) afirma que embora o episcopado brasileiro nunca ter
tido destaque pela riqueza, tanto na época colonial como no período do imperío gozava de
alto prestígio, de modo semelhante à nobreza e à aristocracia-brasileira. Dessa forma, a partir
da proclamação da República, os bispos foram perdendo lentamente o prestígio social,
sobretudo nos grandes centros urbanos, embora no âmbito da instituição eclesiástica
continuassem a manter a postura de príncipes eclesiásticos.
Por sua vez, Rodrigues (1981) destaca que a atitude dos bispos brasileiros perante
a mudança do Regime Monárquico para o Republicano foi de expectativa. Não defenderam a
Monarquia e não opinaram sobre a organização política do Novo Estado. Porém, quando foi
promulgado o decreto de 07 de janeiro de 1890, os bispos foram veementes na sua
condenação. A posição da Igreja por um lado foi combatendo a interferência do poder político
que se exercia sob o pretexto de proteção e, por outro defendendo a aliança entre a Igreja e
Estado apresentando um aparente paradoxo.
Diante dessas dificuldades políticas enfrentadas pela Igreja, o clero brasileiro
seguiu os conselhos de Roma e começou a desenvolver mecanismos na tentativa de se
fortalecer. Para o Brasil foi enviado um enorme contingente de padres e freiras europeus. O
objetivo era fundar colégios, obras de caridade e assistência social. Para tanto, foram também
alargadas as estruturas de organização da própria Igreja, principalmente com a criação da
maioria das dioceses hoje existentes. A vinda das freiras para o Brasil constituiu uma etapa
bem elaborada e em escala mundial do ultramontanismo.
A educação foi um dos principais veículos de ampliação do espaço político e
territorial católico. As meninas educadas pelo catolicismo poderiam ser posteriormente
educadoras dos filhos e da sociedade conforme os princípios católicos vigentes. Para Arruda
(2012) O projeto educacional das Filhas da Caridade fez parte do processo de romanização do
catolicismo no Brasil. Esse processo foi dirigido pela alta hierarquia eclesiástica porque
visava reformar o clero e o povo cristão. Em Minas Gerais, o clero acreditava que controlar o
sistema educacional era uma das maneiras de afastar a juventude católica dos perigos e erros
trazidos pelo mundo moderno.
Especificamente para a cidade de Diamantina, Santos (2015) afirma que no final
do século XIX e início do XX o território de atuação do bispado diamantinense era amplo, e
por isso, ele foi sendo subdividido para facilitar a administração do clero secular e diocesano.
Além disso, o bispado compreendia cidades da região noroeste, norte e nordeste mineiro. Para
a compreensão do tamanho da extensão territorial da diocese Santos (2015) elaborou dois
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mapas. O primeiro compreende o período de 1854 a 1910, e o outro do ano de 1913
mostrando a divisão do território e as áreas de influência dos novos bispados o de Montes
Claros e Araçuaí.

Mapa 01: Aréa de abrangência do Bispado de Diamantina 1854-1910

Fonte: Santos (2015)

Mapa 02: Área de abrangência do Bispado em 1913

Fonte: Santos 2015
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Sobre os mapas apresentados por Santos (2015) é importante destacar que Dom
Joaquim no intuito de diminuir as distâncias entre os lugarejos, a falta de padres e de recursos
para a administração eclesiástica do território cria o bispado de Montes e Araçuaí. Apesar
dessas criações e novas divisões administrativas, o Colégio Nossa Senhora das Dores receberá
alunas das cidades de Montes Claros, Araçuaí, Januária, Janaúba e Teófilo Otoni, durante
todo o período dessa pesquisa 1905-1925. Dessa forma, fica claro que o projeto educativo
católico vai além dos limites geográficos e ultrapassa as divisões das barreiras políticas e
territoriais. 5
De acorco com Arruda (2012), O projeto Educacional das Filhas da Caridade fez
parte do processo de romanização do catolicismo no Brasil. Esse processo foi dirigido pela
alta hierarquia eclesiástica porque visava reformar o clero e o povo cristão. Em Minas Gerais,
o clero acreditava que controlar o sistema educacional era uma das maneiras de afastar a
juventude católica dos perigos e erros trazidos pelo mundo moderno.
Sendo assim, possuir o controle do sistema de ensino significava estabelecer uma
nova forma de difundir e expandir a doutrina cristã. Era o meio mais eficaz de se ensinar as
diretrizes do projeto político educacional católico, por isso, devia a educação feminina ser
instalada e recomendada por todo o corpo eclesiástico, com o intuito de disciplinar a
população. Dessa maneira, ao ensino católico era atribuída a máxima de levar a doutrina aos
fiéis e fazer destes verdadeiros cristãos.
Nesse sentido, Azzi (1983) afirma que em meados do século XIX, o modelo de
Igreja- cristã passa a ser progressivamente substituído pelo novo modelo eclesial. Essa nova
organização da Igreja buscava inspiração tipicamente tridentina, reforçada em seguida pelo
ultramontanismo do Concílio Vaticano I6. A Igreja foi considerada como uma sociedade
hierárquica perfeita, cujo funcionamento se realizou em modo paralelo com o Estado,
devendo manter ambos, a Igreja e o Estado, uma mútua colaboração.
É a própria Santa Sé quem apregoa a urgência de implantar esse modelo na
América Latina, e especificamente no Brasil, em modo especial a partir do longo pontificado
de Pio XI. Ao mesmo tempo, a Igreja Romana passa a assumir nesse período uma atitude
declaradamente antiliberal, como forma de reação a atitude assumida pelos Estados
Modermos em sua luta contra o absolutismo dos antigos regimes.

5

As cidades de origem das alunas do colégio faz parte da discussão do capítulo 4 dessa pesquisa.
Luciano Figueiredo afirma que a pedagogia eclesiástica do século XVIII foi falaciosa. Logo, esta
questão foi corrigida durante o século XIX pelas autoridades eclesiásticas católicas.
6
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Segundo Azi (1983) é dessa convergência de ideias que nasceu o movimento dos
bispos reformadores no Brasil. Em Minas Gerais, destacou-se a figura do bispo de Mariana
Dom Antônio Ferreira Viçoso. Os primeiros atos de Dom Viçoso em seu governo foram:
entregar a direção do Seminário aos irmãos Lazaristas e trazer da França as Irmãs Vicentinas.
Todas estas instituições foram instruídas e moralizadas de acordo com o Concílio de Trento. 7
Nessa Perspectiva, Fernandes (2005) afirma que Dom Viçoso em seu governo
lutou contra a escravidão, defendeu o afastamento do clero das atividades políticas, criticou a
intervenção do poder civil nos assuntos religiosos e incentivou as leituras de diversos teóricos
ultramontanos. Foi dele também a iniciativa das publicações nos jornais Selecta Católica, O
Romano e O Bom Ladrão nos quais defendeu a organização política, social e econômica
trazidas pelo pensamento católico.
Dom Viçoso preparou quatro de seus melhores seminaristas, João Antônio dos
Santos, Luis Antônio dos Santos, Pedro Maria Lacerda e Silvério Gomes Pimenta que seriam
respectivamente os bispos de Diamantina, Ceará, Rio de Janeiro e Mariana. Os seminaristas
escolhidos por Dom Viçoso foram os responsáveis pela reforma clerical no Estado, e em parte
do Brasil, dando continuidade às ideias do pensamento ultramontano. 8
Embasado nos ideais ultramontanos da reafirmação da ordem, foi criado o bispado
de Diamantina no ano de 1863. Seu primeiro bispo foi D. João Antônio dos Santos (1905)
desenvolveu em seu governo um projeto moralizador para a sociedade. Dom João nasceu em
19 de novembro de 1818, na Freguesia do Rio Preto, município de Diamantina. Foi para o
Colégio do Caraça onde realizou seus estudos. Tornou-se Padre em 15 de Janeiro de 1845 e
foi reitor do Seminário de Mariana. Em Mariana escreveu um folheto intitulado de Esqueleto
das Faculdades e origem das ideias no espírito humano, compôs alguns tratados de Dogmática
e de Matemática e redigiu o jornal A Seleta Católica onde defendeu seus ideais abolicionistas.
O empreendedorismo de Dom João atingiu também o sistema escravista, el criou em 1870 a
Sociedade Patrocínio de Nossa Senhora das Mercês que possuía como objetivo principal a
libertação dos cativos, e defendeu que a liberdade era um direito natural e inestimável, com a
associação Dom João conseguiu cerca de 2000 cartas de alforria.9

7

Os lazaristas eram a vertente masculina da Congregação de São Vicente de Paula. Foram os
responsáveis pela educação dos rapazes na maioria dos seminários e escolas confessionais
católicas de Minas Gerais. Em Diamantina, marcaram presença na reitoria do seminário durante o
período de 1867 a 1922.In: Fernandes, 2005.
8
Idem.p.156.
9
Sobre o espírito empreendorista de Dom João Ver Antônio Carlos Fernandes, (2005).
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O discurso conservador católico embasado no ultramontanismo foi iniciado por
Dom João (1863 – 1905) e continuado por Dom Joaquim Silvério de Souza (1905-1933).
Com a morte de Dom João em 1905 o governo do bispado é assumido por Dom Joaquim
Silvério. Na gestão de Dom Joaquim a diocese implantou um modelo ideal de sociedade, cujo
arcabouço teve a educação feminina como carro chefe para atingir os aspectos políticos,
sociais e econômicos, contribuindo para a consolidação do processo de constituição da cidade
de Diamantina.
A 16 de novembro de 1901, o Papa Leão XIII nomeou como Bispo coadjutor de
Dom João o Padre Joaquim Silvério de Souza, do clero de Mariana. Dom Joaquim nasceu aos
20 de julho de 1859 em São Miguel de Piracicaba Comarca de Santa Bárbara, Minas-Gerais.
Estudou no Seminário de Mariana onde fez os estudos preparatórios, e concluiu os seus
estudos no Seminário do Caraça. Após a ordenação foi nomeado professor do Colégio do
Caraça e ministrou aulas de Latim, Português e História. Dirigiu a paróquia de Santa Rita
Durão, cargo que conservou por cerca de um ano e meio, depois por ordem do governo
diocesano passou a auxiliar os Padres Lazaristas em suas missões.
Como coadjutor de Dom João, durante três anos se dedicou ao intenso apostolado.
Nesse período, ficou responsável pelas visitas pastorais nas cidades pertencentes à diocese.
No ano de 1903 realizou o 1° Sínodo Diocesano o qual tratava dos usos e abusos cometidos
na diocese que deveriam ser corrigidos. Durante o seu governo, Dom Joaquim realizou outros
dois Sínodos, um no ano de 1913 e outro no ano de 1929, nos quais ele fez um balanço de
todo o seu trabalho pastoral realizado no período. Dom Joaquim em seus trabalhos pastorais
percebeu a necessidade de se ter um veículo oficial de divulgação dos ideais católicos e
fundou no ano de 1903 o jornal A Estrella Polar. 10
Deu continuidade aos ideais conservadores de Dom João, e foi em seu governo
que a reforma eclesial iniciada por Dom viçoso foi concretizada. No ano de 1917 a diocese é
elevada a categoria de arcebispado e Dom Joaquim consegue então ampliar não só as suas
influências perante o prelado mineiro como no restante do Brasil. O governo diocesano de
Dom Joaquim conseguiu promover a autoridade religiosa e teve como carro chefe a imprensa
católica e a educação feminina.

10

O interesse de Dom Joaquim pela Imprensa Católica manifestou-se antes mesmo da sua sagração como bispo
coadjutor de Dom João, em 1895 era um dos colaboradores assíduos do jornal carioca O Apostolo 10 no qual ele
publicou uma série de artigos, que, mais tarde foram transformados em um volume sob o título de Sítios e
Personagens, que lhe deu a admissão no IHGB ( InstitutoHistórico Geográfico Brasileiro) , colaborou também no
jornal oficial do governo O Minas Gerais com artigos de conteúdo moral, social e religioso.
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Dentre as várias instituições criadas e organizadas pelo bispado, a criação e
instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores possibilitou a consolidação do projeto
disciplinador católico Para Fernandes (2005) com a instalação do bispado, Diamantina deixa
de ser uma cidade comum para se transformar na cidade episcopal. Segundo Santos (2015) a
expressão cidade episcopal foi utilizada durante o século XIX nos estudos de José Moreira de
Souza (1993), em seu texto “Cidades, momentos e processos” e o termo foi apropriado por
Fernandes (2005) como um projeto de cidade católica.
Para os dois autores a cidade episcopal é caracterizada pelo fundamental poder de
atrair para si com suas paróquias uma vasta clientela, seja através das festas, procissões,
encontros ou do ensino que era ofertado pelo bispado. Parafraseando o autor supracitado, a
cidade necessitava da Igreja e a Igreja não viveria sem a cidade. A urbe foi reorganizada com
o surgimento da diocese em uma relação quase simbiótica.
Para Santos, (2015) Diamantina recebeu essa denominação de cidade espicopal
porque foi sede do bispado e arcebispado, constituindo – se em uma grande metrópole
eclesiástica. A cidade episcopal impôs um novo ritmo a população diamantinense. Interferiu
não só na influência da instrução moral e religiosa, como no aspecto físico da cidade. Ao
redor das Igrejas foram construídos prédios, lugares públicos e fábricas, todas criadas e
moldadas por um discurso fundado no conservadorismo católico.
Simultameamente ao crescimento da cidade episcopal intensificava-se o projeto
de ensino na cidade. Em Diamantina, durante o século XIX, proliferaram vários educandários.
Na segunda metade do século XIX, a cidade tornou-se referência no Estado, dando destaque
para as seguintes instituições educativas como mostra a tabela a seguir:
Tabela 01: Escolas e educandários em Diamantina do século XIX
Escola

Ano de fundação

Católica ou civil

Escola Normal
Externato Secundarista
Ateneu de São Vicente de Paula
Seminário Episcopal
Colégio Nossa Senhora das Dores

1879
1853
1863
1867

Civil
Civil
Católico
Católico
Católico

Fonte: Fernandes ( 2005) . Elaborado pela autora

Dessa forma, foi sendo incorporada a cidade episcopal investimentos na área da
educação. A preocupação em instruir a mocidade, tanto a masculina quanto a feminina fez
com que o bispado criasse três institutos educativos: O Seminário, O Ateneu de São Vicente
de Paulo e o Colégio Nossa Senhora das Dores. Sendo assim, o programa de “modernização
conservadora” projetado pelo clero diamantinense foi tão intenso que além de uma cidade
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episcopal, Diamantina tornou-se também uma cidade educacional. Em especial o Colégio
Nossa Senhora das Dores conseguiu atrair para si uma vasta clientela que provinha dos
lugares mais longíquos do Estado e fora dele, para receberem a educação ofertada pelas Filhas
da Caridade.
Nessa pesperctiva, a educação feminina ficou sob responsabilidade das Irmãs da
Congregação das Filhas da Caridade. A Instituição Vicentina se instalou no Brasil em meio ao
movimento de expansão do ultramontanismo e das atividades assistenciais da Igreja. São
também conhecidas como Servas dos Pobres, Irmãs de São Vicente de Paulo, Irmãs de
Caridade ou Simplesmente Vicentinas. Vieram da França e estavam ligadas a Casa Mãe de
Paris (onde residia a superiora geral), instalaram-se inicialmente em Mariana, Minas Gerais,
em fins da década de 1840, e posteriormente, em Diamantina e em todo o País. 11
O processo de solicitação da vinda das Irmãs para o Brasil foi resultado de uma
articulação política do clero mineiro, liderado pelo bispo de Mariana Dom Viçoso e padres
que seriam futuros bispos. As relações entre a Casa Mãe e os missionários brasileiros estavam
estremecidas. Foi necessário, portanto, reestruturar os laços para trazerem as Freiras
Vicentinas.
Ainda no começo de 1848 os lazaristas do Brasil continuavam, mau grado seu,
separados do governo central da Congregação em Paris. O Padre Antonio Afonso
Moraes Tôrres, superior geral nacional alcançado por graça do Sr. Dom Pedro II a
Etienne, superior geral, rogando se designasse ter como reatados os vínculos entre
eles e os congregados do resto do mundo. O próprio Padre Marcos como a mais alta
autoridade entre os vicentinos no Brasil deveria ir à França se apresentar ao Padre
Etiene – Seu estado de saúde não permitiu e foi então substituido pelo Padre João
Rodrigues da Cunha procurador ou intendente de um colégio lazarista em
Congonhas do Campo. Partiu pois para a França levando em sua companhia os
sacerdotes Luis Antônio dos Santos, João Antônio dos Santos e Pedro Maria
Lacerda, mais tarde bispos. […] Na Casa – Mãe, conhecida por São Lázaro, o
Padre Etienne tendo examinado as proposições do Padre Morais, geral no Brasil
concordando com suas comunicações… O padre Cunha apresentou ainda um
requerimento de Dom Viçoso, prelado de Mariana, pedindo Irmãs de Caridade
Vicentinas para a nossa terra. 12

Ao analisarmos o conjunto das ações pastorais desenvolvidas pelas vicentinas,
observam-se entrelaçamentos que reúnem educação e caridade em todas as suas práticas. Isso
ocorre porque a Congregação assumiu uma nova função, com base no discurso do Papa, que
11

Maria Aparecida Arruda.: Formar almas, plasmar corações, dirigir vontades: o projeto educacional
das filhas da Caridade de São Vicente de Paulo ( 1898 – 1905). Rio de Janeiro, 2011. Tese de
Doutorado
12
BAT. Relatório da Chegada das Irmãs no Brasil. 1949, Tipografia de A Estrella Polar. Estante
Obras Raras.
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elaborou conceitos educativos pautados na perspectiva da romanização. Em comemoração ao
centenário da vinda das Irmãs para o Brasil, no ano de 1949 foi publicado pela tipografia de A
Estrella Polar – Jornal Católico diamantinense, uma homenagem às Vicentinas. Foi descrita
toda a trajetória das Irmãs, desde a sua saída da França até a chegada em Mariana. Segundo o
autor, a justiça exigia dos diamantinenses gratidão e agradecimento no primeiro Centenário da
estadia das Irmãs Vicentinas em terras brasileiras, porque:
durante os trezentos e tantos anos de sua fundação por Vicente de Paulo e Luísa de
Marilac as Irmãs de Caridade têm correspondido ao programa de seus santos e
criteriosos fundadores. Sendo instaladas na nossa pátria tornaram-se também
admiráveis na cura das chagas, na multiplicação dos pães, na formação das orfãs, no
agasalho à velhice desamparada, na instrução aos analfabetos, na distribuição dos
diplomas, nos conselhos aos desorientados e na evangelização dos desconhecedores
da verdadeira doutrina. […] Instalaram-se realmente entre nós. Mas para trabalhar.
Para melhorar nossos meios. Para aperfeiçoar a instrução. Para educar orfãs. Para
dar trabalho a desocupados. Para vestir indigentes. Para agasalhar desdomiciliados e
dar esmolas ocultamente a verdadeiros necessitados. Além disso, dirigem as Filhas
de Maria, a Guarda de Honra, as Senhoras de Caridade e outras coisas de bem
público. […] Mais ainda,: moças da cidade, numerosas, desde as famílias mais
humildes até as mais distintas, deixando o bulício do mundo, teem seguido a
vocação de Irmãs e satisfeitas prestam os maiores beneficios à patria, à sociedade e
ao seu município. Lá estão na Rua da Gloria os dois predios do Colégio ligados por
uma passadiço; lá está o Hospital “ Santa Isabel” com o seu campanário na Rua da
Caridade como documentos comprobativos da veracidade dos fatos acima relatados
e sobretudo aqui estão os corações diamantinenses, que saberão sempre reconhecer
os benefícios destas nobres e heroícas Filhas de São Vicente de Paulo que amam a
nossa terra, amam a nossa gente e consolam nossas amarguras!13

A Congregação das Filhas da Caridade foi fundada em 1633, e teve como líderes
Vicente de Paulo e Luisa de Marilac. Em 1625 Vicente de Paulo já havia fundado uma
vertente masculina, a Congregação da Missão. Os padres e irmãos da Congregação da Missão
são conhecidos como Lazaristas, já a vertente feminina da instituição foi denominada de
Vicentinas, Servas dos Pobres, ou Filhas da Caridade como são mais conhecidas. 14Tanto os
Lazaristas quanto as Vicentinas fizeram parte do projeto de romanização da Igreja no Brasil.
Especificamente em Minas Gerais, o aspecto institucional da Congregação da Missão
favoreceu a implantação do catolicismo romanizado como movimento que auxiliou o
capitalismo, a modernização o domínio religioso e social das elites mineiras.
Trabalhar com as práticas educativas das Filhas da Caridade significa
compreendê-las como um modelo de cultura organizacional. Segundo Lage (2013),

13

BAT. Relatório da Chegada das Irmãs no Brasil. 1949, Tipografia de A Estrella Polar. Estante
Obras Raras.
14
Sobre as Filhas da Caridade Ver Ana Cristina Lage: Conexões Vicentinas – Particularidades
Políticas e Religiosas da Educação Confessional em Mariana e Lisboa Oitocentista. Paco Editorial,
2013.

23

geralmente os fundadores ou líderes exercem um papel fundamental para a configuração dos
valores da organização. As intenções, definições, concepções e valores dos fundadores e
líderes passam a ser compartilhados pelos demais elementos como o modo correto de pensar e
agir dentro da unidade organizacional.
Para o fundador da instituição Vicente de Paula, os atos e valores que considerava
necessários para as irmãs vicentinas era a caridade. Por isso, ao se instalarem na cidade de
Diamantina não se limitaram apenas as funções educativas. Zelaram pelos doentes
administrando as obras da Santa Casa de caridade, educaram órfãs do asilo anexo ao Colégio
Nossa Senhora das Dores e cuidaram da infância desvalida com a Associação da Protetora da
Infância e Damas da Caridade.
A vinda das Irmãs para Diamantina se deu inicialmente por uma preocupação da
Igreja com a orfandade. Contudo, o projeto de moralização das mulheres adquiriu um patamar
muito mais amplo. O projeto educativo foi estendido para a comunidade por meio das
associações das Filhas de Maria, Damas da Caridade e Sociedade Protetora da Infãncia.
Desta maneira, o presente estudo entende que foi desenvolvido pelas Irmãs um
projeto caritativo alicerçado na instrução para a cidade educacional. Neste projeto foram
inclusas outras questões da missão institucional vicentina que deviam ser combatidas por
meio da educação, desta forma todas as mazelas sociais da cidade eram alvo das ações
caritativas e educacionais das freiras.

2.2 A organização da educação confessional feminina
O Brasil do final do século XIX e início do XX vivencia significativas
transformações e enfrenta vários problemas do seu novo contexto político - ser uma Nação
Republicana. Na tentativa de definir contornos dessa nova identidade, várias medidas são
adotadas para institucionalizar as ações governamentais. Simultaneamente a essas
transmutações estava o discurso de progresso e modernização das estruturas econômicas,
políticas e sociais que passaram a prevalecer com o advento da República.
Nessa perspectiva o quadro educacional brasileiro da primeira República
encontrava-se dentro do contexto de reorganização do ensino por parte do Governo. Para tal, a
educação foi apontada como caótica. Esse caos era atribuído a falta de materiais e a
inconsistência dos métodos, instalações inadequadas e a ineficiência do ensino. A princípio,
esses eram os principais argumentos de educadores, jornalistas e presidentes da província do
período. Assim sendo, foi estabelecido um acentuado debate a respeito do problema
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educacional, bem como das políticas e investimentos por parte do Estado.
De acordo com Veiga (2014) as primeiras décadas republicanas, principalmente o
período que envolve o estudo dessa pesquisa 1905-1925, houve um contexto de demandas por
reformas educacionais. Tais demandas estavam relacionadas à necessidade de formação do
cidadão, e expansão do ensino primário. Para realizar a análise da reforma do ensino desse
período deve-se levar em consideração a estrutura federalista do território brasileiro,
salientando a dimensão das políticas locais na execução das reformas.
Segundo Carvalho e Neto (2006) é neste contexto que a Igreja Católica inicia o
movimento de reação contra os princípios da República. O caráter laico do novo regime
caracterizou uma luta ideológica entre liberais e católicos no Brasil. Especificamente para a
cidade de Diamantina, Souza (1993) afirma que o projeto liberal arquitetado para a cidade era
abertamente federalista, republicano e representava em primeiro lugar os proprietários e sua
luta pela constituição da elite patrícia. O grupo oligárquico tinha muito mais poder local do
que os republicados suspeitavam.
No entanto, de acordo com Souza (1993), contrário a essas ideias liberais estava o
bispado que contava com uma autonomia local muito ampla e utilizou de todos os
mecanismos disponíveis para combater o liberalismo. Dessa maneira, foi publicado nas
páginas do Jornal A Estrella Polar que o Liberalismo se constituía num erro funesto e vinha
para confundir os católicos de suas liberdades já que ao proclamar direitos iguais o bem nunca
poderia combater o mal, por isso, o liberalismo:
[...] na sua essência é isto o que se chama liberalismo. Como acabamos de dizer, é
ele filho da maçonaria, e os corifeus da seita, inspirados pelo instinto da própria
conservação, ou antes, por satanás, pricipiaram a pregar esta doutrina nos seus livros
e jornais, com o intuíto bem determinado de se virem livres das perseguições de que
eles eram alvos. Por parte dos governantes católicos, que, reconhecendo neles o que
na realidade são- uma associação perigosísima para os inimigos da ordem pública. O
pior foi que muitos católicos, deixando levar pela aparência da verdade em que o
liberalismo se funda, e pela falsa noção da liberdade, a ele têm aderido. Formando o
que se chama catolicismo liberal; que, falseando pela base a direção da sociedade,
tem concorrido de um modo espantoso, nos governos como nos indivíduos, para a
introdução e desenvolvimento de todos os elementos de desmoralização, de revolta e
de ruína.15

Nessa perspectiva, Santos (2003) afirma que as mudanças da conjuntura política e
principalmente econômica pelas quais passavam o Brasil, vão aos poucos alterando a vida

15

BAT. Jornal A Estrella Polar: Diamantina, 20 de dezembro de 1906 . n°34
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cotidiana de Diamantina. Dentre as várias mudanças citadas pela autora, cabe destacar o surto
modernizador da indústria local com a fábrica de Biribiri, as alterações do espaço urbano
através da reorganização do sistema de água, esgoto, calçamento das ruas e instalação da luz
elétrica, criação do cemitério e chegada do Ramal Ferroviário.
Deste modo, a cidade de Diamantina no período de 1905 a 1925 deparava-se com
a reorganização política da sociedade causada pelo embate travado entre os liberais versus a
Igreja católica. É nesse contexto que é instalado O Colégio Nossa Senhora das Dores, cujo
projeto educacional possuía diretrizes que reafirmavam a ordem e legitimava o poder político
da Igreja. O ensino das Filhas da Caridade estabeleceu valores e normas de condutas que a
moral feminina exigia. As moças do colégio eram formadas para o casamento e seriam elas as
responsáveis pela propagação da fé e dos bons costumes na sociedade Diamantinense.
Voltando ao objetivo central desse estudo, a análise do projeto educacional das
Filhas da Caridade na Cidade de Diamantina, fica evidente que a proposta educacional das
irmãs também estava associada à assistência aos doentes, do cuidado com os órfãos e os
menores abandonados, á assistência aos presos que exerciam trabalhos forçados e ao cuidado
com os idosos. Todas essas ações tinham uma intenção educativa e caritativa, desta maneira,
faziam parte do projeto educacional das Vicentinas. Em virtude desses carismas, as irmãs
criaram um orfanato anexo ao colégio para cuidar das crianças pobres e um asilo chamado de
Sociedade Protetora da Infância, para assistir aos desvalidos, o que os torna, portanto, objetos
de análise do presente estudo, pois faziam parte da sistematização do quadro educacional das
vicentinas.
A formalização da educação para o sexo feminino, em Minas Gerais, foi
organizado pelo Governo da Província, em parceria com as Instituições Católicas do Período.
O Estado considerou a expansão das escolas confessionais, como um bom investimento, já
que caberia a ele apenas uma parte do financiamento para o funcionamento destas
instituições. De acordo com Lage, para o Estado a educação confessional feminina era
possível, pois:

As subvenções do poder provincial para a manutenção da obra aconteciam em troca
do ensino gratuito para algumas alunas pobres e ainda ajudavam na manutenção das
meninas orfãs. Este era um modelo de educação interessante para o Governo, já que
não necessitava de muitos investimentos. Propunha-se então, a ampliação de escolas
caritativas que não saiam caras aos cofres públicos, uma vez que, em pouco tempo,
poderiam manter a obra sem o auxilio das subvenções do Estado. Era uma educação
que não necessitava de tantos investimentos (LAGE, 2013. p. 89).
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Coexistente a essa política de subvenções do Estado para as escolas confessionais,
o governo da Província promoveu o fechamento da maioria das escolas Normais das cidades
interioranas de Minas Gerais. Em Diamantina o funcionamento da escola Normal foi suspenso
no ano de 1904 pela lei nº 395, de 23 de dezembro. Os jornais locais justificaram esse ato
como uma maneira encontrada pelo Governo para economizar recursos para a construção da
nova capital.
Nesse sentido, Lage (2015) assegura que a Escola Normal de Diamantina foi
criada em 1879, e funcionou nesta primeira fase até 1905, recebendo alunos e alunas de
diversas localidades da região norte de Minas Gerais. No ano de 1905, o Colégio de Nossa
Senhora Das Dores é equiparado á Escola Normal do Estado.16 Sobre a importância de se ter
uma Escola Normal oficial do Estado em Diamantina, será utilizado os trabalhos realizados
por Gomes (2006) e Ferreira (2010). O primeiro estudo conseguiu traçar o perfil dos
candidatos à docência das primeiras letras ao estudar as provas dos alunos da Escola Normal e
Externato de Diamantina no período de 1880 a 1889. Perfil esse que muda com o fechamento
da escola e equiparação do Colégio de Nossa Senhora das Dores. Já o segundo Trabalho
analisa o processo de instalação da Escola Normal da Capital entre os anos de 1906-1916 e
aborda sobre o estabelecimento das primeiras escolas normais no Estado.17
Nessa perspectiva, Veiga (2015) afirma que para o período de estudo da presente
pesquisa, houve uma contínua alteração curricular, de organização das séries escolares e
duração da escola normal. A escola normal se apresentava como instituição de regeneração
progressiva do ensino público assentado sobre o tripé educação intelectual, moral e prática.
Ao ser equiparado à Escola Normal do Estado o Colégio Nossa Senhora das Dores passará a
ter que seguir todas as orientações e diretrizes educativas determinadas pelo Governo da
Província.

16

APM. Mensagem dirigida pelo presidente do Estado Dr. Francisco Antônio de Salles ao Congresso
Mineiro em sua 4ª sessão ordinária da 4ª legislatura no ano de 1904. Bello Horizonte. Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais.
17
De acordo com os estudos da pesquisadora Gabriela de Souza Marques (2017), a supressão da
Escola Normal em 1896, consolidou o funcionamento e atuação do Colégio Nossa Senhora das
Dores no cenário educacional diamantinense, concedendo ao estabelecimento as regalias de uma
escola equiparada. Após oito anos de fechamento da escola por iniciativa do professor Leopoldo Luiz
de Miranda , inaugurou-se a Escola Regional Américo Antunes Lopes, que deu origem a escola
normal oficial de Diamantina em 1928.
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2.3: A Equiparação do Colégio Nossa Senhora Das Dores às escolas Normais do Estado:
Temos nove escolas normais. Em algumas ensinam se
satisfatoriamente as matérias que constituem o curso, em
outras, porém, o ensino é mau, isto por falta de habilitação e
leveza dos professores, que para salvarem as aparências, e
continuarem no viver do pingue lucro do trabalho de uma hora,
deixão nas ocasiões de exames, que as coisas se fação ao sabor
de seus alunos, para que eles tenham pronta aprovação.
Jornal Normalista, Diamantina 17 de outubro de 1886

De acordo com Arruda (2011), no Brasil a preocupação com a expansão da rede
escolar tem seu início durante o século XIX. O ato Adicional de 1834 promoveu o surgimento
das escolas normais no território brasileiro. Durante o século XIX, o discurso sobre a
importância da educação foi enraizado na ênfase da instrução como mola propulsora para o
fortalecimento dos Estados Nacionais Modernos e do projeto de uma nação civilizada. A
efetivação desse projeto aconteceu durante o século XX entre os anos de 1906 a 1927, através
das reformas educacionais. 18
Nesse sentido, Arruda (2013) afirma que para a compreensão desse processo é
importante relembrar que a criação da instituição escola, na concepção moderna está entre as
tradições inventadas no século XIX. A escolarização, numa escala nacional, seria uma forma
de estabelecer padrões comuns de comportamentos e valores, difundindo uma imagem da
nação vinculada a esse novo projeto educativo.
Na mesma direção Veiga (2014) inicia as discussões referentes às questões de
organização da escola estabelecendo que no processo de compreensão do mundo escolar
deve-se priorizar a relação da escola com as novas comunidades políticas que foram
estabelecidas durante o período de implantação da República. Dentre estas instituições esta a
Igreja Católica que edificou o seu projeto educativo com o intuito de participar da construção
do movimento de consolidação da cidadania política e demandas pela formação de opinião
pública.
De acordo com Arruda (2011), tal política de organização do ensino, foi
construída no intuito de conter a livre manifestação do que ela chama de “instintos viciosos”.

18

Aprovado o Ato Adicional à Constituição do Império, o governo central desobrigou-se de cuidar das escolas
primárias e secundárias transferindo essa incumbência para os governos provinciais, estas tendem a adotar, para
a formação de professores, a criação de Escolas Normais. Essa transferência de responsabilidade, a princípio,
pode ser vista com o retrocesso na formação de professores, no entanto, esse ato abre uma nova perspectiva ao
obrigar as províncias a criar as escolas normais, observando assim as especificidades regionais.
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Essa contenção tanto foi para transformar esses indivíduos em cidadãos como para preparalos para o trabalho. O ensino era visto como um dos aspectos centrais para o desenvolvimento
de uma população civilizada, de uma ordem pública e, adicionalmente, seria a ação capaz de
trazer o progresso para o país. Os espaços de aprendizagens foram se multiplicando, e a escola
construindo um estado de espírito moderno na sociedade. Daí, a necessidade de uma política
de intervenção na escola que viesse a modificar os conceitos pedagógicos tradicionais até
então estabelecidos.
Sendo assim, essa visão da escola como local de transformação da sociedade era
divulgado também pelos homens de imprensa da cidade de Diamantina, durante todo o final
do século XIX e início do XX. Para os intelectuais letrados educação era sinônimo de cultura,
e um direito assim como a vida. O homem que não tivesse certo grau de desenvolvimento
educativo não conseguiria desenvolver-se como membro indivíduo do corpo social, desviar-se
da educação era, portanto atrapalhar o projeto de civilidade que estava sendo arquitetado pelo
Estado.
Todo homem é suscetível de educação a ela tem tanto direito como à vida. O
homem que não tiver um certo grau de desenvolvimento das suas faculdades, isto é,
que não tiver adquirido diversos conhecimentos não poderá cumprir de uma maneira
conveniente os seus deveres como indivíduo ou como membro do corpo social. Sem
educação e sem instrução é ele incapaz de compreender sua missão e os deveres à
que está obrigado para com o próximo. Deixar-se distanciar da educação é
prejudicar a si em particular à sociedade em geral. Finalmente, sem instrução o
homem é obrigado a mover-se num circulo estreito, assim como sem instrução os
corpos sociais atrofiam-se, dissolvem se, esfacelam-se. Mais forte será sempre a
nação cuja população mais instruída for. Contribuir para o aperfeiçoamento dos
membros da sociedade, aumentando o número dos cidadãos instruídos e virtuosos,
isto é, trabalhado para o bem estar da nação, em uma palavra, fortificando-a, tal deve
ser a verdadeira preocupação de um governo patriótico e sábio. 19

Desta maneira, Arruda (2011) afirma que simultaneamente a esse discurso, foi
disseminado outro que divulgava a necessidade de se ter uma escola para a formação de
professores. Sendo assim, a Escola Normal passou a ser palco dessas ideias. As escolas
passaram a ser pensadas ao longo do período como lugar de difusão de um conhecimento
normatizado e regulamentado, assegurando a legitimação da formação do magistério
primário. De tal modo, recai sobre a Escola Normal a função de ser portadora de sentido para
a profissão docente.
Nessa perspectiva, Ferreira (2010) afirma que são criadas as diversas escolas
normais no território brasileiro, bem como sua ampliação em meio às necessidades e
19

BAT. Jornal Sete de Setembro. 12 de março de 1887.
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exigências dessa nova ordem. Contudo, o processo não se deu de modo linear, nem atingiu a
todos ao mesmo tempo sob um modelo uniforme. A primeira escola Normal brasileira foi
instalada, em 1835, na província do Rio de Janeiro, em Niterói. Posteriormente, foram criadas
e instaladas nas províncias de Minas Gerais e de São Paulo.
Nesse mesmo sentido, Arruda (2011) para tratar da importância das escolas
normais como local de formação e profissão que fomenta a socialização, explica que a Escola
Normal propicia novas condições para a elaboração de uma cultura profissional. Dessa
maneira, junto ao debate da constituição das escolas normais surge um conjunto de novos
conceitos atribuídos à docência. Para tal, a má remuneração da categoria e o aparecimento das
primeiras associações de professores, por exemplo, figuram entre eles. O perfil do ofício
permaneceu por muito tempo com características religiosas, pois à docência foi atribuído um
caráter missionário e redentor. Outro aspecto a ser considerado para o mesmo período referese à recomposição social da corporação com a presença cada vez maior das mulheres.
Em seus estudos sobre a escola Normal da Capital Mineira, Ferreira (2010)
assegura que em Minas Gerais, a primeira legislação sobre a instrução primária foi a lei nº 13
de 28 de março de 1835. Essa lei instituiu a obrigatoriedade de frequência às aulas e criou a
escola normal, o que de certa maneira comprovava a preocupação do Governo mineiro com a
formação dos professores primários. Essa mesma lei estabeleceu que para ser professor era
preciso:
Art. 14: Podem ser professores os cidadãos brasileiros, ou estrangeiros que mostrem
ler:
§ 1º mais de dezoito anos de idade.
§2 º Bom comportamento.
§ 3º Os conhecimentos de cicunstâncias serão preferidos os nacionais aos
estrangeiros, e estes além dos requisitos acima mencionados deverão pronunciar
bem a língua nacional.20

Para efetivar a lei de 1835, o Governo no ano de 1840, estabeleceu a lei que criou
a Escola Normal de Ouro Preto, capital na época de Minas Gerais, porém em 1842 a escola é
fechada e reabre no ano de 1847. Segundo Arruda (2011) na província mineira até o ano de
1894, o Estado contava com nove escolas normais públicas em funcionamento. O número de
normalistas, não sobrepujava o de professoras, o que só veio a acontecer anos mais tarde, no
início século XX. Dessa maneira, por diversas vezes, essa questão foi ponto de discussão nos
relatórios de presidente de província que acusavam as escolas normais de não produzirem, o
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que se esperava delas. Tal discurso se baseava nos dados que eram enviados pelas escolas ao
conselho de instrução pública. A solução proposta pelo Estado foi proporcionar o incentivo ao
ensino particular, dando-lhes subvenção maior do que a fixada no regulamento.
Sendo assim, a utilização do ensino particular como meio de “garantir e ampliar”
a educação foi um dos mecanismos utilizados pelo Estado. Esse processo foi inclusive
descrito e registrado nos documentos oficias como meio de legitimação do ato. O regulamento
do ensino da instrução primária e normal do ano de 1916 sobre o incentivo do governo ao
ensino particular determinou:
Pelos dados ultimamente obtidos, a matrícula nas escolas primárias do Estado era de
54.825 alunos e a verba orçamentária destinada ao custeio da instrução primária é de
apenas 1: 950:000$000. O Estado poderia, pois, tornar efetiva a educação das suas
800.000 crianças em idade escolar, porque para isso fora mister que pudesse dispor,
só para este ramo de serviço público, de uma verba superior a 30.000:000$000! O
regulamento encarou sob um aspecto novo o ensino particular. Examinados os dados
existentes sobre este ensino, verifica-se que 11.607 alunos estão aprendendo a ler e a
escrever por iniciativa particular e municipal. Na falta de dados positivos sobre o
número de alfabetos, devido a iniciativa particular, póde-se calcular que o seu
número é relativamente muito elevado, desde que, com as regras de estatística, se
compare a população eleitoral do estado com a que está efetivamente matriculada
nas escolas oficiais. Assim sendo, não dispondo o governo de elementos necessários
para difundir a instrução primária pelas 800.000 crianças em idade escolar existentes
no Estado, entende que deve estimular a iniciativa particular, francamente revelada
dessa maneira para que ela possa com mais eficácia colaborar com o Estado na luta
contra a ignorância.21

Na mesma direção, Lage (2007) fundamenta que para entendermos sobre o
conceito de público e privado da época é crucial a compreensão do significado dessas
palavras, bem como a diferença existente entre elas. A autora utiliza dos estudos realizados
por Lombardi (2005), para definir o conceito de público e privado. Segundo ele o termo
público é compreendido como um conjunto de homens com objetivos comuns. Contudo, se
for adjetivado, seria aquilo que é de uso comum, que pode dizer respeito ao governo ou ao
Estado. Já a noção de privado pode designar o ato de si despojar de algo, atualmente o sentido
de público é utilizado como sinônimo de estatal, e, privado, como sinônimo de particular.
Sob essa perspectiva, Cury (2009) salienta que a política pública criada pelo
Governo no início da República esteve intimamente conectada as relações que foram
estabelecidas entre o caráter público e privado da instituição educativa. De acordo com o
autor a educação regular, enquanto gênero se divide em duas grandes espécies as públicas e
privadas. Nesse sentido, Cury afirma que as escolas públicas são oficiais por natureza jurídica
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e por seu caráter de serviço público próprio. Ligadas ao Estado, elas são dever dos governos
que ocupam e tem nele sua autoridade, dentro do regime democrático e republicano. Contudo,
já as escolas particulares, a sua presença na organização da educação nacional foi variável,
embora todas as constituições brasileiras as tenham reconhecido sob a figura da liberdade de
ensino.
Por sua vez, Lage (2007) argumenta que o ensino fornecido pelo Estado durante o
final do século XIX e início do XX não foi sempre utilizado de uma forma pública. Dessa
maneira, o ensino era direcionado para uma pequena parcela da população. Sendo assim, ao
estabelecer à possibilidade de oferta do ensino Normal as escolas particulares, o Estado
entendia que estava proporcionando a população mineira o “direito a educação”, já que ensino
normal e primário era compreendido pelos reformadores educacionais como inseparáveis.
Conforme divulgado na mensagem dirigida do ano de 1909, o problema da instrução primária
dependeria da boa organização do ensino normal para a conveniente formação do
professorado.
Nesse sentido, Lage (2015) assegura que a Escola Normal de Diamantina foi
criada em 1879, funcionou nesta primeira fase até 1905, e recebeu alunos e alunas de diversas
localidades da região norte de Minas Gerais, inclusive as internas do Nossa Senhora das
Dores que queriam ser normalistas. A Escola Normal quando foi criada, o seu modelo visava
impulsionar o Brasil no caminho do progresso. Segundo a autora, a Escola Normal de
Diamantina no ano de 1887, possuía 38 alunos matriculados e 45 alunas matriculadas,
somando um total de 83 alunos.Um público de alunos quase igual ao equivalente da capital
Vila Rica, ficando um pouco atrás da cidade de Campanha que tinha um total de 120
matriculados.
Dessa maneira, o número significativo de mulheres matriculadas para o período
permite dizer que para a cidade de Diamantina a preferência por mulheres no magistério
aconteceu desde cedo. Para sustentar tal argumentação Lage (2015), ao analisar as disciplinas
lecionadas nesse período bem como, a frequência chegou à conclusão de que os alunos
interessavam-se pelo aprendizado das disciplinas de Aritmética e Português. Grande também
era o interesse pela música, o que demonstrava que o intento do projeto educativo era maior
para a preparação e inserção das mulheres na sociedade “civilizada” do que a sua inserção no
mercado de trabalho como professoras.
Contudo, não podemos deixar de analisar que o período investigado por Lage
(2015), o Colégio Nossa Senhora das Dores já havia sido instalado. Esse dado nos permite
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afirmar que em Diamantina de 1879 até 1904 funcionaram duas escolas que ofertavam a
educação para as mulheres. Entretanto, a diferença entre elas se configurava na natureza das
instituições uma de caráter estatal e pública e a outra de caráter confessional e privada.
Sob esse ponto de vista, Lage (2015) assegura que no período inicial a Escola
Normal apesar de ser o lugar de formação da docência, ainda estava embasada em uma
educação “feminina”, mais voltada para a formação da mulher como uma boa mãe e excelente
cuidadora do lar. Contudo, no que se refere aos quesitos da legalidade O Colégio Nossa
Senhora das Dores não dava a suas educandas o direito ao diploma de normalista, por isso,
algumas das internas do colégio e que possuíam interesse na docência tinham que estudar na
escola normal.
A partir da análise e cruzamento de várias fontes, como os jornais, relatório de
presidentes de província e a própria documentação pedagógica do Colégio, tornou-se possível
afirmar que a Escola Normal Oficial do Estado para a cidade de Diamantina possuía uma
grande relevância. Era ela até o ano de 1904 que possibilitava a formação do professorado de
ambos os sexos para as escolas primárias na cidade e em toda a região. Helena Morley narrou
do seguinte modo a sua entrada no estabelecimento educativo:22
Faz hoje três dias que eu entrei para a Escola Normal. Comprei meus livros e vou
começar vida nova. O professor de Português aconselhou todas as meninas a irem se
acostumando a escrever, todo dia, uma carta ou qualquer coisa que lhes acontecer.
Passei na casa de minhas tias inglesas e encontrei lá Mariana. Ela foi a aluna mais
afamada da Escola e sempre ouvi minhas tias falarem dela com admiração. Ela
esteve animando e disse que o segredo de ser boa aluna é prestar atenção, tomando
notas de tudo.23
[...] achei tudo muito difícil e complicado. O que me vale é que eu tenho facilidade
em decorar. Quando eu não puder compreender, decoro tudo. Mas no Português
como é que eu decorar? Análise, eu nem sei onde se pode estudar. Só daqui a dias
poderei ver como as coisas vão sair.24

O relato de Helena Morley (1988) nos permite dizer que nem todos os alunos
estavam preparados para os ensinamentos ministrados na Escola Normal. Antes de ir para a
escola, assim como muitos outros jovens da cidade, Helena recebeu aulas em casa com a
mestre Joaquininha. Em suas memórias quando fala de seu período de estudo na Escola
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Helena Morley é o nome fictício usado pela autora Alice Dayrell Caldeira Brant em seu livro Minha
Vida de Menina. O livro se trata de um texto que apresenta anotações sobre a cidade de Diamantina
entre os anos de 1893 a 1895.
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Normal afirma que tinha dificuldade em compreender o que era ensinado e quando foi aluna
da “mestra Joaquininha” era tida como a aluna mais inteligente da escola dela.
Nessa perspectiva, Ferreira (2010), afirma que a educação Normal foi configurada
como instrumento de educar e incutir nos sujeitos as normas e os conhecimentos necessários
para os indivíduos viverem em sociedade. Desta maneira, a profissão docente passou a ter
dentro da sociedade do período certo poder. Aos docentes, foram atribuídos novos saberes,
normas, exigências e expectativas e, principalmente, uma formação específica, por serem
considerados agentes da escolarização e socialização.
Partindo desses pressupostos da importância que estava sendo atribuída a Escola
Normal, e, em consequência, o ensino primário, a câmara municipal da cidade de Diamantina
no ano de 1901 estabeleceu a forma como seria organizado o ensino primário na cidade.
Segundo a lei criada o ensino seria obrigatório e gratuito e compreenderia as seguintes
matérias: Leitura, escrita e contabilidade atendendo as quatro operações fundamentais, frações
decimais e sistema de medidas. Com relação aos professores a lei estabelecia que:

Art. 5º: Os professores serão efetivos, substitutos e interinos.
§ 1 – serão professores efetivos, sem dependência de concurso:
a) as normalistas
b) os que exibirem atestado de exame do 3º e 2º ano do Curso Normal.
§ 2. Serão professores efetivos dependentes de concurso, todos os pretendentes que
não tiverem as condições exigidas no parágrafo antecedente.
§ 3. Serão substitutos os que servirem durante a licença e impedimentos dos
professores efetivos.
§ 4º. Serão interinos os que ocuparem a cadeira por impedimentos definitivo do
efetivo e os que ministrarem o ensino em cadeira de recente criação.
Art. 6: A preferência para a nomeação sem concurso será disposta no art 5º, § 1
letras a e b, as dos pretendentes de competência igual será decidida pelo concurso.
Art. 7º: os concursos serão processados perante uma comissão de nomeação do
governo.
Art. 8º: a nomeação do professor interino vigorará somente por 6 meses e a do
substituto por 3 meses no máximo.25

Apesar de a medida ter sido tomada no ano de 1901, ela estava de acordo com o
que viria a ser estabelecido pelo Governo mineiro no ano de 1906, com a Lei nº 439. Essa lei
foi a que estabeleceu a reforma do ensino primário, normal e superior no país a qual previa
em seu Art. 9º que os professores efetivos e adjuntos deveriam ser normalistas. Portanto, é
perceptível que a elite educativa da cidade estava ligada as discussões sobre a legislação e
reforma do ensino que vinha sendo realizada pelo Estado. Compreendeu, ainda, que para a
25
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efetivação desse projeto educativo na cidade era necessário estabelecer uma legislação que
defendesse os interesses locais.
Sob essa perspectiva, Ferreira (2010) afirma que existiam duas categorias de
professores: os efetivos – que eram os professores normalistas, e um grande número de
professores substitutos, não normalistas, que atuavam na função docente substituindo os
efetivos. Para o município de Diamantina, conforme o decreto de 1901, havia ainda a figura
do professor interino que eram aqueles que ocupavam a cadeira dos efetivos devido a algum
impedimento ou estavam ministrando aulas em uma cadeira recém-criada. Dessa maneira, por
conta dessa situação e pela ausência de professores habilitados o Jornal O Jequitinhonha no
ano de 1904 com relação à instrução pública e a valorização do professor publicou o seguinte:
De uma coisa desiludam se nossos congressitas: não é possível conseguir-se um bom
professorado, pagando-se mal ao professor, que se sujeita á ninharia de seu
ordenado, como um refúgio obrigado muita vez por precárias circunstâncias, de
ordinário quando lhe falta outro qualquer meio de vida mais rendoso. Que pessoa
habilitada e que tem diante de si abertas outras profissões, compatíveis com sua
aptidão irá se sujeitar a tão minguada esmola, fora dos aconchegos da civilização?
Mas, ganhando um ordenado compensador, com que possa viver decentemente ,
com a decência compatível com o seu cargo e saber certamente, encontrarão pessoas
habilitadas para ocuparem esses lugares. Se quiserem, portanto, que o Estado de
Minas possua um bom professorado é indispensável que este siga o exemplo de São
Paulo onde o ensino é muito bem administrado , graças a rigorosa fiscalização das
escolas, e sobre tudo a um ordenado compensador. E mais que diminuto o atual
vencimento dos professores das Escolas Normaes , os quais, para satisfazer as suas
necessidades ordinárias, precisam se dedicar a outros ramos de atividades ,
imcompatíveis com sua profissão.26

A notícia acima enfatiza que a comunidade diamantinense esperava do Congresso
mineiro o cumprimento de todos os quesitos que estavam sendo impostos pela nova
legislação. Dentre eles a configuração de um plano de fundação de escolas primárias e o
melhoramento da formação docente. Nesse mesmo sentido, Arruda (2010) assegura que aos
professores da província que desejassem ingressar ou permanecer na profissão do magistério
era exigida a qualificação. Esta estava sendo realizada nas escolas normais existentes em todo
o Estado. Esse fato justificava o projeto político do Governo de ampliação da rede de
escolarização em Minas Gerais através das reformas das escolas normais e do ensino primário
com a consequente instalação dos grupos escolares.
Contudo, essa política do Estado de ampliação do ensino por meio das escolas
Normais foi interrompida no ano de 1904 e suas disposições postas em execução pelas
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instruções aprovadas no Dec. n.1778, de 31 de janeiro do mesmo ano. Os docentes que
estavam atuando nas escolas ficaram em disponibilidade e com direito a receber metade dos
vencimentos.27A atitude do Estado de suspensão do ensino normal foi justificada na
mensagem dirigida ao presidente da província no ano posterior. A todos os órgãos educativos
foi informado que a reorganização do ensino normal seria realizada em novos moldes. Esse
assunto era a principal preocupação dos legisladores mineiros, porque dele dependia a
continuidade da formação dos professores e a solução futura do problema do ensino primário
no país.
Com a suspensão do ensino Normal, as escolas passaram a ser mantidas pelos
municípios ou colégios particulares. Para o ano de 1905, funcionavam no Estado três escolas
normais equiparadas às oficiais e mantidas pelas municipalidades: eram as de Barbacena, Três
Pontas e Minas Novas e cinco colégios particulares- Maria Auxiliadora em Ponte Nova,
Imaculada Conceição em Barbacena, o de Nossa Senhora do Carmo, na Varginha, o da
Providência em Mariana, e o de São Domingos do Prata.28
É nesse contexto que em 15 de setembro do ano de 1905, pelo decreto nº 1845, o
Colégio Nossa Senhora Das Dores é equiparado ás escolas Normais do Estado. A partir desse
momento mudava-se o perfil dos alunos que se formavam normalistas na cidade de
Diamantina. Primeiramente, questões relacionadas ao gênero, já que o colégio das Vicentinas
ofertava uma educação exclusivamente feminina, e em segundo lugar questões de cunho
socioeconômico visto que para estudar no educandário as alunas tinham que pagar
mensalidade.
As várias escolas normais criadas nesse período refletem a fragilidade do projeto
educativo proposto pelo governo. De acordo com Arruda (2011), este processo foi permeado
por inconstância no funcionamento, entre aberturas e fechamentos sucessivos. Mesmo assim,
ainda que descontínuo, o período ficou caracterizado como uma tentativa de sistematização de
uma política pública de ensino.
A notícia da suspensão da Escola Normal e a consequente equiparação do Colégio
foi recebida com hostilidade pela elite não católica da cidade. A imprensa local representada
pelo Jornal o Jequitinhonha publicou matérias que criticaram a política pública adotada pelo
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Estado, bem como, denunciou a Igreja Católica por ter se “aproveitado da suspensão para
conseguir a equiparação”.
O Jornal relatou com consternação que o instituto educativo era frequentado por
mais de duzentos alunos, e atendia a diferentes interesses. Além disso, a escola não era
utilizada pelos diamantinenses apenas com o propósito de formação docente, procuravam o
colégio aqueles que queriam estudar as matérias necessárias ao uso do comércio, conseguindo
os seus fins e se constituindo comerciantes conhecedores da língua materna, francês,
geografia e matemática. Dessa forma, a suspensão foi vista como um desastre, porque
segundo o jornal O colégio educava“os filhos do povo, que se preparavam para os labores da
vida”. 29
É importante lembrar que esse procedimento de suspensão da escola Normal não
ocorreu apenas para a cidade de Diamantina. Conforme já dito anteriormente foi um projeto
desenvolvido pelo Governo da Província de Minas Gerais. Foram também fechadas no
mesmo período as escolas Normais de Mariana e Campanha e o ensino normal nestas cidades
também ficou a cargo dos colégios femininos católicos. Nessa persectiva, Arruda (2012)
enfatiza que questionar sobre as circunstâncias que contribuíram para a extinção das escolas
normais em Minas, se faz necessário, bem como, significa estabelecer o contexto que
contribuiu para que determinadas ações fossem privilegiadas em detrimento de outras. Desta
maneira, entender esses aspectos significa averiguar as rupturas e permanências das ações
políticas do Estado desde o momento de separação da Igreja e sua posterior efetivação.
Para o Estado, a equiparação da escola normal ao colégio confessional católico
dava continuidade ao projeto de oferecer a educação para todos os diamantinenses. No
entanto, não se pode deixar de destacar que essa ação acentuava a marca da exclusão que
sempre foi um problema para a educação no território brasileiro como um todo. Ao equiparar
o colégio católico á escola Normal do Estado, uma parcela significativa da população estava
fora do acesso do saber escolar. Sobre esse fato o Jornal o Jequitinhonha fez a seguinte
denúncia:
A última hora fomos informados que se depositou na Coletoria Estadual a quantia de
500$000 para pagamento de um fiscal que, de ordenamento do Governo, terá de
examinar o Colégio Nossa Senhora Das Dores, desta cidade muito naturalmente para
o fim de equipará-lo aos institutos normais do Estado. Sem podermos ir mais longe,
porque nos falta, por hoje, espaço de que carecemos, fica, desde já, o nosso protesto,
em nome do povo diamantinense, contra a desejada equiparação, que, como o
demosntraremos em artigo subsequente, viria prejudicar extraordinariamente os
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interesses da Diamantina e toda Zona da Mata e Norte mineiro, sem a menor
vantagem, no entanto, para o Asilo de Orfãs do referido instituto. 30

Fica claro, portanto, que nem toda a sociedade diamantinense estava satisfeita
com a notícia da equiparação do colégio. Desde o início da reorganização do Estado o
Governo da Província financiava através de subsídios os alunos pobres e desvalidos, por isso
o Jornal O Jequitinhonha acusava a Igreja de estar preocupada apenas com a possibilidade de
aumentar o orçamento da escola. No entanto, em reposta ao Jequitinhonha o Jornal católico A
Estrella Polar publicou o seguinte:
Nosso estimável colega O Jequitinhonha em seu ultimo nº depois de aduzir contra a
equiparação do colégio de N.S. das Dores, algumas razões que nosso humilde
parecer, como vamos à luz da lógica demonstrar, nada absolutamente provam,
descambou nas mesmas faltas de que acremente nos censurava, e deslealmente abriu
suas colunas a terceiros para nos ofenderem. Consideraremos a equiparação do
colégio em si mesma, e em suas relações de tempo e lugar. considerada em si a
equiparação definitiva é um direito expresso, criado por lei estadual, em favor dos
institutos que se mostrarem em condições, e o requererem. Sendo assim, e não há de
negar, pode alguém com justiça impedir que o colégio goze desse direito? Ao
dizerem que o colégio não está em condições. A isto respondemos que o competente
para julgar das referidas condições é o fiscal do Governo. É justamente para que se
venha o delegado do Governo para examinar o colégio é que se depositaram
500$000 réis na coletoria dessa cidade: portanto a equiparação é um direito de fato,
e ninguém o pode negar , e de outra parte o colégio se encaminha ao gozo de seu
direito pelos meios lícitos e legais. 31

Partindo desse pressuposto, toda instituição educativa que tivesse condições
financeiras e “pedagógicas” poderia solicitar ao Governo sua equiparação à Escola Normal do
Estado. Porém, não podemos nesse caso deixar de enfatizar que a Igreja Católica arquitetou o
seu projeto de reafirmação da ordem política por meio de suas instituições de ensino. Para
Ferreira (2010), outro fator que possibilitou a equiparação dos colégios confessionais à Escola
Normal foi à intenção já demonstrada pelo Governo da Província e efetivada com a reforma
educacional de 1906. Esta propôs outra organização para o sistema de instrução pública e
criou como modelo a escola Normal da capital. A Escola Normal da capital era destinada
exclusivamente para o público feminino, e ia ao encontro da educação ofertada nas escolas
confessionais mineiras.
Os desdobramentos e interferências dessa reforma nas práticas pedagógicas do
Colégio Nossa Senhora Das Dores será discutido, no segundo capítulo dessa pesquisa ao
analisarmos os mecanismos de educação feminina ofertada no colégio, através da criação das
associações das Filhas de Maria, Damas da Caridade e Protetora da Infância.
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BAT. Jornal O Jequitinhonha. Diamantina, 09 de Abril de 1905.
BAT. Jornal A Estrella Polar. Diamantina, 20 de Abril de 1905.
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3 Capítulo 2: O projeto educativo católico e sua relação com a política do Estado
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Este capítulo tem por objetivo discutir o novo contexto político educacional que
se formou após a instauração da república no território brasileiro. Cabe ressaltar que tais
relações foram estabelecidas durante o final do Império. Para tanto, serão apresentadas as
condições sócio-históricas que fizeram com que a Igreja utilizasse a educação confessional
feminina como o principal mecanismo do seu projeto de reafirmação e expansão da ordem
católica.
Em Minas Gerais, e especificamente para Diamantina, esse projeto educativo será
realizado por meio do bispado, ao fundar o Colégio Nossa Senhora das Dores. O instituto
educativo será o grande responsável por propagar e divulgar os ideais católicos na cidade de
Diamantina e região. O colégio é fundado com o propósito de preparar a mocidade feminina
para atender às demandas sociais e políticas da Igreja. A cultura escolar estabelecida pelo
educandário moldaria o pensamento feminino. A Igreja designava deste modo às mulheres
para serem as divulgadoras do projeto político católico.
Para entendermos como se constituiu o projeto educacional das Filhas da
Caridade em Diamantina, é necessário assimilar as relações que se estabeleceram entre
política e religião no Brasil, durante o final do século XIX e início do XX. Bem como os
desdobramentos dessa relação no âmbito educacional. Os motivos e razões desse processo são
cruciais para conceber a expansão dos colégios de educação confessional na segunda metade
do século XIX e início do XX, incluído nesse panorama a criação e instalação do Colégio de
Nossa Senhora das Dores (1867).
A análise dessas relações perpassa pela compreensão do pensamento
ultramontano da Igreja Católica. O Ultramontanismo serviu de apoio para o desenvolvimento
do pensamento político de expansão territorial da igreja, não só em Minas Gerais, mas em
todo o país. O objetivo desse capítulo é analisar a relação que se estabeleceu entre Política,
religião e Educação, num contexto nacional e especificamente a reação da Igreja católica na
cidade de Diamantina diante desse novo cenário político nacional.

3.1- A relação Igreja e Estado Republicano

Antes de iniciarmos as análises referentes às relações que foram estabelecidas
entre a Igreja e o Estado Republicano no Brasil, é importante pensar como se deu a
instauração das ideias liberais no território, bem como definir a concepção do termo para o
período de estudo da presente pesquisa 1905-1925.
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De acordo com Bobbio (1909) o liberalismo pode ser entendido como um
fenômeno histórico que oferece diversas dificuldades em sua definição já que não há um
consenso entre os historiadores e estudiosos de política sobre o termo. Segundo o autor a
história do liberalismo encontra-se intimamente relacionada à história da democracia e por
isso, é difícil estabelecer um consenso acerca do que existe de liberal e do que existe de
democrático nas atuais democracias liberais.
Outro ponto importante destacado por Bobbio (1909) é que o Liberalismo se
manifesta nos diferentes países em tempos históricos bastante diversos, conforme seu grau de
desenvolvimento. Partindo desse pressuposto, Lage (2007) afirma que no Brasil os
apreciadores do liberalismo eram os grandes proprietários de terra e escravos, interessados na
economia de importação e exportação. Dessa forma, possuíam os senhores de terra o intento
desvencilhar-se do governo português, porém, pretendiam manter as estruturas tradicionais do
sistema escravista.
Criou-se, portanto, uma contradição dentro desse liberalismo brasileiro se
comparado ao europeu, já que o objetivo principal era apenas a emancipação política da
colônia e não uma mudança significativa nas estruturas sociais. Sendo assim, a transição do
regime imperial para o republicano foi marcado por conflitos entre os liberais e o Imperador.
Os liberais propunham aumentar o poder legislativo e diminuir o imperial. Esse
embate esteve presente na carta constitucional de 1824, a qual estabeleceu um sistema de
clientela onde poucos conseguiam chegar ao poder, e institui a religião católica como a
religião oficial do Estado.
Neste sentido, Azzi (2008) assegura que o cenário brasileiro começou a mudar de
forma significativa a partir de meados do século XIX. Com a expansão da cafeicultura criouse condições favoráveis para o desenvolvimento urbano e a formação da sociedade burguesa,
com crescente valorização da cultura letrada. Com a instalação da República, a Igreja Católica
perdeu a sua relação de padroado. Pelas leis do padroado, o Papa outorgava aos reis
determinados direitos originalmente pertencentes à Igreja, como por exemplo, o poder de
nomear bispos em algumas regiões. Esse era o sistema que definia a relação entre política e
religião no Brasil.
Para compreender melhor essa relação entre a Igreja e as Leis do Padroado e suas
implicações no início da República, recorremos à Ribeiro (2003). A autora relata que a partir
do século XV, as leis do padroado podem ser resumidas como a concessão do direito, ao
Estado, de recolher o dízimo da Igreja e de nomear bispos. Segundo ela, essa lei dá fim aos
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privilégios concedidos até então à Igreja e esse fato colocava em ameaça a expansão do
catolicismo. Nesse sentido, o processo de concessão de privilégios foi intensificado durante o
período de colonização europeia nos continentes americano, africano e asiático.
A Igreja encarou a separação do Estado como uma oficialização do Governo
brasileiro de ateísmo. Todos os homens públicos do período não estavam manifestando a sua
crença em Deus e na religião como aponta a seguinte notícia publicada no Jornal A Estrela
Polar:
Entretanto, os nossos homens públicos não tem a coragem de manifestar
publicamente, nas ocasiões solenes, a crença em Deus. Os que não crêem falam
arrogantemente da separação absoluta da Igreja e do Estado, a grande obra
republicana e criticam, em programas políticos, os que se orgulham da unidade da fé
religiosa, mal sinam os governos que revelam simpatias pela religião da maioria e
ridicularizam as autoridades públicas que prestam reverente homenagem ao Deus
vivo do catolicismo. Os governos que renegam o princípio da união da separação,
diz Pierre Pradu são fatalmente condenados a fazer abstração da Igreja na confecção
das leis civis e no exercício de seu poder, e por isso mesmo são levados a violar os
direitos da consciência humana e a liberdade do catolicismo. Confundindo o
laicicismo com o ateismo, expele das escolas a imagem do crucificado, ensinando as
crianças a duvidarem de Deus desde a mais tenra idade. Exclui do casamento a
virtude santificadora da religião, firmando a familia humana sobre a base instável do
contrato legal, que a vontade caprichosa do legislador.32

O momento de tensão vivenciado pela Igreja em decorrência da instauração da
República foi amplamente divulgado nas páginas do periódico católico. O jornal foi uma opção
do bispado diamantinense para combater as ideologias trazidas pelo Liberalismo. Na presente
pesquisa os editoriais e notícias do Estrela Polar, são entendidos e analisados como documento
oficial da Igreja. Desta maneira, a reprodução desses discursos possibilita ao presente trabalho
ampliar a investigação da relação que foi estabelecida entre Igreja Católica, política e Educação
na sociedade diamantinense. 33
Para Lage (2007) é por meio do Jornal que se divulgam e consolidam as principais
representações sociais. A palavra escrita pode e deve ser resgatada no futuro e utilizada como
documentação na construção de interpretações históricas. Sob esse ponto de vsita, Brandão
(1996) afirma que a linguagem deve ser analisada como fato social, e de acordo com seus
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BAT. Jornal A Estrella Polar: Diamantina, 28 de fevereiro de 1906.
O Jornal A Estrella Polar esteve inicialmente, sob os cuidados do padre Severiano de Campos
Rocha, o periódico media m 0,34x 0,25 e circulava três vezes por mês, e era editada nas oficinas
tipográficas de Motta & Cia, por conta da mitra. A partir do ano de 1905, o padre Severiano deixa a
redação e o Jornal ganha como redator o Cônego Lúcio Antunes de Souza, mais tarde bispo de
Botucatu, o formato do jornal dobra o seu tamanho, e a tipografia Mota é adquirida pela diocese que
no ano de 1907, passou a funcionar na parte térrea do Palá cio Episcopal - BAT. Arquivo José
Teixeira Neves. Dom Joaquim e a Imprensa: Cx 07. Envelope 7
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estudos a comunicação fundamente-se na necessidade do interlocutor, ou seja, ao divulgar as
notícias no Estrela Polar, a Igreja tinha claramente a noção sobre quem ela iria atingir.
Nesse sentido, Goodwin (2015) declara o importante papel que desempenharam
os homens de imprensa em Minas Gerais no final do século XIX e início do XX. De acordo
com sua pesquisa os homens de imprensa conseguiram institucionalizar a partir de suas
funções específicas (donos das letras) um poder autônomo, dentro das instituições do poder a
que perteciam. Tais grupos legitimaram-se pela proximidade com o poder, mas também por
conta da sua própria atuação na nova conjuntura da modernização do país.
De acordo com Goodwin (2015), os homens de imprensa da cidade de
Diamantina, consguiram dirigir-se aos poderes constituídos da sociedade. Atuavam de forma
muito parecida e utilizaram- se dos jornais como tribuna privilegiada para a propagação de
ideias e conceitos. Logo, a imprensa foi utilizada como um espaço político por excelência.
Nessa perspectiva, a Igreja Católica ao divulgar suas ideias ultramontanas nas páginas do
Estrella Polar demonstrava que compreendia o poder da imprensa de desempenhar no outro o
papel fundamental de construtor da constituição do significado.34 Desse modo, os leitores do
Estrela Polar, passavam a ser uma parte integrante da enunciação do Jornal, partindo do
pressuposto que os leitores representam num contexto mais amplo, as relações entre a
linguagem e as ações do mundo social aos quais pertencem.
Nesse sentido, José Moreira de Souza (1993), afirma que há que se distinguir a
vertente do conflito Igreja- Estado. Segundo ele, essa questão deve ser interpretada não
apenas nos efeitos secularizantes, mas no alinhamento do Estado á nova ordem mercantil, à
dispensa da ideologia do poder espiritual instrumental corporificado nas universidades e na
reprodução ampliada da força de trabalho. O conflito dessa vertente de acordo com seus
estudos se dá entre o Estado que se auto institui sobre a nação e convive ainda com o legado
do padroado e a ambiguidade da aliança da Igreja no interior do projeto liberal.
Sendo assim, a Igreja Católica considerou a separação com o Estado um reflexo
das doutrinas trazidas pelo liberalismo. Desta maneira, intensificou o combate contra o
Positivismo e Comunismo. Era preciso lembrar ao governo que o clero mantinha contato com
todos os níveis sociais. A Igreja estabelecia o diálogo com a população através das visitas
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BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. São Paulo: Unicamp, 1996.
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pastorais. Era nas mãos da Igreja que estava a maior parte do poder eleitoral do país e ela usa
essa força, conscientemente, a seu favor, como se observa a seguir:
Os republicanos, tripudiando sobre as cinzas ainda quentes da monarquia, asfixiados
com atmosfera cintilante de liberdades com a visão fascinante de acomodações
opulentas, inebriados com esperanças inauditas de poder escalar com facilidade as
posições mais elevadas do país; não virão, não poderão enxergar que separando a
Igreja do Estado, cortando a parte nobre, despersavão aquilo que deveria constituir a
grandeza moral da nascente República. Não quizeram ver assentados ao banquete
das conquistas democráticas o maior e mais nobre elemento nacional – o episcopado
e o clero. Esquecem-se de que é o bispo em suas periódicas visitas pastorais, o
pároco no púlpito e no confessionário, os missionários incansáveis em suas
excursões apostolicas, que dispõem os povos desde os mais cultos até os mais rudes,
mostrando-lhes com a cruz e com o evangelho a obediência que devem a legítima
autoridade, ensinado-lhe a abstenção do crime e de todos os excessos. 35

A Igreja ao ver que o Estado não iria revogar o decreto do governo provisório de
separação, resolveu reorganizar-se e utilizar de outros mecanismos para reconquistar seu
espaço político. Passou a instruir os católicos sobre a importância da liberdade eleitoral
atribuindo a necessidade dos mesmos de fazerem valer seu direito de voto, porque somente
assim eles teriam voz no Congresso e desfrutariam dos “benefícios da democracia”
A questão do voto livre e consciencioso num regime democrático é fundamental. Ou
o povo vota conscientemente, com pleno conhecimento do valor e responsabilidade
de seu voto, ou a democracia republicana é manifesta de mentira. Daí a necessidade
de pregar insistentemente ao povo quanto ele deve valer na balança política para que
venhamos a ter de realidade a república democrática, e não essas oligarquias odiosas
que tem imposto até hoje no Brasil, por fás e por nefas, sua vontade e suas chapas é
a votação popular.36
Democracia e liberdade eleitoral são coisas entre si tão conexas, que uma não pode
existir sem a outra: a democracia é o edifício do qual é fundamento necessario,
indispensável, a liberdade do voto popular. Pouco importa o nome que toma o
governante - presidente ou imperador se o povo tem realmente liberdade de votar, e
por este meio influi eficazmente no governo de sua pátria, subsiste a democracia
ainda que em regime monárquico, se a liberdade de votos é falsificada, a democracia
é pura mentira ainda mesmo em regime republicano, pois que a questão não é de
nome, mas de fato, de coisas, e o absolutismo e até o despotismo mais degradante
para uma nação, tanto pode tomar o nome.37

É significativo enfatizar que o Brasil durante a primeira república está se
ressignificando como Estado Nacional. Dentro desse contexto, a Igreja vê a importância de
legitimação de sua ideologia política. Passa então, a mudar sua postura frente o regime
republicano. Descreve que o importante não é o regime político, mas sim, a participação do
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BAT. Jornal A Estrella Polar: Diamantina, 20 de novembro de 1907. n° 33
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povo, através do voto consciente. A saída encontrada pela igreja é a criação do partido político
Regenerador Católico. Este atenderia às demandas e necessidades da Igreja.
A Igreja começou a divulgar nos seus órgãos oficiais, nomes de candidatos às
cadeiras do Congresso. De acordo com José Moreira de Souza (1993) de Diamantina saíram
muitos liberais para participarem da política do Estado e destaca a figura do Conselheiro Mata
Machado. Todos os indicados pelo jornal católico eram homens que pertenciam à elite católica
(mesmo sendo alguns deles considerados liberais como, por exemplo, o Senhor Mata Machado)
e por consequência, lutariam e defenderiam os ideais dos católicos no Congresso Mineiro e
Nacional
É por influências políticas apresentado candidato a uma cadeira de deputado no
Congresso Nacional pelo 7° distrito eleitoral nosso prestimoso amigo, Dr.Simão da
Cunha Pereira, residente na cidade de Pessanha. O Dr. Simão da Cunha, bem como
seu digno irmão, o ilustrado e muito probo Juis de Direito desta cidade, Dr.Edgardo
da Cunha Pereira, tem sabido por seus relevantes serviços à causa pública, e muita
correção, se impor nobremente a consideração e estima dos mineiros. Por isto a
Estrela Polar, recomenda seu nome aos sufrágios do ilustre eleitorado do 7° distrito,
somente cumpre um devir.38
Entre outros, são candidatos para deputados ao Congresso Mineiro o Exm. Senhor
Coronel Ignácio Carlos Moreira murta, Revmo. Pe. José Maria dos Reis, Dr.João
Antônio de Figueredo e o Sr.João Pinheiro de Miranda França, Dr.Pedro da Matta
Machado. Por conhecimento pessoal sabemos que estes candidatos são bons
católicos, e, portanto realmente dignos de serem sufragados nas próximas eleições
39
pelos católicos, que lhes podem dar seus votos conscienciosamente.

Para Martins (2008), o período republicano proporcionou para a cidade de
Diamantina um prestígio político que foi determinado pelos grupos familiares que competiam
pelo poder. Dentre as famílias pertencentes à política mineira e nacional cabe destacar o papel
exercido pela família Felício dos Santos e Mata Machado por meio dos cargos ocupados no
final do império e as famílias Mourão e Caldeira Brant que ascenderam durante o regime
republicano. Para tal, José Moreira de Souza (1993), salienta que o projeto de liberalismo
implantado por essas elites ora tendiam para as conjecturas políticas liberais, ora para as
questões sociais e ortoxas da Igreja Católica. Há uma alternância entre mudanças e
conservações dos valores morais vigentes.
Nesse sentido, a Igreja ao tomar a atitude de criar um partido político, e ao apoiar
declaradamente pessoas católicas comprova que o projeto de moralização católico para a
cidade de Diamantina foi marcado por essas ambiguidades. Ao criar essa estratégia de indicar
para seus fiéis os candidatos favoráveis a representação católica tanto no Congresso quanto no
38
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Senado, a Igreja foi alvo de críticas de seus opositores. Estes afirmavam que ela não havia
aceitado o fato de ter sido separada do Estado, e que deveria ser afastado das eleições as
autoridades eclesiásticas. Porém, a justificativa da Igreja era de que o Partido não atenderia
somente a questão da liberdade religiosa dos católicos, mas, de todos os problemas sociais
que afligiam a sociedade brasileira.
Chama-se geralmente entre nós, pela falta de partidos políticos com programas
definidos, que colaborem no Governo de acordo com os princípios inscritos nas suas
bandeiras. Esse clamor é geral; não parte só do povo, desce também do seio do
governo. A organização, portanto, que vimos propor, só pode ser bem aceita por
todos. Inscrevendo como ponto fundamental do Partido Regenerador, cuja
organização propomos a defesa da religião Católica, Apostólica, Romana, a religião,
encerrando uma serie de princípios dos quais decorre uma norma de conduta para o
individuo, tanto como homem privado, quanto como membro da sociedade no ponto
de vista domestico, civil e político, encerra necessariamente toda uma sociologia,
deve consequentemente exercer ação social. Ora, nós não compreendemos ação
social que não seja também política, ao mesmo tempo em que para nós é moral e,
portanto religiosa. Ninguem poderá dizer que o partido que vamos organizar, sendo
católico, possa ser inimigo da sociedade, nem que seja um partido de oposição ao
Governo, de ataque e desprestígio da autoridade.

O combate da Igreja passava a ser a partir da criação do Partido Regenerador
Católico a busca da ordem e o progresso através das ideologias católicas. Religião, moral e
política eram três forças que deviam agir harmonicamente para conquistar a ordem e o
progresso da nação, sendo assim era dever do partido Regenerador:
Deter a anarquia e promover os verdadeiros interesses da nação que o partido
regenerador é organizado. Lhe acolherá no seu seio todos os brasileiros pobres e
ricos, grandes e pequenos, de qualquer raça ou condição, pois, o catolicismo
considera todos como irmãos. Não será de oposição sistemática aos governos, nem
concorrerá para o desprestigio da autoridade. A autoridade só é forte quando os seus
órgãos funcionam dentro da lei, respeitando o direito, a justiça e a liberdade
facultados pela lei aos governados. O catolicismo não se opõe ao progresso; ele se
opõe, sim, às inovações perigosas ou prejudiciais à firme, segura marcha da
40
civilização por indivíduos, ou comunidades versáteis, insanos ou maldosos.

Segundo o historiador José Murilo de Carvalho (1987) a Igreja era um caso para
ser pensado pelo Estado. Até 1930 não havia povo organizado politicamente nem sentimento
nacional consolidado. Por isso, a construção de uma identidade para a república brasileira não
podia ser somente arquitetada pelo lado intelectual; mas deveria fazer parte das principais
tarefas do sistema de governo recém-instaurado. Desta maneira, o Governo necessitava do
apoio da sociedade para se legitimar e os ataques da Igreja atrapalhavam a efetivação desse
processo.

40

BAT. Jornal A Estrella Polar: Diamantina, 6 de janeiro de 1910. n° 29

46

Sendo assim, fica claro que o período da primeira república foi marcado pelas
divergências entre Estado, Igreja e ideologias liberais. A Igreja ao ver que não conseguiria
voltar ao sistema de Padroado, utiliza dos mecanismos disponíveis da república para
reconquistar seu espaço e autonomia política. Apesar de não ser mais a religião oficial do
país, continua tendo um alto domínio político que é intensificado pela inserção dos candidatos
católicos no Congresso nacional.

3.2: A relação Igreja e Educação Republicana
De acordo com Nascimento e Nascimento (2006) no final do império e início da
primeira república já estava estabelecido no país uma estrutura administrativa e política do
Estado. O novo Governo se organizou junto ao avanço da atividade econômica, do transporte
e do processo gradativo da urbanização de algumas partes do país o que gerou uma crescente
demanda por educação.
Contudo, o quadro educacional brasileiro da Primeira República foi apontado
como caótico, tanto pela elite política quanto pelos intelectuais da nação. Dessa forma, com o
intuito de superar a desorganização do ensino foi estabelecido um acentuado debate a respeito
do problema educacional, assim como das políticas e investimentos por parte do Estado.
Por sua vez, Carvalho e Neto (2006), afirmam que devido o contexto das
sociedades modernas a instituição da escola passou a ser vista como complemento do
processo civilizador da sociedade. Se a educação é um direito de todos, igualmente deveria
ser o seu acesso para o cidadão. Na constituição do Estado Nacional Brasileiro, a
universalização do ensino e a consequente erradicação do analfabetismo passaram a serem
vistas como algo de extrema importância, já que para ser “cidadão” era necessário saber ler e
escrever.
Sob essa perspectiva, as dimensões e concepções de educação também foram alvo
dos debates travados entre os católicos e republicanos durante o período da primeira
república. Para tal, Carvalho e Neto (2006) consideram que em seu início era necessário não
apenas defender ou garantir a continuidade da república, mas também constituir uma
convicção ideológica que permitisse a todos se enxergarem como cidadãos. Nesse mesmo
sentindo, Heloisa Villela (1990), ao analisar as políticas educacionais do Brasil dessa época
salienta que a importância fundamental da educação no final do século XIX e início do XX
foi à transformação da questão escolar em uma questão social.

47

Nessa direção Ribeiro (2012) revela que ao transferir para a educação esse caráter
social a Igreja constatou que poderia utilizá-la como mecanismo de consolidação do seu
projeto político. Desta maneira se organizou para também atuar no projeto de construção da
identidade nacional. A pretensão de dar educação ao povo brasileiro era reconhecida por
todos os grupos políticos do país. Os intelectuais católicos entendiam que a educação
moderna distanciava-se da fé e poderia levar a desmoralização da família. O único meio
eficaz para que isso não acontecesse era ofertar á população uma educação acompanhada da
religião.
A ênfase na instrução como impulsionadora do fortalecimento dos Estados
Modernos e do projeto de Nação civilizadora é parte constituinte do discurso do novo Estado
brasileiro, bem como da Igreja Católica. De acordo com Ribeiro (2012), a educação possuía
dentro do projeto católico um papel de resolver os problemas da nação por meio de duas
finalidades essenciais – que para os católicos eram uma coisa só – o argumento cívico e
religioso.
A maneira encontrada pelo Estado para organizar o ensino e proporcionar a
cidadania para “todos os brasileiros”, foi instituir o ensino primário como obrigatoriedade. A
mensagem dirigida ao presidente da Província no ano de 1906 destaca que o ensino público
primário deveria ser o serviço de maior atenção do Estado. Este estabelecia uma relação direta
e decisiva na formação da sociedade. Segundo o documento, o problema do ensino primário
precisava ser encarado por dois lados. O primeiro relacionava-se com formação do
professorado e o segundo com a criação de escolas. Cada qual subordinado a um plano
traçado sistematicamente. Seria executado de modo gradativo, de maneira a poder-se ter a
segurança de que dentro de certo período de tempo, estaria toda a sociedade transformada pela
educação.41
41

A primeira preocupação com a formação de professores no Brasil se deu em 15 de outubro de 1827, quando a
Lei das Escolas de Primeiras Letras foi promulgada. Embora a primeira Constituição Brasileira de 1824 fosse
omissa no que se refere à questão. o Decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15 de outubro de 1827, primeira
lei sobre a Instrução Pública Nacional do Império do Brasil. Essa primeira lei de educação no Brasil
independente não deixava de estar em sintonia com o espírito da época. Tratava-a de difundir as luzes
garantindo, em todos os povoados, o acesso aos rudimentos do saber que a modernidade considerava
indispensáveis para afastar a ignorância. De acordo com da Lei nº 15 de outubro de 1827 das Escolas de
Primeiras Letras, que se desdobra em 17 artigos, no seu primeiro artigo que determinou a criação das Escolas de
Primeiras Letras “em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos”, cabe destacar que os artigos 4º e 5º,
referidos à adoção obrigatória do método e da forma de organização preconizados pelo “ensino mútuo”, e o
artigo 6º que estipula o conteúdo que os professores deverão ensinar: “ler, escrever, as quatro operações de
aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática
da língua nacional, os princípios de moral cristã e de doutrina da religião católica e apostólica romana
proporcionada à compreensão dos meninos. In: SAVIANI, Demerval. História das ideias pedagógicas no
Brasil. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2008.
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Por sua vez, Azzi (2008) anuncia que nesse momento de construção da identidade
do país a Igreja vê na esfera da educação uma oportunidade de expandir a fé e consolidar a
autoridade da Igreja. E são esses princípios que propiciam condições para o clero
diamantinense criar e instalar um Colégio na cidade para a educação das moças no ano de
1866.
De acordo com Santos (2005) é importante perceber, que desde os primórdios da
Igreja, a figura da mulher educada nos moldes da religião se apresentava como o baluarte da
preservação dos costumes. “Cabia ao sexo frágil perpetuar o padrão de vida existente”.
Segundo Almeida (2007) as mulheres eram as destinatárias das ideologias cultural e religiosa,
por isso, a importância atribuída pela igreja do período 1905-1925 da necessidade de se
educar meninas e mulheres.
Em Diamantina, o bispado foi constituído através da lei imperial nº. 693 de 06 de
Agosto de 1853 e efetivada no ano de 1854 pela Bula Pontifícia de Pio IX,
Gravissimumsolicitudinis. Seu primeiro Bispo, Padre Marcos Cardoso de Paiva, nomeado em
1856, não tomou posse, por conta de uma enfermidade. A nova Diocese só viria a ter um Bispo
residente no ano de 1863 com a posse do Cônego João Antônio dos Santos. 42 Ao assumir o
bispado, Dom João tratou logo de por em prática o que havia aprendido com Dom Viçoso. Sua
primeira ação foi fundar o Seminário na cidade de Diamantina em 1865, e em seguida o
Colégio e Orfanato de Nossa Senhora das Dores no ano de 1866.
Nesse sentido, Muniz (2002) enfatiza que a Igreja persistiu em seu propósito de
estabelecer uma organização familiar fundada no matrimônio. Para tal estabeleceu a
universalização da conduta cristã junto aos mineiros através da criação dos diversos colégios
católicos. Em Diamantina, esse processo foi realizado por meio da criação do Colégio Nossa
Senhora das Dores.
O clero diamantinense utilizou o sistema educacional como uma forma de adquirir
influência moral sobre os diocesanos. Era uma das maneiras de afastá-los dos perigos e erros
trazidos pelo mundo moderno. Possuir o controle do sistema de ensino significava estabelecer
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Dom João Dom João Antônio dos Santos nasceu a 19 de novembro de 1818, na Freguesia do Rio Preto,
município de Diamantina. Desde cedo, mostrou vocação religiosa e foi mandado estudar no colégio de
Congonhas do Campo, ao terminar os estudos primários foi para o Colégio do Caraça onde estudou: Latim,
Francês, Matemática, Geografia, História Universal, Retórica, Filosofia, Música, Dogmática e Direito canônico.
In: FERNANDES, Antônio Carlos. O Turíbalo e a Chaminé. A Ação do Bispado no processo de Constituição da
Modernidade em Diamantina 1864-1917. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais –
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2005.
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uma nova forma de difundir e expandir a doutrina. Embasados nesse pensamento o Jornal A
Estrella Polar em 20 de novembro de 1904 divulgava a seguinte notícia:
O que Ensina um Bom Colégio:
O dever – porque o cumprimento do dever no seio da família nem sempre é
rigoroso nem igual. O trabalho – porque na casa própria o trabalho não só é muito
menor, como por falta de método é frequentemente interrompido.A Justiça – porque
fora de bem ordenada comunidade a justiça ainda a mais severa, desvirtua-se.A
emulação – porque no colegio quem não pode ser o primeiro na aula, não quer ser o
segundo, na pela ou na carreira.43 ( Grifos meus)

Desta maneira, um “bom colégio” ministraria e organizaria suas atividades
pedagógicas de forma que conseguissem garantir o dever, trabalho, justiça e emulação. Todos
esses conceitos dirigiam-se sempre para a busca da disciplina. O controle do saber significava
o controle do político, e o comando da escola significava sua utilização como lugar de difusão
de todo esse ideário ultramontano.
Sob essa perspectiva, Muniz (2002) esclarece que em Minas Gerais, havia “dois
tipos de catolicismos”, o da vida e da teologia. Desta maneira, segunda ela, a Igreja viu o
desafio de superar o analfabetismo e a aprendizagem da leitura. O acesso à escola ainda
encontrava-se restrita a uma pequena parcela da população e majoritariamente masculina.
Diante de uma realidade na qual predominava uma maioria de fiéis analfabetos, os esforços
estiveram, portanto, centrados na intensificação das atividades pastoral, catequética e
educacional.
A criação e instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores na cidade de
Diamantina estabeleceu valores e normas de condutas que a sociedade do período exigia.
Neste sentido, de acordo com os estudos de Muniz (2002), as moças do colégio de Nossa
Senhora das Dores eram preparadas para o casamento e seriam elas as responsáveis pela
propagação da fé e dos bons costumes.
Em síntese, a Igreja do final do século XIX e início do XX, na cidade de
Diamantina encontrava-se em luta explícita contra as ideias que julgava prejudiciais para a
efetivação de seu projeto de moralização dos costumes. Diante dessa situação, teve que criar
mecanismos de defesa. Dentre os vários utilizados pelo bispado, analisaremos neste trabalho o
projeto educacional desenvolvido pelas Vicentinas. A instrução foi um forte meio de
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intervenção católica na vida social, política, econômica e religiosa de toda a sociedade do
período de 1905 a 1925.

3.3 A Chegada das Vicentinas em Diamantina e a instalação do Colégio

Em Minas Gerais, bem como nas demais regiões do Brasil, coube à Igreja, muito
mais do que o Estado, o papel de direção e organização da política familiar. A proposta da
Igreja foi realizar a integraçãodo catolicismo na vida dos fieis por meio da instrução, por isso,
organizou a vinda de várias ordens religiosas para o Brasil.
Em meio as Congregações de Vida ativa estavam as Vicentinas –Congregação
feminina francesa que teve sua expansão territorial durante o século XIX. De acordo com
Arruda (2012), elas chegam a Minas Gerais no ano de 1849 na cidade de Mariana, em
decorrência do processo de expansão da romanização. Logo depois seguiram para a fundação
de diversos estabelecimentos do Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina e Pernambuco. A
movimentação das freiras aconteceu tanto diretamente da França para os novos locais que
seriam ocupados, como também daquelas que já estavam em terras brasileiras, acostumadas,
portanto com a cultura local.
Nos estudos de Aquino (2011) ele afirma que ao processo de romanização da
Igreja católica foram atribuídos novos sentidos que extrapolam a esfera institucional. Para ele
a ação de romanização da Igreja no Brasil pode ser entendida como um índice de
modernização conservadora que estabeleceu uma cultura religiosa para o período.

Partindo dos pressupostos apontados por Aquino (2011) a expansão das
congregações na primeira metade do século XIX fez parte do discurso acerca da necessidade
da educação feminina. A cultura religiosa desse período concebeu a educação como uma ação
prioritária da Igreja. Corrobora desses ideais o Estado e sociedade do período que atribuíam
exclusividade feminina a ministração das aulas, segundo notícia divulgada no Jornal Sete de
Setembro em 12 de março de 1887
Quizeramos que a preferência fosse o primário confiado a professoras, contanto que
estas soubessem português; porque as senhoras são mais pacientes, dedicam-se
melhor ao ensino e, além disso, podem sai pelo interior da educação doméstica a
muitas crianças que até entrarem para a escola (com 6 e mais anos de idade) foram
com poucas, exceções, criadas á lei da natureza. A favor desta nossa preferência
milita ainda esta razão: só poderia reger uma cadeira, criada em afastada povoação,
uma senhora que se transportasse para lá com seus pais, marido, etc. indo, portanto,
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disposta a fixar residência no lugar, esforçando-se por agradar – ganhando e
inspirando simpatia. 44

Segundo Carvalho (2013), pelo pensamento pedagógico da época, a mulher
compreenderia mais a infância. A professora estaria apta a educar sem desviar o espírito e
destruir o caráter, ou seja, era capaz de “ganhar e inspirar simpatia”. Essa feminização da
docência tinha suas razões de ser, possuía um caráter afetivo. Por vezes, a docilidade e a
natureza da mulher, foram tidas como essenciais à educação da criança. A feminização
também estava relacionada com questões econômicas, já que o Estado não conseguia pagar
bons salários, mas a mulher podia se submeter a essa condição. Além disso, a docência era
compreendida como uma profissão sacerdotal.
De acordo com Chamom (2006), essa missão civilizatória pelo magistério é
atribuída para as mulheres. Pouco a pouco as políticas públicas educacionais são
implementadas de maneira que permitam a substituição dos homens na nobre missão de
educar pelas mulheres. Não é, entretanto, uma mudança puramente biológica. Para tal, ela se
insere no campo do simbólico e vai incutindo o imaginário social feminino com o discurso da
vocação. Nesse sentido, essa ideologia perdura durante muito tempo, e no ano de 1922 esse
discurso se fazia presente e era venerado tanto pela educação confessional católica quanto
pelos órgãos oficiais do Estado.
Ao passar por essa cidade de tantas tradições, tive a inspiração e a felicidade de
visitar o colégio de Nossa Senhora das Dores. Equiparado aos institutos oficiais de
ensino normal, este conhecido estabelecimento é dirigido com proficiência e
solicitude pelas Irmãs de São Vicente de Paula. Destinado ao preparo das jovens que
se vão votar a elevada e nobilisssima missão do magistério , transformou-se sob a
inteligente, zelosa e previdente sabedoria que o guia, numa bela escola de trabalho ,
de equilibrada educação moderna. Ensina e aparelha as futuras construtoras das
nossas gerações fortes; molda e cristaliza serenas, austeras, bondosas e
heroicasvirtudes do lar as mães de família, as verdadeiras fundadoras da
nacionalidade consciente de seu destino. Incansáveis e invencíveis na dedicação e
esforços operosos de o realizarem. Higiene, multiplicidade de aprendizagem e
trabalho, fé, a consoladora crença na infalível justiça e proteção de Deus; suave
esperança na recompensa do bem, da virtude, como finalidade superior da vida, a
doce luz da caridade , como condão e formidável reduto da fraternidade e do amor
entre os homens – dos protegidos da fortuna e dos desgraçados: eis as doutrinas que
se pregam neste grande e admirável instituto , os ensinamentos que hão de dar- nos a
consciência de nosso dever e felicidade de nossos lares e devemos deixar encandear
as vontades de todos os povos que querem marchar firmes ao seu destino.Joaquim
Francisco de Paula, professor catedrático do Externato do Ginásio Mineiro e da
Escola Politecnica de Belo Horizonte e ex membro do Conselho Superior de
instrução pública do Estado. 45
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BAT - Jornal Sete de Setembro. Diamantina, 12 de março de 1887. Ano I.
SRE. Livro de Termo e visitas de fiscalização do Colégio Nossa Senhora das Dores, 1922.
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Desta maneira, a chegada de uma congregação religiosa á cidade com o propósito
de cuidar da educação das meninas, e anos mais tarde ser a responsável pela formação dessas
mesmas como professoras, ia ao encontro do projeto de educação que estava sendo
desenvolvido pelo Estado, Igreja e Sociedade. Lage (2016), afirma que as Vicentinas possuía
um potencial de adaptação ás necessidades sociais, e responderam ás essas necessidades
propiciando as condições necessárias ao disciplinamento da mocidade feminina.
O regulamento estabelece a preferência da professora para o ensino primário – é o
meio de abrir á mulher mineira uma carreira digna e proporcionar-lhe ensejo útil à
Pátria. A mulher melhor compreende e cultiva o caracter infantil, e a professora
competente é mais apta para a educação sem os desvios do espírito, sem corrupções
do coração e sem degradações do caráter. Acresce que a professora com mais
facilidade sujeita-se aos reduzidos vencimentos com que o Estado pode remunerar o
seu professorado.46

Para o memorialista local o Cônego Severiano de Campos Rocha em seu texto
“Memorias do Colégio e Orfanato de N. Senhora das Dores e do Hospital de N. Senhora da
Saude da Diamantina,” havia na cidade um recolhimento para órfãs. Essa instituição
educativa foi fundada no local da Igreja da Luz, por Dona Tereza de Jesus Perpétua Corte
Real. Dona Tereza após sobreviver ao terremoto em Lisboa no ano de 1755, fez um voto de
que cuidaria de crianças órfãs. Ao vir para a Cidade de Diamantina, fundou um recolhimento
e casa de educação, sendo ambos dirigidos por ela. Com a morte de Dona Tereza em 1826, o
recolhimento foi extinto e a falta de um estabelecimento para cuidar das meninas órfãs na
cidade, levou o Bispo Dom João trazer da França no ano de 1867 as irmãs Vicentinas. 47
O Colégio foi aberto com 30 alunas. Esse número foi aumentando
progressivamente. Desde a fundação até o ano de 1916 foram matriculadas 1.538 alunas. O
número de órfãs educadas no asilo, que funcionava sustentado pelo Colégio, havia alcançado
o número de 830. A Escola Externa, gratuita, mantida pelo Colégio para alunos pobres chegou
a 1.945 matriculados. Apenas no ano de 1917 havia 91 pensionistas, 90 asiladas e no
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Regulamento da Intsrução Primária e Normal do Estado de Minas Gerais.
Os recolhimentos em Minas Gerais surgiram da devoção popular, constituíam-se como um misto de lugar de
devoção e educação e ainda recebiam meninas e mulheres tanto por motivos práticos, quanto religiosos.
Recolhiam mulheres de várias origens, que podiam solicitar uma reclusão definitiva ou passageira. Havia uma
complexidade e diversidade dos tipos de reclusas devido à ausência de estabelecimentos específicos para suprir o
atendimento às mulheres – órfãs, pensionistas, religiosas, mulheres que se estabeleciam temporariamente para
guardar a honra enquanto os maridos e pais estavam ausentes da Colônia, ou ainda como esconderijo das
desonradas, funcionando mais como um local de reflexão e manifestação da fé. A fundação de tais
estabelecimentos era facilitada pelo fato de ser exigida somente uma licença episcopal para o seu funcionamento
enquanto os conventos necessitavam de uma ordem papal. (LAGE, 2013 p.77)
47
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Externato para crianças, 150 meninas e 70 meninos matriculados.48
De acordo com o Jornal O Piruruca de 1967, aos 21 de julho de 1867as primeiras
irmãs que vieram para Diamantina foram as seguintes: Irmã Adélia Artemísia Mantel
(superiora) Irmã Maria Monniyur, Irmã Izabel Chazey, Irmã Maria Draullete, Irmã
JosefinaPerrin, Irmã Vicentina Rodicq, Irmã Antonieta Lobo e Irmã LuizaDurous.
O Colégio foi instalado no prédio chamado Casa da Gloria, tendo esse nome
desde o século XVIII, por causa da sua primeira proprietária. D. Josefa Maria Da Gloria. O
prédio adquirido já havia sido residência do intendente Câmara durante o tempo da Real
Extração. No momento da chegada das Irmãs na cidade, era a moradia do Bispo de
Diamantina, D. João Antônio dos Santos.49 Este mudou e doou o prédio para a instalação das
Vicentinas.
Segundo Rocha (1919), o prédio mesmo possuindo muitas e espaçosas
acomodações, não se achava, todavia, convenientemente preparada para desde logo ser um
educandário. Desta maneira, coube às Irmãs Vicentinas realizar obras para receberem as
primeiras educandas e as órfãs. Num primeiro momento o colégio funcionou no prédio do
lado direito de quem sobe a Rua da Glória. Segundo narra os memorialistas locais, de frente
ao Colégio havia um bordel, considerado imoral pelas irmãs, não correspondendo aos valores
cristãos para a época. Deste modo, as Vicentinas propuseram ao dono do bordel a compra do
prédio. Ele se recusou a fazer o negócio e, então, as alunas e as freiras fizeram uma novena à
Nossa Senhora das Dores. No fim da novena, o dono do bordel aceitou vender o edifício.
(Martins e Martins, 1993). Independente de todo o imáginário que foi criado pelos
memorialistas locais e pelos próprios diamantinenses sobre a forma como as Irmãs
conseguiram adquirir o segundo prédio, o fato é que certamente houve uma pressão por parte
da sociedade diamantinense católica do período que não concordava que o Colégio de moças
funcionasse ao lado de um bordel.
Realizada a aquisição do segundo prédio as Irmãs mandaram construir um
passadiço para ligar um prédio ao outro. Esse fator permitiria às alunas transitarem pelos
espaços sem serem vistas. É relevante lembrar que a escolha do prédio para a instalação do
Colégio também foi influenciada pelo discurso higienista do período. Um prédio escolar
48

AEAD. Dom João Antônio dos Santos. Documentos Avulsos – Vida Pessoal – 1865 a 1905. Folhas
com doações para o recolhimento das órfãs. 14 março 1864. Cx. 5.
49
Dom João, que ocupava o prédio do lado direito da Rua da Glória, antiga residência do Intendente Câmara,
cedeu sua habitação as Irmãs, indo alojar-se no edifício do Contrato. A Irmã Mantel adaptou o prédio e em
novembro de 1867, teve início as aulas dos cursos 1º e 2º graus, constando-se também de Música, Vocal
instrumental e Trabalhos Manuais. BAT. Jornal o Piruruca. Diamantina, setembro de 1967. Ano III.Nº 28.
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deveria possuir as condições ideais de ar, luz e espaço para a sua organização. segundo o livro
de fiscalização do colégio do ano de 1922, nas visitas realizadas pelos fiscais do Governo um
dos destaques nos relatórios eram as condições de higiene que o prédio proporcionava as suas
educandas. De acordo com o documento
Em caráter particular e em companhia do meu distinto colega, professor Pedro
Justino de Carvalho, visitei o Colégio Nossa Senhora das Dores desta cidade.
Durante cerca de três horas pecorremos todas as dependências do estabelecimento:
amplos, arejados e vastos salões destinados aos 4 anos do curso normal. [...] no
pavimento superior do edifício ficam os salões destinados aos dormitórios das
alunas, deles se descortinam quase toda a parte baixa da cidade. Numerosos vales
por onde correm outros tantos riachos que vão ingressasr nas aguas magestosas do
Jequitinhonha e ao longe os montes que vão se perdendo, pouco a pouco , no azul
infinito do ceu. Os quartos possuem numerosas janelas, a maioria voltada para o
cervante onde se infultra a luz benéfica do sol e, com ela uma ventilação abundante,
indispensável a higiene do edifício.Contém para mais de uma centenas de leitos
alvíssimos, cuidadosamente postos e numerados, e uma toda e vasta extensão dos
dormitórios, como aliás em todos os demais compartimentos são observados
meticulosamente todos os preceitos e regras de higiene. Visitamos também os
refeitórios, os pátios e jardins e neles observamos também o mais escrupuloso
asseio. Diamantina, 19 de Novembro de 1924. Alcides Xavier de Gouveia.50

Nessa direção, Arruda (2011) estabelece que além das questões da arquitetura
escolar é fundamental estabelecer as relações que foram desenvolvidas também nos espaços
físicos internos da instituição. Para tal, o espaço físico relata a construção social de um espaço
apropriado, disposto e habitado. O colégio era frequentado por órfãs, internas e externas. As
internas eram de famílias de alto poder aquisitivo, filhas de fazendeiros e comerciantes da
região, Já as órfãs ingressavam no orfanato para serem educadas conforme os dogmas da
religião cristã. O perfil dessas educandas (pagantes e as órfãs) bem como a sua localidade de
origem será discutido no capítulo 4.
De acorco com Fernandes (2005) para as órfãs do Colégio as irmãs dedicavam-se
em inserí-las no contexto social condizente com a realidade católica aceitável para a mulher.
De acordo com o Livro de registro de entrada e saídas das órfãs do colégio muitas saíram da
instituição para se casarem, ou se tornarem irmãs de caridade e outras permaneciam na escola
até se formarem como normalistas e de acordo com os estudos de Martins e Martins (1993)
caso não alcançassem uma coisa ou outra, eram encaminhadas para trabalhar na fábrica de
tecidos da vila de Biribiri.
Nos estudos de Andrade (2000) ao analisar a instituição educativa do Caraça a
autora declara que para os colégios de congregações vicentinas o mundo educativo é
representado pela invocação constante de valores da continuidade. Desta maneira, a infância é
50
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vista como uma fase na qual deve ser assegurada a capacidade de desenvolvimento produtivo
do indivíduo dentro de uma estrutura social delimitada e hierarquizada. Por isso, a
preocupação em incluir essas alunas pobres no mundo do trabalho.
Nesse sentido, Borges (2013) ao estudar as relações de poder, disciplina e trabalho
na fábrica do Biribiri entre os anos de 1920 a 1930, afirma que o modelo de organização,
moralização e normatização das trabalhadoras da fábrica de tecidos do Biribiri foram
construídas de acordo com o projeto ultramontano católico do ideal de feminino que era
aceito pela sociedade e Igreja local.
A Fábrica de tecidos de Biribiri era da família do Bispo Dom João. Desta forma, o
trabalho das órfãs era compreendido como uma extensão do projeto benigno da Igreja. O
regulamento do trabalho inspirava-se em ideais católicos e havia um profundo apego às
instruções do bispado. Esse discurso foi personificado nas figuras de Dom João Antônio dos
Santos e de sua irmã Dona Mariana Felício dos Santos - tutora e orientadora da Fábrica. A
mão-de-obra era majoritariamente feminina e constituía então, a principal força de trabalho.
De acordo com Guimarães (2011) o ideal de educação direcionado para a infância
pobre nas primeiras décadas do século XX seria aquele que pudesse transformar as
crianças pobres na condição de cidadãos civilizados. Essa transformação só poderia se
efetivar pela via da educação\trabalho. Esse fator ajudaria a compor uma sociedade que se
desejava civilizada, promovendo o Brasil ao patamar de outros países considerados
exemplos de cultura refinada. De acordo com a autora, dentre os principais critérios para
um processo de civilização, estão às transformações do habitus social dos seres humanos
na direção de um modelo de autocontrole melhor proporcionado, universal e estável. Nesse
sentido a ida das meninas órfãs do Colégio para a Fábrica de Tecido em Biribiri atenderia a
um intenso esforço de codificação e controle dos comportamentos da mocidade feminina.
O dia a dia das operárias nesse lugar era cercado de muita disciplina e regras
morais cristãs. Quem coordenava, pessoalmente, as atividades dessas meninas operárias era a
irmã mais velha do Bispo Dom João, Dona Mariana Felício dos Santos. Os horários eram
rigidamente controlados, assim como as regras de higiene, os horários de refeições, de
descanso, assim como, os intervalos para as orações.
Figura 01: Foto tirada na fachada da Fábrica do Biribiri
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Fonte: Arquivo da Companhia Estamparia S.A\ Contagem [ED]: José Antônio Felício dos Santos Filho,
Antônio Felício dos Santos (um dos fundadores da Fábrica do biribiry), Dom João Antônio dos Santos (primeiro
Bispo de Diamantina e também um dos fundadores da Fábrica), Dona Mariana Felício dos Santos (diretora da
casa das moças), atrás se encontram as funcionárias da Fábrica.

Conforme já dito na introdução deste trabalho, as fotografias nessa pesquisa não
são meras ilustrações. Dessa forma, uma análise cuidadosa da presente imagem nos permite
afirmar que ela representa os ideais da sociedade católica do período. No centro da fotografia
temos a figura de Dom João como o fundador e grande pai das operárias. Ao seu lado seguem
seus irmãos que retratam a união familiar e do outro lado a sua irmã Dona Mariana que ao
carregar uma criança no colo traduz o modelo ideal de mulher e de mãe caracterizando o
cuidado e proteção.
Dessa maneira, é nesse contexto de modelo familiar católico que muitas órfãs do
Colégio Nossa Senhora das Dores foram encaminhadas para Biribiri. Na fábrica continuavam
a vivenciar as normas da disciplina e religiosidade católica. Dentre os costumes e regras
cristãs da Fábrica, havia aquelas em que as meninas eram iniciadas como Filhas de Maria.
Para tal, recebiam uma graduação com diferentes cores de fitas, de acordo com o grau de
estudos e com a idade. Essa tradição permaneceu viva na Fábrica do Biribiry mesmo depois
da sua venda para outros proprietários. No ano de 1936, o Jornal A Estrela Polar noticiou um
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dos rituais de condecoração das Filhas de Maria naquele ambiente: ¨Nesse dia foram
condecoradas treze meninas. Seis receberam fitas vermelhas, que as caracterizavam como
Anjo. Uma recebeu fita verde, como Aspirante de Filha de Maria. As últimas seis receberam
fitas azuis, estas como Filhas de Maria¨. 51
Domingo passado, por occasião da romaria da liga Catholica desta cidade à Fabrica
do Biribiri, realizou-se n’aquella povoação a tocante cerimonia de recepção de fitas
de filhas de Maria. Depois das missas celebradas pelo Exmo. Sr. Arcebispo e pelo
zeloso Capellão, em que commungaram as filhas de Maria e os Liguistas, foram
solemnemente impostas as filhas, segundo as prescripções do ritual, às moças. 52

Nesse sentido, Borges (2015) afirma que foi perceptível visualizar a interação que
existia entre sociedade, economia e cultura, assim como também entre a tradição e a inovação.
A cultura que predominava no cotidiano das operárias de Biribiri era a católica. As moças da
fábrica deveriam ser espelhos da Virgem Maria, e como eram benevolentes e fiéis a
associação das Filhas de Maria comportavam-se de acordo com as virtudes marianas.
Para Carvalho (2013) o Projeto Educacional das Vicentinas compactuavam com o
discurso realizado pelo Estado e pelas elites mineiras. Aplicar a ideia de produtividade fabril à
educação era proporcionar a formação de alunas trabalhadoras, aptas a colaborarem com o
crescimento e prosperidade da nação. No caso específico do colégio, esses trabalhos tanto o
da sericultura, como o da viticultura era realizado pelas órfãs. Cabia a elas a realização das
tarefas domésticas, e de manutenção da renda para subsistência do colégio e orfanato.
Em seus estudos Fernandes (2005) ressalta que a produção do vinho, foi a
atividade mais duradoura de produção do bispado. A produção dos vinhedos da Igreja em
Diamantina fora crescente na primeira década do século XX, com a expansão na área
plantada, autorizada por Dom Joaquim. Eram três adegas, uma no seminário, outra no Palácio
e a do Colégio de Nossa Senhora das Dores, contendo um totalde seis parreirais, que chegou a
ultrapassar a produção 40.000 garrafas. 53
De acordo com notícia divulgada no Jornal A Estrella Polar de 1905, fica claro
que as alunas internas, eram meninas que possuíam um alto poder aquisitivo. Para entrarem
no colégio elas deveriam pagar uma quantia de 35$000rs por mês pagos por trimestres
adiantados. No ato da entrada cada aluna tinha que pagar uma joia de 20$000rs. Quem
quisesse aprender piano, desenho ou música vocal deveriam pagar a mais 15$000rs, 5$000rs,

51

Idem. Ibidem.
AEAD. Jornal A Estrella Polar. Diamantina, 01 de novembro de 1936.
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BAT. Arquivo José Teixeira Neves. Viticultura. Caderneta 2. Cx. 3
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3$000rs respectivamente pelas disciplinas ministradas. 54
Além de todas essas taxas, as alunas internas deveriam também levar um enxoval
específico, tecidos para confeccionarem suas roupas, pertences e até objetos de dormir
conforme a notícia divulgada no Jornal A Estrella Polar de 1905:
1 bacia de rosto e uma caneca; 1 caixinha com chave, 1 bacia grande para banho, 2
camisolas para banho e 1 enxugador, 1 cama completa, isto e: 1 colchão,
travesseiros, 8 lençois, 1 cobertor de lã, 2 colchas de chita, 1 de fustão branco, 6
toalhas de rosto, 6 guardanapos, 6 pares de meia, 12 lenços de mão, 8 camisas, 5
metros de escossia para véu, 8 saias, 4 uniformes de riscado azul e branco e 4
corpinhos de zuarte, 2camisas de noite, 1 vestido preto e palitot, 1 par de botinas, 3
pares de sapatos ou chinelas, 1 palitot de baetilha, 1 talher, 1 copo, 1 tigela pequena,
1 pires, pentes grosso e fino, escovas para dentes e 1 urinol. PS : Os quatro
uniformes poderão ser feitos no estabelecimento, sendo de agrado dos paes. Para as
alumnas maiores bastam 24 metros de riscado azul e branco e 12 metros de lona
azul, ou zuarte, sendo os quatro para os uniformes.55

Outro ponto que merece destaque era a relação que se estabelecia entre as órfãs,
alunas e freiras nos espaços internos da escola. De acordo com Martins e Martins (1993) os
espaços dentro do colégio eram rigorosamente vigiados pelas irmãs e as alunas não podiam
andar livremente nas dependências da instituição. Cada espaço representava uma atividade e
era desenvolvido disciplinarmente na hora determinada pela 56freiras. Para as aulas práticas
das alunas órfãs, por exemplo, existia uma oficina de trabalhos manuais. Uma oficina era
destinada para o preparo dos fios e novelos da seda e um compartimento especial era
destinado para a criação do bicho da seda. Para ir de um lugar ao outro, andavam em fila e em
silêncio e, somente com a autorização de uma irmã. As desobediências às regras do silêncio e
da fila eram rigorosamente punidas. As alunas que conversassem ou saíssem da fila ficariam
de castigo no próprio corredor ou escadaria que se encontrava, permanecendo imóvel e de pé.
Por sua vez, Lage (2013) afirma que existia também dentro do Colégio a
Associação das Filhas de Maria, meio pelo qual as Irmãs introduziam a punição e disciplina e
a Associação das Damas de Caridade e Sociedade Protetora da Infãncia. A primeira constituise como um componente importante de disciplinarização do cotidiano das meninas no
colégio. Já as outras duas, podem ser entendidas como uma extensão da cultura escolar
vicentina. Era permitindo o contato e participação de mulheres da sociedade dentro do
instituto educativo por meio das duas últimas associações.
No que se refere às atividades pedagógicas desenvolvidas no colégio, Asano
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BAT. Jornal A Estrella Polar. Diamantina, 30 de novembro de 1905.
BAT: Idem
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SRE. Livro de Termo de Visitas e fiscalização do Colégio Nossa Senhora das Dores. 1924
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(1999), informa que inicialmente lecionadas: Catecismo doutrina Cristã; Primeiras Letras;
Língua portuguesa e francesa; Literatura; Matemática elementar; História geral e do Brasil;
Geografia e Cosmographia; Pedagogia e Metodologia; Desenho linear e figurado; Costuras e
bordados; História sagrada e profana; Botânica; Higiene; Economia Doméstica; Musica vocal
e instrumental. Como nos demais educandários femininos de Minas Gerais o currículo escolar
da segunda metade do século XIX privilegiava as humanidades.
Sendo assim, o colégio inicia as suas atividades pedagógicas com um ensino
voltado para a educação confessional feminina. Isto é, a missão educativa nessa primeira fase
do colégio estava arraigada à ideia de educar as mulheres para serem multiplicadoras sociais
das diretrizes da Igreja.
Apesar de encontramos nos documentos indícios de que algumas das meninas se
tornavam normalistas, a maioria dos estudos e os documentos do colégio desse período
permitem afirmar que o ensino e disciplinas ministradas enfocavam na formação da boa mãe e
esposa. A análise das disciplinas ofertadas para a formação dessas meninas durante o período
da presente pesquisa será realizada no capítulo 4.
No entanto, de acordo com Arruda (2012), a formação para novos quadros do
magistério, a preocupação com a infância e a disseminação do espírito nacional presentes no
discurso reformista após a República vai alterar o perfil das escolas confessionais na província
de Minas Gerais. Para a cidade de Diamantina, o ideal de uma escola normal que abarcasse
tanto os saberes pela experiência quanto pela aplicação de seus métodos irá mudar o perfil do
Colégio de Nossa Senhora Das Dores, a partir do momento que este for equiparado às escolas
normais do Estado.
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4 Capítulo 3 A educação confessional feminina em Diamantina no início do
século XX

Este capítulo tem por objetivo abordar como era a educação feminina no início do
século XX na cidade de Diamantina. Será dada ênfase à tríade mulher, mãe e professora
proposta para as mulheres entre os anos de 1905-1925. Pretende-se ainda analisar os
mecanismos utilizados pelo Colégio Nossa Senhora das Dores para efetivar o plano da Igreja
de fazer das moças as principais divulgadoras do programa educacional católico.
Para tratar das articulações estabelecidas entre Igreja, Estado e Vicentinas, o
presente capítulo está dividido em três seções. A primeira seção discute o destaque dado pelo
bispado e pela sociedade diamantinense ao ideal de mulher e de família. Nesta seção
discutiremos um dos objetivos da pesquisa que é analisar o discurso ultramontano presente
nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas Filhas da Caridade em seu projeto educacional.
A segunda seção trata do processo de normatização dos corpos, através da institucionalização
do papel das Filhas de Maria e das Damas de Caridade. A terceira seção versa sobre a criação
da Sociedade Protetora da Infância e a relação que se estabeleceu entre esta associação e as
associações das Filhas de Maria e das Damas de Caridade e sua correspondência com a
formação das futuras professoras, estas duas seções pretendem compreender a importância da
Igreja no processo de formação da mocidade feminina por meio das Associações citadas.

4.1- Mulheres, educação e religião: o Colégio Nossa Senhora das Dores e seu projeto de
educação feminina
Até meados do século XIX não havia entre as famílias brasileiras uma
preocupação com a educação escolarizada para as mulheres. Colombo (2006) afirma que o
processo de organização da educação feminina no Brasil por meio de colégios públicos ou
particulares aconteceu tardiamente. Esse fator fez com que a educação feminina fosse vista
por muito tempo com descaso pelos órgãos públicos de educação.
Especificamente para a cidade de Diamantina, a educação feminina foi inaugurada
com a criação e instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores. Conforme abordado no
primeiro capítulo, o colégio foi criado no ano de 1866 pelo primeiro Bispo, Dom João
Antônio dos Santos, e teve continuidade no governo do seu sucessor, Dom Joaquim Silvério
de Souza.
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A justificativa da Igreja para a criação do Colégio era de que necessitava a cidade
ter um local onde fosse possível educar as meninas órfãs e pobres. Apesar do caráter
caritativo, a forma encontrada pelas Irmãs para manterem o colégio foi abrir vagas para alunas
internas e externas. Filhas de famílias abastadas, essas alunas que pagavam pelos estudos
vinham de várias localidades do território brasileiro57.
De acordo com Santos (2003) em Diamantina, desde a criação do bispado, o
modelo de família baseava-se nas distribuições dos papéis sociais bem definidos, tanto para os
homens quanto para as mulheres. A família era organizada de acordo com as regras e normas
estabelecidas pela Igreja Católica que via na instituição familiar o principal eixo da
sustentabilidade social. Nesse sentido, Andrade (2000) assegura que sem o consentimento da
família a educação não se realizaria. Os filhos eram enviados para um colégio distante e
confiados à sua direção para serem educados moral e intelectualmente.
Nesse mesmo sentido, Fernandes (2005) afirma que o bispo Dom João, de acordo
com as normas e diretrizes do pensamento ultramontano, indicou o caminho da reforma dos
costumes. O bispo escreveu e divulgou, em sua primeira carta pastoral, as condutas morais
que deveriam ser adotadas pelos fiéis e pelo clero. Foram direcionados os caminhos a seguir e
os costumes a coibir com base na educação e meditação cristã:
A falta de meditação das verdades do Cristianismo é a principal causa de todos os
males, da desmoralização, da cegueira em que vive a maior parte dos homens, do
indiferentismo religioso. A meditação da lei evangélica é uma condição que reforma
os costumes, e é o princípio de que depende a nossa felicidade nesta e na outra vida:
ela nos ensina a sermos bons cristãos e bons cidadãos. A natureza humana, corrupta
no primeiro homem, é de si inclinada para o mal, sem a educação religiosa ela não
se endireita, e cada vez mais se deprava e se vicia pelos exemplos dados por homens
e mulheres. A terra está cheia de desolação e miséria porque não se pensa nas
verdades eternas. Sim, meus amados filhos penetrai-vos destas verdades, e fazei da
lei de Deus vossa mais contínua ocupação, ajudai-nos desta sorte a trabalhar nas
obras de Deus, que é a salvação de vossas almas, sem vossa cooperação nossos
esforços não conseguirão a medida de nossos votos, nosso ministério não vos
aproveitará, não nos adiantaremos no caminho que nos conduz à felicidade. Estudai
a lei divina segundo o exemplo que nos dá nosso divino Mestre. [...] A meditação da
lei evangélica é que reforma os costumes, e é o princípio de uma sólida e verdadeira
educação; é o gérmen das virtudes; é essa pequena semente, que lançada em uma
boa terra torna-se uma frondosa árvore. 58

Segundo a Carta Pastoral, percebe-se a necessidade do Bispado em reformar os
costumes. A intenção era realizar uma reforma com base nas prescrições do Cristianismo.
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O perfil das normalistas bem como o seu local de origem será analisado no próximo capítulo.

ROCHA, Cônego Severiano Campos da. Vida e Obras de Dom João Antônio dos Santos. In Jornal A Estrella
Polar. Diamantina, 19 de novembro 1939. Ano XXXVII. pp. 80-81.
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Para o prelado, a base da cidadania estava no cumprimento do evangelho, nos bons costumes
cristãos e na obediência às pregações da Igreja romanizada. Todo esse aparato era uma forma
de moralização que apontava para a necessidade de se preservar a essência da família.
Exclusivamente para a relação conjugal, Dom João redigiu 11 mandamentos que deviam ser
seguidos pelos maridos e esposas. Aos maridos era orientado:
1º Amar a esposa como Jesus Cristo ama sua Igreja;
2º Respeitá-la como sua companheira;
3º Dirigi-la como lhe sendo sujeita;
4º Guardar-lhe todo amor e fidelidade;
5º Sustentá-la com decência;
6º Sofreá-la com paciência;
7º Ajudá-la com caridade;
8º Repreendê-la com benignidade;
9º Exortá-la ao bem com palavras, ainda mais com exemplo;
10º Não ofendê-la nem desonrá-la por fatos nem por palavras;
11º Não fazer, nem dizer coisas em presença dos filhos, ainda que
pequenos, que lhes possam servir de escândalo.59

Por sua vez, às esposas era destinado o espaço doméstico. Sendo boas esposas,
seriam excelentes mães e companheiras de seus maridos, criadoras e primeiras mestras dos
filhos.
1º Amar o marido;
2º Respeitá-lo como seu chefe;
3º Obedecer-lhe com afeto e prontidão;
4º Adverti-lo com descrição e prudência;
5º Responder-lhe com toda a mansidão;
6º Servi-lo com desvelo;
7º Calar quando o vir irritado;
8º Tolerar com paciência seus defeitos;
9º Não ter olhos, nem coração para outro;
10º Educar catolicamente os filhos;
11º Ser muito atenciosa e obediente para o sogro e sogra;
12º Benévola com os cunhados;
13º Prudente e mansa, paciente e carinhosa com toda a família.60

Dessa forma, Santos (2003) argumenta que as instruções para os maridos
demonstravam o homem como o provedor do lar e do mando. À mulher era atribuído o papel
de submissão, e a ela confiada a responsabilidade de educar os filhos segundo as tradições
católicas. Sobre essa submissão feminina perante o homem, Colombo (2006), fazendo uso dos
estudos realizados por Miriam Moreira Leite, descreve que o principal papel dado à mulher
era ser a regente do lar. A representação da mãe, esposa e dona de casa que amava o marido e
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BAT, Arquivo particular de Antonio Torres. Documento 206.
Ibidem.
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o respeitava como seu chefe foi pregado pela Igreja e ensinado e divulgado pela imprensa e
Estado. 61
Como apontou Muniz (2002), tanto a Igreja quanto o Estado utilizaram o
casamento como forma de adestramento social. As estratégias de estímulo ao casamento e à
instrução podem ser vistas sob essa perspectiva, pois, embora mais sutis, revelaram-se
eficazes e fizeram parte do conceito de domesticação social.
Sob esse ponto de vista, o trabalho de moralização cristã dos costumes e tradições
da sociedade diamantinense foi difundido através do ensino confessional católico. A
instalação do Colégio Nossa Senhora Das Dores significou a institucionalização do
pensamento ultramontano. A educação feminina foi vista como a esperança de continuidade
das instituições sagradas para a Igreja: a família e o casamento.
Nessa perspectiva, Almeida (2007) em seus estudos sobre o processo de
profissionalização docente, argumenta que se das mulheres a permanência no espaço
doméstico, o pudor, a resignação e o aceitamento da maternidade como um dom natural e
missionário. Para os homens, destinava-se a atuação no espaço público, no mundo do trabalho
e na política. As mulheres, quando não bem educadas, eram as causadoras dos males e
desordens dentro da sociedade. Assim foi descrito em artigo publicado no Jornal A Estrela
Polar no ano de 1937:
[...] Enfim, é preciso considerar em comparação do bem que fazem as mulheres
quando bem educadas, o mal que causam no mundo, quando lhes falta uma
educação que lhes inspire a virtude. É fora de dúvida que a má educação das
mulheres fomenta maiores desordens do que a dos homens se originam [...] Tudo
isso prova a quanto monta a boa educação das moças e a obrigação que nos cabe de
lhe indagar os meios. 62

O primeiro regimento do Colégio Nossa Senhora das Dores de que se tem registro foi
divulgado no Estrela Polar, pelo Cônego Severiano Campos Rocha. Esse conjunto de normas
era composto de seis artigos que definiam a finalidade cristã do ensino, as disciplinas
lecionadas e o preço de manutenção das educandas no colégio. Versava ainda sobre as
condições que deveriam ter a saúde das internas, as férias escolares e, sobretudo, o isolamento
dessas meninas do mundo externo, sendo para isso estabelecidos dias e horários para as
visitas familiares.

LEITE, Miriam Moreira. A Condição feminina no século XIX no Rio de Janeiro, 1984 Apud
COLOMBO, Maria Alzira da Cruz. Luzes e Sombras – uma visão da educação feminina no final do
século XIX e início do XX. São Paulo, 2006.
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AEAD. Jornal A Estrella Polar. Diamantina, 1937.
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[…] As meninas não se apresentarão no parlatório a outras pessoas, sem uma ordem
por escrito dos pais. No decurso do ano escolar não será permitida a saída para suas
casas, sem motivos graves. As férias começam no dia 16 de agosto e duram até 4 de
outubro, dia marcado para o regresso das educandas ao colégio. As férias não são
obrigatórias, e as meninas que ficarem no colégio nesse tempo, serão entretidas com
algumas aulas, ou trabalhos manuais.63

No momento inicial de abertura da escola as disciplinas ministradas visavam à
formação das futuras mães de família. Apenas com a equiparação do colégio às Escolas
Normais do Estado é que a atenção didática se volta para a constituição das normalistas. Após
1905, o Colégio passa a seguir as normas estabelecidas pela Secretaria da Instrução Pública.
As análises dessas disciplinas, bem como os conceitos a elas aplicados serão alvo de análise
no terceiro capítulo desta pesquisa. No início, as matérias ministradas foram:
Doutrina Cristã, História Sagrada, Leitura e Escrita, Línguas Portuguesa e Francesa,
Aritmética, Sistema Métrico, Geografia, História do Brasil, Música Vocal e piano,
bem assim os trabalhos próprios de uma senhora: costura, tecidos de mão, bordados,
tapeçaria, flores, crochet, etc, etc. 64

Desse modo, Almeida (2007) corrobora desse pensamento quando explica que a
educação feminina do final do século XIX e início do XX, estabeleciam em seus currículos a
permanência das tradições religiosas e culturais. As disciplinas que ganharam destaque foram
as relacionadas às prendas domésticas como o bordado e outros trabalhos de agulha. Era
importante também que essas moças aprendessem a falar francês, a dançar e tocar piano,
conversar com recato e conhecer as regras de etiqueta. As mulheres eram educadas para ser o
esteio moral da família. Conforme divulgado no Jornal O Norte de 1907:
a mulher deve ter sido educada ainda mais com perfeição nos trabalhos domésticos,
para com todo esmero e capricho zelar sua casa, tratar com cuidado possível o seu
marido, nunca deixando faltar para elle roupas necessárias para o seu serventuário,
coser, engomar e cozinhar, afim de saber com desembaraço mandar suas criadas,
visto muitas vezes não ser preciso fazer com as próprias mãos. É muito triste uma
moça que não pensa assim! 65

Desta maneira, as mulheres educadas pelos princípios católicos fariam do lar uma
extensão fiel da igreja e disseminariam seus dogmas. Essa perspectiva tornava as educandas
as multiplicadoras da mensagem do catolicismo através da sua ação junto aos filhos e
maridos. A prática católica estabelecia ser a escola o caminho para construção do futuro.
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Com efeito, Manoel (2008) em seu estudo sobre a “Igreja e Educação Feminina”,
assegura que esse artifício de preparar as mulheres como agentes sociais que, por sua vez,
preparam outros, num movimento crescente e ininterrupto foi denominado como “Teoria dos
círculos concêntricos”. Essa teoria fez parte da ação pedagógica e do conjunto doutrinário
católico para tentar recristianizar a sociedade moderna.
Em relação à organização pedagógica das instituições católicas, Manoel (2008)
destaca que a principal forma disseminada pelos colégios foi o internato. Retirar as meninas
da vida corrente proporcionava que elas absorvessem um conjunto de normas e preceitos
educativos planejados. Concretizava dessa maneira, o projeto de constituir um núcleo
educacional solidamente apoiado nos preceitos católicos.
Segundo o folhetim católico, no colégio encontravam as educandas um asilo
seguro. Essas concepções eram disseminadas e colocavam o colégio como lugar de formação
ideal para essas moças. A escola, além de local de formação era também lugar de isolamento.
No instituto educativo as meninas estariam fora do burburinho social. Dessa maneira, podiam
se dedicar assiduamente aos estudos sem interrupções. Estavam as moças preservadas de
todas as seduções mundanas, sob a vigilância “carinhosa” das Irmãs de Caridade, que delas
cuidavam como se fossem suas próprias filhas.66
Na mesma direção Nascimento (2011) afirma que foi associada ao projeto
educativo a imagem de que todas as mulheres deveriam possuir as qualidades da doçura,
pureza, moralidade, generosidade e maternidade. Foram colocadas como responsáveis por
toda beleza e bondade da vida social. O matrimônio deveria ser a principal pretensão
feminina, sendo assim, era a mulher indicada para ser a primeira educadora da infância,
sustentáculo da família e da pátria.
Segundo Almeida (1998), para as mulheres da classe média casar era a forma de
ascender na escala social. Se o casamento fosse difícil, precisaria a moça para não viver da
caridade alheia, obter um meio de sobrevivência, e de acordo com a autora o caminho
encontrado por muitas dessas mulheres foi o magistério.
Sendo assim, fica clara a importância do papel do matrimônio na vida das
mulheres do início do século XX na cidade de Diamantina, Santos (2003) lembra que o
conceito de lar doméstico a partir do casamento tinha na mulher o eixo fundamental. A ela
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cabia o papel de esposa e mãe, era a “sacerdotisa do lar 67”. Por conta dessas disposições a
mulher casada deveria ser o alívio do marido nos trabalhos, e nas doenças seu consolo.
Obrigar-se-ia a realizar os trabalhos domésticos com maestria e desembaraço. Já a figura da
mulher mãe era sinônimo de renúncia a todos os prazeres do mundo, desde aos requintes do
luxo aos da elegância. Ser mãe significava:
não sair por temer o sol, o vento, a chuva, na desgraçada dependência do temor
imenso de que sua saúde sofra e reflita o mal na criança; é passar as noites num
cuidado incessante, em sonhos curtos, leves com o pensamento sempre preso à
mesma criaturinha rósea, pequena, macia, que suga o sangue, que lhes magoa os
braços, que a enfraquece, que a enche de sustos, de trabalhos e de provações, mas
que faz abençoar a ignota providência de a ter feito mulher para poder ser mãe.68

Cabe destacar que o estereótipo de mulher estudado no período pesquisado, 19051925, é a representação da imagem da mulher criada no início da República. Contudo, essa
representação se manteve por muito tempo inalterada. Melo (2002) lembra que, para
compreender o significado que esse modelo expressou na vida das mulheres, faz-se necessário
mencionar a ação do Positivismo na educação da mulher brasileira com seus contornos
marcantes como a guardiã da moral, limitada ao espaço doméstico. 69
De acordo com a autora, o Positivismo fundamentou-se em um discurso
conservador cujas diretrizes principais estavam concentradas nos conceitos de uma moral
rígida e autoritária. Para programar tal modelo foi necessária a intervenção direta dessa
doutrina na educação da mulher, o que de forma indireta influenciou a estrutura familiar.
Nessa direção, Melo (2002) estabelece a correlação da corrente positivista com a
moral católica. Segundo ela, essa similitude possibilita articular alguns pontos convergentes.
A autora deixa claro que Igreja Católica e pensamento positivista possuem concepções
antagônicas, contudo, insiste que uma leitura minuciosa de seus princípios permite perceber
algumas semelhanças.
Como aborda Melo (2002), enquanto o Positivismo fundamentou-se com base no
discurso científico, a Igreja Católica teve seus valores embasados em fundamentações
teológicas. Porém, ambos mostraram-se conservadores nos discursos e práticas relacionadas à
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Segundo Santos o termo Sacerdotisa era comumente usado nos artigos dos jornais
diamantinenses para se referir ao papel e função da mulher na sociedade.
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A historiadora Dayse Lucide Silva Santos em sua dissertação de mestrado mostrou que esse
padrão ideal de mulher determinado pela Igreja foi questionado por muitas mulheres nos processos
de nulidade de casamento durante o final do século XIX e início do XX em Diamantina.
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moral da família e ao papel da mulher.
O ponto de convergência se deu basicamente em relação à sociedade, cujo alicerce
centrou-se na moral autoritária. A formação da família foi considerada como ponto tácito para
a manutenção da ordem social que teve na escola sua continuidade. A imagem da mulher, em
ambos os casos, foi construída para representar a figura de protetora da moral, responsável
pela difusão da religião e do equilíbrio familiar. Essa construção da identidade feminina foi
partilhada tanto pela Igreja Católica quanto pelo Positivismo.
De forma semelhante, o catolicismo elegeu o modelo da Virgem Maria, mãe de
Jesus Cristo, para ser seguido por todas as mulheres. Especificamente no Colégio Nossa
Senhora das Dores a figura ideal de mulher foi projetada e idealizada através da Associação
das Filhas de Maria. De acordo com Lage (2013) no meio da diversidade de meninas que
estudavam nas instituições educativas católicas as Vicentinas elegeram aquelas que
consideravam mais aptas para multiplicar o discurso católico. As escolhidas foram chamadas
de filhas de Maria.
Portanto, fica evidente a importância do modelo de mulher transmitido pela
Virgem Maria, que deveria ser adorado e seguido pelas alunas do colégio. E será sobre a
temática da normatização dos corpos através dos ensinamentos da Associação das Filhas de
Maria e das Damas de Caridade que tratará a seção a seguir.

4.2 – Normatizando os corpos e moldando as almas: o papel das Filhas de Maria e das
Damas da Caridade na educação feminina
Segundo Brion (2009) o encontro dos fiéis com o objetivo de venerar a Virgem
Maria remonta ao período medieval. Após o Concílio de Trento (1545-1563) criou-se em
parte do clero da Igreja Católica um interesse em reformar as práticas religiosas de acordo
com as deliberações ocorridas no conselho ecumênico. A intenção era de que esses ideais
fizessem parte do cotidiano dos fiéis. Dentre as proposições divulgadas, as mais importantes
eram proporcionar aos devotos a compreensão da necessidade da observância dos
sacramentos, principalmente a confissão e a comunhão, e da prática das virtudes cristãs,
sobretudo, a castidade.
Nesse sentido, para que a ideologia de Trento pudesse nortear a sociedade era
preciso apresentar a figura da Virgem Maria como a grande guia dos católicos nos momentos
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de perigo e aflições. De acordo com Brion (2009), foi desta maneira que no decorrer dos anos,
a associação que trazia mulheres com um distintivo azul, escapulário e faixa tornou-se uma
das maiores associações femininas da Igreja Católica no Brasil e no mundo. 70
O estudo de Andrade (2008) enfatiza que a Pia União das Filhas de Maria, sob o
patrocínio da Virgem Imaculada e Santa Inês, obtém da Santa Sé o direito de receber
indulgências. Esse foi um dos grandes incentivos para a instalação da irmandade e
responsável pelo seu crescimento rápido em todo o território brasileiro. Este modelo deveria
recrutar jovens fiéis devidamente disciplinadas, que ajudariam a divulgar os valores e
ensinamentos católicos. De acordo com a própria Sé Romana, esse modelo de associação era
uma das formas mais eficazes de cuidar da virtude do sexo frágil.
O manual das Filhas de Maria trazia como primeiro assunto a história de vida de
Santa Inês. A Santa abdicou do casamento para viver os ensinamentos e virtudes do divino
esposo ainda em tenra idade. O texto destaca a beleza física da Santa, mas, como era muito
prudente, se guardou para o salvador e consagrou à Virgem Maria sua virgindade. 71 Segundo
o Manual:
Santa Inês foi uma destas Virgens prudentes que, com a lâmpada acesa, guardou a
Jesus, o casto Esposo de sua alma inocente. Sejam os seguintes traços biográficos
um incentivo às Filhas de Maria para imitarem sua excelsa padroeira na bela vereda
da virtude72.

Desta maneira, as associadas deveriam seguir o exemplo de Santa Inês. Era
aconselhado as associadas abrirem mão do casamento para viver uma vida de santidade,
porém, caso optassem pelo matrimônio deveriam manter-se virgens para o seu futuro esposo e
mesmo após a perda da virgindade, deveriam seguir os exemplos de pureza e virtude da
Virgem através de suas ações dentro do casamento. Brion (2009) enfatiza que preservar e
proteger a virgindade da moça solteira era uma obsessão social. Assim, para o clero
romanizado e, especialmente, para a irmandade, no que se refere às associadas, era preferível
a morte a macular esse precioso tesouro.
Nesse sentido, Asano (1999) ao realizar estudo sobre a Associação das Filhas de
Maria para a cidade de Diamantina, afirma que a associação foi criada em 1875 na cidade, e
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Existia um diferença nas cores das fitas dentro da Associação das Filhas de Maria. A Associação
que antecedia as Filhas de Maria era a dos Santos Anjos. Nesta as meninas usavam a fita vermelha.
Assim que saíam dos Santos Anjos se tornavam aspirante as Filhas de Maria e eram identificadas
pela fita verde. E logo que se tornavam Filhas de Maria usavam as fitas azuis.
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vigorou até o ano de 1948. A associação diamantinense funcionou em anexo ao educandário
do Colégio Nossa Senhora das Dores de onde eram cooptadas as futuras filhas de Maria. 73 O
movimento das Filhas de Maria foi organizado inicialmente pelas Vicentinas. No entanto,
obteve tantos resultados positivos que a maioria das congregações religiosas que possuíam
escolas confessionais femininas instituiu associações semelhantes, ligadas ao culto de Nossa
Senhora, de acordo com suas respectivas diretrizes institucionais.
Para se tornar uma Filha de Maria era exigido da pretendente ter recebido a
primeira comunhão, ter sido aspirante ao menos durante três meses, ter tido uma conduta
exemplar e obtido a maioria dos votos do Conselho para a sua entrada. O conceito de conduta
boa e exemplar estava baseado no modelo católico.
Por sua vez, Azzi (2008) estabelece que a domesticação do corpo foi entendido
como um fator primordial para facilitar o ingresso das pessoas na sociedade urbana. A boa
postura e conduta exemplar eram convicções estabelecidas pelos padrões burgueses de
comportamento e se tornavam dessa forma um elemento constitutivo do processo educativo. 74
Antes de serem aceitas como Filhas de Maria, as meninas deveriam primeiramente passar pela
Associação dos Santos Anjos. Conforme estatuto encontrado no arquivo da Arquidiocese de
Diamantina, a associação era formada por meninas de 11 até os 15 anos, que desejavam entrar
para as Filhas de Maria. Esta Associação possuía as seguintes finalidades:
1º) Acostumar as meninas à comunhão frequente;
2º) Preparar as associadas para entrarem na Pia União das Filhas de Maria;
3º) Inspirar às meninas uma devoção filial para com Maria Santíssima, às associadas
dos Santos Anjos e sobretudo para com o Anjo da Guarda;
4º) Assegurar a perseverança na pureza dos costumes no que diz respeito ao modo
das meninas se vestirem e comportarem;75

A pretendente para ser admitida além de já ter recebido a primeira comunhão e
possuir conduta boa e exemplar, deveria observar a forma como se vestia e se divertia. Era
permitido usar apenas vestidos fechados que deixavam aparecer somente o pescoço, com
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A medalha da Pia União tem de um lado a efígie da SS. Virgem das Graças acolhendo as suas
filhas, que lhe são apresentadas por Santa Inês, com esta inscrição: Mater, tuos óculos ad nos
converte, e no reverso tem o monograma da Virgem cercada de doze estrelas e tendo ao lado os
Corações de Jesus e de Maria, e em redor esta inscrição: Sodalitas Filiarum Mariae sub patrocionio
B. V. Imamaculatae et S. Agnetis V. M. Romanam ad S. Agn. Pius XIX Primariam dixit indulgentiis
ditavit. In: Manal das Filhas de Maria, 1953.
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Vale destacar que para o período dessa pesquisa o conceito de urbano ou urbanidade não é o
mesmo aplicado para os dias atuais. Por urbano para o período em questão, entende-se como o
início de desenvolvimento de saneamento básico, eletricidade e construção de prédios púbicos todos
moldados e arquitetados conforme as leis higienistas do período.
75
AEAD. Manual da Associação dos Santos Anjos. 1927.

70

mangas compridas cobrindo ao menos o cotovelo e saias abaixo dos joelhos. Não podiam ter
romances ou olhar revistas que ofendessem a moral e não podiam frequentar bailes e ir aos
cinemas sem a licença dos pais.76
Nessa perspectiva, Andrade (2008) fazendo uso dos estudos realizados por Michelle
Perrot afirma que a memória feminina é vestida. A roupa é a sua segunda pele, a única de que
se ousa falar ou ao menos sonhar. Para a autora a vestimenta bem comportada, de acordo com
as orientações da igreja, era o primeiro compromisso público assumido pelas Filhas de Maria.
A indumentária era o primeiro fator a ser atentamente vigiado, principalmente por ser a roupa
uma espécie de casca entre o corpo e o mundo. Na memória das Filhas de Maria, as normas
da indumentária são as primeiras reminiscências que afloram.
Dessa maneira, Andrade (2007) ao analisar as Filhas de Maria da região de
Limoeiro no Ceará afirma que a vestimenta das associadas era motivo de desejo entre as
moças católicas da época. Especificamente a fita azul dava a jovem que a usava posição de
destaque e estatus social. Segundo ela a fita tinha uma espécie de “metamorfose”. A partir da
sua obtenção transformava-se uma jovem mulher, anônima ou nem tanto, em uma jovem
respeitada distinta na cidade: uma Filha de Maria. Com essa identidade, as jovens
desfrutavam do privilégio de tomar parte nos principais eventos sociais e religiosos do
município. Era a fita que atribuía a essas jovens esta identidade. Segundo a autora
Era azul, feita de cetim. Seu tom luminoso encantava as jovens da cidade. A cor
cintilante do tecido destacava-se nas vestes brancas e sóbrias, nos compridos
vestidos de mangas longas desprovidos de qualquer tipo de decote. Seu brilho, de
tonalidade celestial, podia ser visto ao longe e dava àquela que a usava um status de
pureza insuspeita. Presa à esse pequeno pedaço de tecido azul reluzente, trazia-se a
medalha prateada, que retratava a santa de devoção da irmandade. Mas a medalha,
que das mais abastadas era confeccionada em prata e trazida de fora, e que deveria
ser o símbolo principal de devoção, ficava em segundo plano. Era o azul, era a fita, o
que encantava a primeira vista.

A imagem a seguir é uma fotografia tirada no Jardim do Colégio de Nossa
Senhora das Dores. Na foto aparecem as irmãs de caridade e as alunas do colégio. De acordo
com Santos (2015) na análise da fotografia é possível observar parte do ambiente de
preparação da foto. Na imagem em questão identificamos as Filhas de Maria pela
76

Assim como na Associação das Filhas de Maria, a Associação dos Santos Anjos dava destaque
aos ritos e indumentárias que deveriam usar suas dignitárias. O distintivo das associadas era uma
medalha do anjo da guarda que fiava-se no pescoço pendente a uma fita verde. Esse distintivo só se
usava nas reuniões quando as associadas compareciam incorporadas. As vestes eram trajes brancos
com um véu na cabeça. Para a admissão das associadas estas deviam se ajoelhar no altar e
responder algumas perguntas feitas pelo diretor e recebiam a medalha com os seguintes dizeres:
Recebei esta medalha, como um penhor da proteção dos Santos Anjos e mostrai-vos digna dela por
vossa inocência e piedade. AEAD. Estatuto da Associação dos Santos Anjos.
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apresentação das vestimentas. A maioria das meninas da foto aparecem com a fita e medalha
no pescoço – indumentária usada exclusivamente por tal associação. Outro fator interessante
da imagem é o posicionamento das educandas nas fotos, as menores na frente e as maiores
atrás lhes assegurando proteção, e tudo isso aos olhares atentos e vigilantes das irmãs que
estão posicionadas nas laterais. Além disso, os vestidos das meninas estavam de acordo com o
modelo estabelecido tanto no Estatuto da Associação dos Santos Anjos como no Manual das
Filhas de Maria, vestidos fechados que deixavam aparecer apenas o pescoço.

Figura 02: Filhas de Maria e Irmãs no Jardim do Colégio

Fonte: Arquivo do Instituto IGC\UFMG – Casa da Glória Diamantina – MG

O estudo realizado por Lage (2013) destaca que as educandas escolhidas pelas
Filhas da Caridade para participarem da Associação deveriam seguir as normas e os conceitos
traçados nas doze virtudes cristãs. Tais conceitos eram representados pela medalha que as
Filhas de Maria carregavam no peito. A medalha milagrosa significava: castidade, renúncia,
recato, obediência, humildade, abnegação, paciência, caridade, simplicidade, modéstia,
disciplina e prudência.
Por sua vez, Andrade (2008) salienta que toda e qualquer manifestação que
pudesse colocar as jovens em contato com o sexo era combatida pela Igreja. Por isso, a
maneira como se vestiam as leituras que liam, os bailes e cinemas frequentados deveriam ser
cautelosamente vigiados. O vestir feminino era cuidadosamente vigiado e regulamentado.
Não era admitido, durante os rituais da Igreja, nenhuma desvirtuação do modelo respeitável
de trajar, especialmente porque deslize em torno do vestir feminino era considerado um perigo
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que a Igreja necessitava controlar. Era a roupa recatada de uma moça que devia comunar
primeiramente o seu grau de respeitabilidade e pureza.
Nessa perspectiva, Muniz (2003) afirma que a difusão da Associação das Filhas
de Maria foi apresentada por diferentes discursos, entre eles o religioso e o educacional. Esses
discursos serviram de referência para os comportamentos, papéis e atribuições definidos como
próprios do sexo feminino. A internalização dessas atribuições pelas mulheres mineiras fez
parte da construção de uma realidade comum a um conceito educacional de família a ser
seguido.
Nesse sentido, o presente estudo entende que a Associação das Filhas de Maria,
assim como, a Sociedade Protetora da Infância e as Damas da Caridade apesar de serem
provenientes do espaço institucionalizado de educação formal – o Colégio Nossa Senhora das
Dores, se configuram como mecanismos de uma educação não formal. As participantes de
todas as associações citadas, em especial as Filhas de Maria reproduziam em seus lares os
pressupostos e ritos aprendidos nas associações. De acordo com Gadotti (2005) a educação
não formal é toda atividade educacional organizada, sistematizada e executada fora do quadro
do sistema formal para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados grupos da
sociedade. A educação não formal é mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática.
Sob esse ponto de vista, toda a normativa com relação ao comportamento
feminino foi ensinado por meio dessas associações e reproduzido fora do ambiente escolar.
Segundo Gadotti (2005) esse é o grande desafio de uma escola na cidade educativa, traduzir
as experiências vivenciadas da escola em projetos de formação que integre e articule o
pensamento social e pedagógico. Sendo assim, a Igreja Católica utilizou a educação não
formal para complementar a sua pedagogia na cidade educacional, atuando dessa forma não
somente nos espaços institucionalizados.
Além das questões de cunho moral a associaçãodas Filhas de Maria possuía
também uma organização administrativa que era regida por um estatuto. De acordo com o
regimento, era necessário eleger uma mesa diretora para administrar a vida da associação. O
diretor deveria ser o vigário, capelão nos estabelecimentos ou outro padre escolhido para isso,
caso o Bispo diocesano não fizesse a nomeação. A mesa diretora era composta ainda por
presidente, vice-presidente, diretora, vice-diretora, secretária, tesoureira e conselheiras, estas
últimas seriam tantas quanto o diretor achasse necessário. Das conselheiras o diretor devia
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nomear uma para ser a mestra das aspirantes e outra para ser a zeladora do culto divino. 77
Nessa conjuntura, Manoel (2008) alega que a utilização desse tipo de associação
foi uma técnica estabelecida pelas freiras para estimularem o estudo e aperfeiçoamento moral
das educandas. A associação servia para aguçar a competitividade das crianças e adolescentes,
fazendo com que estas canalizassem suas energias para a consecução dos objetivos propostos
pelo projeto educacional católico.
Era através da mesa diretora que as meninas poderiam possuir um cargo
administrativo e se destacarem em relação às demais. Brion (2008) declara que esses cargos
dentro da associaão funcionavam como um mecanismo de vigilância do comportamento das
associadas. Apenas os cargos de diretora e vice-diretora eram de responsabilidade do pároco,
para os demais cargos eram realizadas eleições entre as meninas.
A associação definia ser sua finalidade principal auxiliar seus membros na
observância da lei de Deus. Para isto cabia ao fiel o cumprimento de todos os deveres cristãos.
Desta forma, a Igreja oferecia meio seguro para preservar as donzelas cristãs distantes do
contágio corruptor do século e tinha por objetivo:
1º - Prestar culto especial a Maria Santíssima;
2º - Promover o adiantamento de seus membros na prática das virtudes cristãs;
3º - Assegurar a perseverança na pureza dos costumes;
4º - Preparar as Filhas de Maria para o Estado a que tiverem vocação; 78

Com base no manual, a associação era constituída por três categorias de
associadas. A primeira eram as aspirantes, a segunda as Filhas de Maria propriamente ditas e a
terceira as Filhas de Maria por devoção. As Filhas de Maria por devoção eram as donzelas e
viúvas que, sem poderem frequentar a irmandade, desejavam gozar das vantagens espirituais.
Elas podiam assistir às reuniões, contudo não podiam votar e serem votadas. No entanto,
recebiam o direito de ganhar as indulgências e demais benefícios espirituais da Irmandade.
As reuniões das Filhas de Maria aconteciam nas dependências do Colégio Nossa
Senhora das Dores. Era sob o olhar de vigilância das freiras que as associadas se reuniam e
desenvolviam o projeto caritativo na cidade. Para Almeida (2007) a virtude da obediência
devia tornar essas mulheres mais fáceis e passíveis de dominação. As regras e normas
deveriam ser prontamente observadas e respeitadas. A obediência trazia para os pais, e para a
Igreja a falsa sensação de controle sobre o sexo feminino. Dessa maneira, ao proporcionar que
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as mulheres não pertencentes à escola pudessem participar das reuniões da Associação a
Igreja estendia seu projeto de moralização via instituição educativa para todo o público
feminino da sociedade diamantinense. Colocar essas mulheres sob o jugo da obediência, na
visão das Vicentinas e da sociedade de Diamantina deveria torna-las submissas ao controle
clerical e consequentemente menos causadoras de problemas ou constrangimentos sociais.
Em relação aos objetivos educacionais da utilização dessas associações dentro do
Colégio, esta pesquisa parte do princípio desenvolvido por Manoel (2008). De acordo com
seus estudos, a educação feminina católica dividiu a tarefa educacional em dois elementos
diferentes, porém complementares: a educação e a instrução 79.
Dessa forma, Manoel (2008) atribui à instrução a capacidade de desenvolver nas
educandas as habilidades do saber e da ciência, características dos assuntos simplesmente
humanos. À educação ficava a função de moldar o caráter conforme os preceitos e valores
morais católicos. Estes objetivos educacionais eram alcançados através das práticas dos ritos e
rituais desenvolvidos pela Associação das Filhas de Maria e reforçados pela Associação das
Damas da Caridade e pela Sociedade Protetora da Infância.
Dentro deste contexto, surge aliado a esse projeto educativo das Vicentinas, a
Associação das Damas da Caridade. Em Diamantina a associação teve um papel importante,
porque era por meio dela que as Irmãs conseguiam arrecadar fundos para a manutenção das
órfãs e despesas do colégio. A associação era composta pelas senhoras distintas da cidade de
Diamantina.
Nesse sentido, Rizzini (1990) pondera que para as mulheres ricas, assumir as
tarefas da caridade era sinônimo de obter um meio de inserção social. A dinâmica da
sociabilidade e lazer estava diretamente relacionada aos eventos religiosos. Além disso,
atividades com fins filantrópicos eram tidas como femininas, já que preservavam seus valores
religiosos, e não se confrontavam com as ideias dominantes determinadas à condição de mães
e esposas.

Em Diamantina, as Damas da Caridade iniciaram seus trabalhos no ano de 1904.
Podia participar da Associação as senhoras casadas, viúvas ou solteiras. As casadas para
entrarem deveriam obter a permissão do marido e as solteiras de seus pais ou tutores. Havia a
divisão dentro da irmandade em dois grupos: as senhoras visitantes e as senhoras honorárias.
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É importante destacar que a educação e instrução para esse período se refere às práticas
escolares e políticas educacionais voltadas para as crianças.
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Às primeiras era estabelecido visitar os pobres e a eles garantirem o socorro. As damas
honorárias deveriam contribuir não só com orações, mas, também com os bons exemplos e
esmolas anuais e mais donativos que angariassem. Segundo a notícia divulgada no Estrela
Polar, com apenas seis meses de existência a irmandade contava com 10 senhoras
responsáveis pelas visitas domiciliares e já ajudavam a mais de 50 famílias na distribuição de
esmolas.
A forma de organização administrativa da associação era muito semelhante às
demais já apresentadas nesta seção. Contudo, se diferenciava nas seguintes condições: cada
associada ao ser recebida na irmandade deveria contribuir com uma joia de 5000$ para o
custeio das insígnias recebidas.80 No Estatuto da Irmandade, estava especificado que as
associadas deveriam manter união com as Vicentinas e administrar a associação conforme as
deliberações da Irmã Superiora. À superiora era resguardado o direito de ser a tesoureira da
associação. Não podiam as senhoras compreender obra alguma de caridade, além da visita aos
pobres, sem a autorização da mesma.
A presidente, ao ter conhecimento da existência de algum doente pobre, irá quanto
antes, como uma irmã de Caridade, visitá-lo para informar-se de seu estado e
necessidade. Na reunião semanal imediata dará conta de sua visita e si o pobre for
aceito, será designada a visitante e marcado os socorros. Serão distribuídos aos
pobres crucifixos e rosários, e serão emprestados bons livros, e as vezes fornecidos
medicamentos ou alguns outros auxílios como roupas. Tudo de acordo com as
ordens da Irmã Superiora.

A imagem a seguir permite vislumbrar um pouco do que seria essa relação que se
estabeleceu entre as mulheres da sociedade diamantinense e as Irmãs de Caridade. Santos
(2015) declara que a posição das mãos, o uso adequado das roupas e a expressão do olhar
constituíam os detalhes que não podiam escapar à atenção do fotógrafo. Esses detalhes
intencionados são reveladores de um contexto social que se permitiu registrar e que se quis
perpetuar. No retrato acima aparecem as Damas da Caridade que são as senhoras com o
crucifixo por cima das vestes, as Vicentinas e as estudantes do Colégio Nossa Senhora das
Dores. É perceptível na fotografia que havia entre as Damas da Caridade uma distinção, já
que foram eleitas quatro delas para se setarem junto as Vicentinas, e coincidentemente a
Senhora que está no centro da imagem aparenta ter uma vestimenta mais requintada das
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As senhoras que desejavam se inscrever na Associação enviavam sua petição à Presidente que a
apresentava ao Diretor. As recepções eram feitas nas reuniões mensais da associação entregando o
diretor a cada senhora um crucifixo com que assiste as sessões e um diploma e um regulamento no
qual estavam impressas as indulgências que podem lucrar as associadas e as obrigações que
deveria realizar. In: Arquivo da Mitra de Diamantina. Estatutos das Damas da Caridade. 1927.
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demais Senhoras. De acordo com Oliveira (2010), a instituição católica procurou, por meio da
política de assistência, garantir um maior espaço atuando não somente por meio da educação
das meninas, mas, sobretudo, sobre a família.

Figura 3 : Damas da Caridade e Irmãs no pátio do Colégio

Fonte: Arquivo do Instituto IGC\UFMG – Casa da Glória Diamantina – MG

O controle das ações desenvolvidas pela associação em Diamantina era
monitorado pelas Vicentinas. De Acordo com o estatuto da entidade o socorro aos pobres era
distribuído por meio de vales que a tesoureira distribuía nas reuniões semanais. Além disso,
para a realização das visitas aos pobres as senhoras da Caridade recebiam da Irmã Superiora
um mapa mensal no qual ela escrevia:
1º Os nomes dos doentes que as damas deveriam visitar;
2º O número de visitas já feitas;
3º Os socorros que deveriam ser atribuídos aos necessitados;
4º As subscrições recolhidas;
5º Os frutos espirituais obtidos, como as conversões ao catolicismo, batizados,
primeiras comunhões, casamentos, etc;81

Por sua vez, Silva (2012) alega que os trabalhos caritativos da Igreja durante o
81

Idem
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século XX contribuíram para complementar o projeto de organização das mulheres dentro da
sociedade. Ao criar a Sociedade das Damas da Caridade a Igreja permitia às mulheres de alto
poder aquisitivo se organizar e dirigir uma entidade, cuja importância social era medida pela
quantidade de ações realizadas. Para a cidade de Diamantina, está claro que a autonomia
dessas mulheres era restrita, já que as dignitárias deveriam seguir os ordenamentos da Madre
Superiora.
Contudo, fazer parte da irmandade possibilitava a essas mulheres deixarem seus
lares para poder se fixar nos espaços públicos. A prática da política assistencialista estava
fundamentada e legalizada pela Igreja por meio do princípio da caridade. É com base nesse
princípio que as Irmãs do Colégio Nossa Senhora das Dores decidem ampliar ainda mais seus
domínios educativos e ideológicos e criam a Sociedade Protetora da Infância.

4.3 - A Sociedade Protetora da Infância

De acordo com Rizzini (1990) no início do século XX, as condições políticas,
econômicas e sociais do país criavam novas demandas por educação. O crescimento
desenfreado das cidades, os conflitos provocados pela proletarização da população, e o
avanço das relações capitalistas de produção fizeram com que o Estado organizasse uma
política pública voltada para a educação infantil. Segundo Oliveira (2010) o investimento na
educação da infância obteve destaque, sobretudo por conta do temor da sociedade com as
crianças pobres. Nesse sentido, a infância pobre passou a ser, antes de tudo, uma questão de
cunho político e econômico mais do que religioso. O “cidadão” pobre dentro da nova
sociedade burguesa era visto como elemento de desordem e apresentava uma ameaça ao
futuro da nação.
Nessa pesperctiva, Guimarães (2011) assegura que a infância enquanto objeto de
estudo histórico, oferece múltiplas possibilidades de análise, já que a ela é atribuído diversos
sentidos de acordo com o seu momento histórico. Guimarães (2011) fazendo uso dos estudos
realizados por Kuhlmam Jr e Fernandes (2004) argumenta que a infância no singular seria um
conceito de representação. Um tipo ideal a caracterizar elementos comuns as diferentes
crianças. Sendo assim, a construção da infância social da infância pobre no Brasil apresenta
variados graus. Inicia-se com a criança em vias de marginalização e culmina com a criança e
o adolescente infratores considerando a criminalidade como grau máximo desse processo.
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Nesse sentido, Silva (2012) argumenta que permitir que crianças com fome se
aglomerassem nas ruas, entre pedintes e mendigos, não era interessante para o poder público,
nem para as elites. Era necessário criar um lugar no qual as crianças pobres pudessem ser
acolhidas. As crianças pobres, mal vestidas, jogadas nas calçadas não correspondiam às
concepções de progresso que a cidade tentava propagar.
Corramos pois, ao encontro das criancinhas abandonadas, onde pulsam seus
corações tão puros como os dos nossos filhos que tão egoisticamente cuidamos em
fortalecer e educar, talvez dos maiores sacrifícios, para que, mais tarde não sejamos
os juízes forçados de seus crimes que voluntariamente deixamos de evitar. 82

Dessa maneira, por trás desse discurso de fé e caridade, estava embutido o medo
da desordem social e dos crimes que essas crianças poderiam vir a cometer. A sociedade
Protetora da Infância seria então uma espécie de disciplinadora social que iria acolher e cuidar
dessas crianças.
Sob esse ponto de vista, Varela e Alvarez-Uria (1992) afirmam que os
reformadores católicos, desenvolveram multiformas práticas e educativas, que determinaram a
educação como instrumento chave para naturalizar a sociedade e suas diferentes classes
sociais. Por isso, a preocupação em educar os filhos dos pobres, que foram vistos como objeto
de paternal proteção. Estes foram recolhidos e doutrinados nas instituições caritativas e
educacionais católicas. Para tal, Brion (2009) assegura que às justificativas da assistência
moral juntavam-se às de cunho político e econômico. A conservação das populações, como
também o controle e a vigilância sobre os pobres vão se constituir como metas da política
assistencialista, tanto do ponto de vista governamental quanto do religioso.
Corrobora desse pensamento, Kuhlmann (2005) quando sustenta que educação
infantil no Brasil no final do século XIX e início do XX não possuía o caráter de
obrigatoriedade como a escola primária. Preferencialmente, quanto menor a criança defendiase sua permanência junto à mãe e à família. Contudo, as crianças pequenas sem família
deveriam ser atendidas em algum tipo de instituição educativa. 83
O projeto assistencialista do governo da província com relação à infância
desvalida foi informado em mensagem dirigida do ano de 1912. A assistência à infância pobre
pelo Estado foi realizada com a criação dos institutos João Pinheiro em Belo Horizonte, Dom
Bosco em Itajubá e Mar de Espanha no município de mesmo nome. Esses eram os institutos
82
83

BAT. Jornal O Jequitinhonha. Diamantina, 1904.

KUHLMANN. Moysés Jr. A Educação Infantil no século XIX. In: Histórias e Memórias da Educação
no Brasil. Vol. II – Século XIX. Maria Stephanou, Maria Helena Câmara Bastos (orgs.) – Petrópolis,
RJ: Vozes, 2005.
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que recebiam o distintivo de oficiais. Para os demais o Governo fornecia subsídios para seu
funcionamento. Nos institutos estaduais, os menores recebiam aulas de educação física,
moral, cívica, intelectual e profissional. 84
Nessa perspectiva, Varela e Alvarez – Uria (1992), declaram que havia uma
distinção da educação que foi pensada e desenvolvida para a infância rica com relação a
instrumentalização da infância pobre. De acordo com os autores a infância rica foi governada,
contudo, sua submissão à autoridade pedagógica e aos regulamentos constituíram as
conjecturas para assumir melhor e mais tarde, as funções do Governo. Já a infância pobre,
pelo contrário, recebeu atenção dos órgãos caritativos como os hospitais, hospícios e os
institutos educativos sendo utilizados como espaços de correções. Dessa forma, a relação
estabelecida entre mendicância e proteção foi uma preocupação tanto da Igreja Católica
quanto da sociedade diamantinenses. Era importante ter um lugar na cidade que pudesse
acolher essas crianças desvalidas. Desta maneira, o trabalho realizado pelas freiras do colégio
é estendido para a proteção e educação das crianças pobres, por meio da criação da Sociedade
Protetora da Infância em 1911. 85
De acordo com o relatório publicado no Jornal A Estrela Polar do ano de 1920, a
irmandade nasceu porque crescia na cidade o número de crianças desvalidas e com eles todo o
perigo dos vícios e dos crimes que arrastam consigo uma educação mal iniciada em princípios
leigos e ateus.
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para tal, a irmandade teve como fundadoras as senhoras: Dona Carmelita

Jardim, Augusta Andrade, Maria Cecília Mourão, Maria Olinta Mourão, Maria Augusta
Pimenta e Henriqueta Leão. A pedido das associadas a direção da associação ficou sob a
responsabilidade da Superiora do Colégio, a Irmã Russon, que posteriormente passou a
função para a Irmã Luiza. 87
Sendo assim, a Sociedade Protetora da Infância consistia em uma unidade que
funcionava como uma escolinha de meninos e meninas pobres anexa ao Colégio Nossa
Senhora das Dores. Além de tirar as crianças da rua, a irmandade oferecia a elas conceitos de
moral, educação, bons costumes e posteriormente educação profissional. Eram promovidos
encontros espirituais para a preparação da primeira comunhão, por meio da catequese.
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APM. Mensagem do presidente da Província do ano de 1912, página 43.
Desvalidos era a forma como eram chamadas as crianças pobres e carentes na cidade de Diamantina. Sobre os
desvalidos ver BAT. Jornal O Jequitinhonha, 1904.
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Idem
87
Relatório apresentado pela diretoria da Protetora da Infância referente ao período de 1911 a 1920.
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Durante três dias da semana, as crianças recebiam a visita de um padre e das senhoras da
sociedade diamantinense. 88
Segundo Andrade (2008), a mulher no papel de catequista assumia a missão de ser
professora da religião e o magistério era visto como uma extensão do papel materno e por
isso, permitido às mulheres católicas, solteiras ou casadas. O incentivo a catequese tornava-se
dessa maneira uma atividade virtuosa. Era por meio da catequese que as Filhas de Maria, as
Damas da Caridade e a Protetora da Infância acreditavam que trariam as crianças pobres para
o mundo de Deus e da Igreja Católica.
Com base na tabela descrita a seguir, é possível visualizar que o número de
crianças assistidas no primeiro ano da instalação da associação foi amplo. Rizzini (1990)
afirma que esse fator foi justificado pelo discurso de que a infância pobre estava em perigo.
Ele alega também que estava ligada a esse discurso educacional uma preocupação com a
formação de mão de obra.

Tabela 02: Quantitativo de crianças que frequentavam a catequese em cada bairro assistido pela
Protetora da Infância no ano de 1911
Bairro

Número de Crianças

Arraial de Baixo

Frequência de 48 crianças

Arraial dos Forros

Frequência de 30 crianças

Venda Nova

Frequência de 30 crianças

Palhao

Frequência de 24 crianças

Total de assistidos

132 crianças

Fonte: Relatório da Sociedade Protetora da Infância, 1911. Adaptado pela autora

Cabe salientar, que por meio da liderança de Irmã Luiza as Damas da Caridade
foram convidadas a fazerem parte do projeto caritativo/educativo. Para esta finalidade foi
criado um grupo de trabalho paralelo denominado de Amigas da Protetora. Desse modo, esse
grupo reunia-se semanalmente para costurarem para os pobres e para os meninos da Protetora,
bem como angariavam fundos para a referida associação.89
Percebe-se, portanto, que existia um vínculo entre todas as associações criadas
pelas freiras no intuito de consolidar o projeto de educação estabelecido para as mulheres da
época. As Vicentinas atuavam dessa forma em múltiplas vertentes educativas, as quais
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Arquivo da EPIL: Biografia da Irmã Luiza. Livro encadernado.
Arquivo da EPIL. Bibliografia da Irmã Luiza: Livro encadernado
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convergiam para o projeto maior: educar as mulheres e a sociedade nos dogmas do
catolicismo.
Ao estabelecerem prioridades para a formação das jovens moças que, ao se
tornarem casadas, deveriam se preocupar com a infância pobre, o estatuto da Associação das
Filhas de Maria vislumbrava objetivos semelhantes aos da Sociedade Protetora da Infância e
aos das Damas da Caridade. Desta maneira, a Igreja Católica unificava seu projeto educativo
no seio da sociedade diamantinense por meio dos sacramentos do batismo, da comunhão e do
matrimônio realizados pelas três associações.
Nesse sentido, Rizzini (1990) afirma que o discurso educacional foi usado como
instrumento para alcançar a adaptação do indivíduo ao meio social. Sendo assim, as
associações estabeleceram a preparação do corpo e da mente. Por outro lado, para a Igreja
Católica, essas entidades representavam uma forma de interferência mais direta nas obras de
educação e assistência empreendidas pela congregação vicentina, visto que possibilitavam um
controle direto da diocese sobre as instituições mantidas pelas associações. De acordo com
Varela e Uria, (1992) esta especificidade das atividades de educação em relação a origem
social dos indivíduos aconteceu num momento em que o Estado pretendeu, de acordo com os
interesses da burguesia, generalizar e impor a formação controlada pelo Estado e ministrada
em instituições especiais, as Escolas Normais, cujo o objetivo central será o desepenho das
funções de acordo com a nova sociedade.
Sendo assim, a influência das associações estudadas garantia às futuras
professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores e de outros municípios abraçarem a causa
do magistério como profissão, uma vez que isso não significava a ruptura do modelo de
mulher, esposa e mãe estabelecido. O discurso pronunciado e seguido pelas Filhas de Maria,
Damas da Caridade e Protetoras da Infância era compatível com a natureza feminina.
Formadas para educar nas virtudes da Pia União das Filhas de Maria, da
Associação das Damas de Caridade e da Sociedade Protetora da Infância as futuras
educadoras ganhavam as salas de aula empenhadas em difundir os conteúdos da doutrina
católica. Foram as normalistas das escolas confessionais femininas responsabilizadas pela
educação das gerações futuras.
Dessa maneira, a formação para o magistério era uma estratégia sócio-política,
que cuidava da instrução feminina com um fim pragmático: suprir a necessidade de mão de
obra para o magistério e multiplicar o catolicismo na sociedade.
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De acordo com Andrade (2008), esperava-se das dignitárias das associações
católicas femininas, assumirem a tarefa de educar. Essa educação deveria escolher e indicar as
leituras e conteúdos escolares pertinentes à realidade feminina católica pré- estabelecida.
Especificamente para as seguidoras de Maria era atribuída a função de reparar a perdição do
gênero feminino.
Portanto, o papel de professora atribuía às mulheres certa distinção e ao
acrescentá-lo ao título de Filhas de Maria, Damas da Caridade ou Protetoras da Infância essa
função agregava valores e uma imagem mais culta e participativa para a mulher na sociedade.
A função desempenhada pelas normalistas do Colégio Nossa Senhora das Dores e o perfil
dessas futuras professoras, como por exemplo, suas localidades de origem, assim como as
condições que foram ofertadas para a sua formação serão tema de discussão da próxima
sessão.

5 Capítulo 4: A FORMAÇÃO DOCENTE DO NOSSA SENHORA DAS DORES
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Nesse capítulo será discutido sobre o espaço de formação docente no
Colégio Nossa Senhora das Dores e o exercício da profissão através dos
documentos encontrados na Superintendência Regional de Ensino de Diamantina.
Para tal, foram analisados os livros de registros de matrícula do 1º, 2º, 3º e 4º ano do
ensino normal, os livros de registros de diplomas dos anos de 1915 – 1925 e o livro
de registro de entrada e saída das órfãs entre os anos de 1905-1925 e o livro de ata
da Congregação dos professores de 1905-1925.
As análises desses documentos possibilitaram extrair dados que
permitiram definir o local de origem dessas alunas, bem como suas relações de
parentescos. Com relação às questões pedagógicas e de formação dessas
normalistas serão avaliadas as disciplinas cursadas, as atividades pedagógicas
desenvolvidas no dia da cerimônia de recebimento do diploma e o tempo de
permanência delas na instituição educativa.

5.1 O Colégio como espaço de formação e de chancela para a atuação docente

Para compreendermos a extensão do projeto educativo católico que foi
desenvolvido no colégio Nossa Senhora das Dores, bem como a cultura escolar que
foi arquitetada, é necessário assimilar o planejamento educacional desenvolvido
pelo Governo entre os anos de 1905-1925. Conforme já discutido no capítulo 3, o
Governo da Província organizou o sistema educacioal do país no início da
República.
A primeira reforma do ensino que engloba essa pesquisa foi realizada no
Governo de João Pinheiro em 1906. Esta reforma definiu o começo da
institucionalização da instrução primária e do ensino normal. Na tentativa de
consolidação do novo regime, foi dada ênfase na instrução como impulsionadora do
fortalecimento dos Estados Modernos e do projeto de nação civilizada como parte
constituinte do discurso do novo Estado brasileiro.
De acordo com Bomeny (2005) a proposta política e pedagógica de João
Pinheiro via na economia a temática da ação pública que deveria ser traduzida na
proposição das reformas necessárias a modernização do país. Seguindo essa
prerrogativa a primeira reforma foi a educacional. A escola foi entendida como o
lugar que possibilitaria o desenvolvimento primordial para a constituição da condição
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humana. A instituição escola foi atribuída a responsabilidade de educar a juventude
para o trabalho.
As discussões sobre a educação em Minas Gerais em 1906, pautavam-se
nas linhas de desenvolvimento pessoal para o alcance do empreendimento político,
econômico e social de maneira que atingisse coletivamente o mercado de trabalho.
O discurso oficial era embasado na valorização da dignidade do trabalho. Sob essa
mesma perspectiva, Muller (1999) assegura que pouco a pouco, foi sendo instalando
no país a convicção de que o Brasil precisava constituir-se como nação e ingressar
na modernidade. Ser moderno nesse momento significava reorganizar as estruturas
econômicas, políticas, institucionais e culturais.
Nesse sentido, em nome da construção de uma identidade que
conseguisse levar o país à modernidade, a instituição escola deveria ser oferecida
massivamente a toda a população que aqui vivia. O governo mineiro e brasileiro
começou a entender que a escola era o espaço privilegiado para a realização de
rituais simbólicos. Estes seriam imprescindíveis para a construção e reafirmação do
sentimento de pertencimento à nação e o dever de nacionalidade.
Dessa maneira, coube ao Estado determinar a unificação de seu projeto
educativo, para isso, decretou o ensino primário como obrigatório em todo o território
mineiro. Juntamente a essa determinação foi estabelecida a criação dos grupos
escolares e a reforma do ensino normal através da Lei 439 de 28 de setembro de
1906. A Escola normal da capital foi criada no ano de 1906. A partir da sua criação,
o Governo instituiu como modelo de organização administrativa e pedagógica que
deveria ser seguido por todas as escolas equiparadas às escolas normais do
Estado.
Desse modo, Ferreira (2006) assegura que a escola normal da capital foi
uma instituição legitimadora de saberes, conhecimentos e práticas necessárias para
a formação do professorado mineiro, já que uma normalista do interior deveria
adquirir a mesma formação de uma educanda da Capital.
Por sua vez, Bomeny (2005) enfatiza que o projeto de reforma do ensino
primário e normal do Estado em Minas Gerais, data de 1905, ano anterior á posse
de João Pinheiro. De acordo com a autora, nesse projeto já estava previsto o ensino
gratuito nas escolas públicas para as crianças de ambos os sexos dos 7 aos 14
anos de idade, e toda a organização pedagógica e administrativa do ensino primário.
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Para o ensino normal, o projeto Nº 119 de 1905 estabelecia a Escola Normal como
instância de formação de professoras para a cadeira do ensino primário com
duração de 3 anos.
Partindo dessa prerrogativa de continuidade do Projeto nº 119 de 1905 o
decreto nº 1960 de 16 de dezembro de 1906 definiu o regulamento da instrução
primária e normal do Estado. Em seu inciso II, instituiu que o ensino normal seria
ministrado em escolas normais instaladas na capital e em outras cidades do Estado,
Tempo de duração Total do

Ano do Curso

Disciplinas a serem ministradas

1ª ano

Português, Aritmética, Desenho, Música e Tabalhos
de Agulha.

Curso

Português, Francês, Geometria, Geografia, História,
Educação Moral e Cívica, Música, Desenho e
Trabalhos de Agulha.

2º ano

3 anos

Noções Gerais de Física, Química, História Natural e
Higiene, Aritimética Comercial, Escrituração
Mercantil, Música, Desenho e Trabalhos de Agulha.

3 º ano

conforme as suas necessidades e demandas. De acordo com o respectivo decreto
as escolas normais destinavam-se particurlamente ao preparo prático de
professores primários com todas as qualidades indispensáveis ao seu magistério, e
para isso o curso deveria ser de três anos e possuir a seguinte configuração:
Tabela 03: Organização das disciplinas do Curso Normal após a reforma.
Fonte: Regulamento nº 1960 de 1906 – Elaborado pela autora

De acordo com Bomeny (2005) o currículo desse período foi simplificado
e não possuía na descrição das disciplinas ministradas a cadeira de pedagogia. O
desenvolvimento da prática profissional era vivenciado pelas alunas no momento do
estágio. A cadeira de Pedagogia voltará a aparecer nos currículos após a reforma de
1910. Com base na tabela é perceptível visualizar que as disciplinas ministradas no
Curso de formação das futuras normalistas proporcionavam uma formação geral. A
presença das matérias como Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil nos
possibilita ainda concluir que havia uma preocupação em ofertar a futura professora
noções de administração.
Para os estabelecimentos equiparados às Escolas Normais do Estado o
regulamento

1960

determinou

que

enquanto

existirem

deveriam

executar
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rigorosamente os mesmos programas do ensino das escolas normais oficiais. Essa
afirmativa também deveria ser cumprida no quesito aula de costura e ensino prático,
devendo manter o mesmo ano letivo e a mesma data para os exames. Estabeleceu
ainda que os institutos equiparados seriam também obrigados à introdução no seu
curso de ensino de toda e qualquer cadeira ou aula e a toda a modificação que de
futuro pudesse o Governo admitir nos seus estabelecimentos oficiais. 90. Foi com
base em tal regulamentação que foi registrado na ata da Congregação das
professoras do Colégio de Nossa Senhora das Dores no ano de 1909:
Aos quinze de setembro de 1909, reununiu-se neste colégio de Nossa
Senhora das Dores, a Congregação dos professores para, de conformidade
com o artigo 148 do Regulamento das Escolas Normais do Estado, deliberar
sobre os programas de ensino das diversas cadeiras, sendo resolvido que
seriam adaptados aos da Escola Normal da Capital. Foi organizado na
mesma ocasião o horário de aulas a vigorar no futuro ano letivo, sendo
unanimamente aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
sessão do que lavrei esta ata, que será assinada por todas as professoras
presentes depois de lida e assinada. Diamantina, 15 de setembro de 1909.
91

A ata em questão nos permite afirmar que foi definido e decido em
reunião pelas professoras do educandário que o programa de ensino ministrado na
instituição deveria ser o mesmo desenvolvido na escola Normal da Capital. Tal
registro nos possibilita ainda assegurar que o colégio, ao estabelecer essa condição,
seguia as normas e diretrizes que estavam sendo determinadas pela legislação
educacional a qual previa aos colégios equiparados a unificação e de seus
programas de ensino com base no da Escola Normal da Capital.
Nesse sentido, Ferreira (2010) ao analisar o processo de instalação e
organização da Escola Normal da Capital durante o período de 1906-1916, assegura
que a reforma iniciada em 1906 apresentou a identidade do professor primário, em
particular para as futuras professoras dos grupos escolares. Tal profissional, de
acordo com as normas e diretrizes da reforma educativa configurava-se um docente
com capacidade técnica e conhecimentos diversos. Dessa maneira, um novo perfil
de professor foi sendo determinado não só pelos regulamentos, como também pela
nova modalidade de prática estabelecida dentro da escola.
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Decreto Nº 1960 de 16 de dezembro de 1908. Regula a Instrução Primária e Normal do Estado de
Minas Gerais. Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 1906.
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SRE. Ata Nº 9 da Congregação de professores do Colégio Nossa Senhora das Dores. Diamantina,
15 de setembro de 1909.
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De acordo com Faria Filho e Vidal (2000) as discussões sobre os
conteúdos, programas e currículos estão relacionados com a distribuição e com a
utilização dos tempos escolares e práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
docentes na escola. Partindo de tais pressupostos, Ferreira (2010) estabeleceu em
sua pesquisa quais foram os conhecimentos e práticas escolares desenvolvidas
pelas professoras da Escola Normal. A tabela a seguir apresenta as disciplinas
cursadas pelas normalistas da capital no ano de 1911. A designação em torno de
quais saberes deve possuir uma boa professora continuará sendo debate nos anos
posteriores e nas próximas leis e decretos educacionais.
A tabela elaborada por Ferreira (2011) permite afirmar que as disciplinas
lecionadas procuraram atender ao debate educacional do período. Ao realizar o
somatório da carga horária oferecida durante os anos do curso, percebe-se uma
formação mais humanista. A concentração de disciplinas das áreas das ciências
humanas e sociais como - Português, Desenho e Caligrafia, Música, Ginástica,
Geografia tiveram um número maior de aulas durante a semana. Cabe destacar que
as educandas da Capital aprendiam a Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil
disciplinas da área da administração, o que nos leva a concluir que as futuras
professoras dos grupos escolares deveriam ter noções que as possibilitassem
organizar administrativamente a instituição escolar, caso viessem a ocupar cargo de
direção, supervisão ou algum outro de natureza administrativa.
Tabela 04: Distribuição das cadeiras da escola normal da Capital

Primeiro ano

Segundo ano

Terceiro ano

- Português (quatro aulas por semana)
- Desenho e Caligrafia (quatro aulas por semana)
- Música (quatro aulas por semana)
- Ginástica (quatro aulas por semana)
- Costura e Trabalhos manuais (idem para cada seção)
- Física (uma vez por semana)
- Geografia (aulas diárias)
- Geometria e Desenho Linear (aulas diárias)
- Aritmética (três aulas por semana)
- Música (Três aulas por semana)
- Desenho e Caligrafia (Três aulas por semana)
- Ginástica (três aulas por semana)
- Costura e Trabalhos Manuais (idem, para cada seção)
- Português (duas aulas por semana)
- Química (duas aulas por semana)
- Física e Química, História Natural e Higiene (aulas diárias)
- História e Educação Moral e Cívica (aulas diárias)
- Francês (aulas diárias)
- Geometria e Desenho Linear (três aulas por semana)
Geografia (três aulas por semana)
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Português (duas aulas por semana)
- Desenho e Caligrafia (duas aulas por semana)
- Ginástica (duas aulas por semana)
- Costura e Trabalhos Manuais (idem para cada seção)
História e Educação Moral e Cívica (três aulas por semana)
- Francês (aulas diárias, sendo dois dias da semana destinado a prática de conversação)
Quarto ano
- Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil (duas aulas por semana)
- Prática Profissional de todas as cadeiras com exceção de Francês (duas aulas por semana)
Fonte: Ferreira (2010)

Nessa perspectiva, Veiga (2014) argumenta que a proposta curricular
constante no regulamento de 1906 não permaneceu vigente. Posterior a ele, vários
outros programas de ensino foram sendo aprovados, responsáveis por introduzir
disciplinas, eliminar outras e o decreto nº 2836 de 31 de maio de 1910 alterou a
duração do curso de 3 para 4 anos.92 No entanto, é importante destacar que as
disciplinas de Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil foram definidas durante
a primeira reforma em 1906 conforme demostrou a tabela 02, contudo, tais
disciplinas aparecem no levantamento realizado por Ferreira (2011) até o ano de
1916.93
Por sua vez, Veiga (2014) argumenta que as escolas normais regionais
foram regulamentadas em 1912, (Lei 560 de 12 de setembro de 1911), mas não
eram gratuitas, e seu currículo se assemelhava ao da escola normal da capital. A
partir de 1914 por meio do decreto 4128 houve alteração curricular com proposta de
homogeneização entre as escolas normais regionais, particulares equiparadas e a
Escola Normal da Capital. Ao analisar o livro de admissão das alunas do Colégio
Nossa Senhora das Dores durante os anos de 1905 a 1925 e o livro de diplomas do
período de 1915 a 1925 foi possível estabelecer o quadro das disciplinas que foram
ministradas no colégio nesse período.
Para a análise de tais disciplinas como parte da cultura escolar
desenvolvida no colégio pelas Vicentinas, o presente estudo utilizou-se do conceito
desenvolvido por Dominique Julia (2001). Segundo ele, o uso da cultura escolar
como objeto histórico de análise deve ser compreendido como um conjunto de
normas que definem não apenas o que está implícito nos documentos escolares,
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APM. Mensagem dirigida ao presidente da província em 1911.
Para saber mais sobre as disciplinas ministradas na Escola Normal da Capital ver FERREIRA, Rita de Cássia.
A escola Normal da Capital: Instalação e Organização (1906-1916). Dissertação (Mestrado) – Universidade
Federal de Minas – Gerais – Faculdade de Educação – 2010.
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mas também o conjunto de conhecimentos que se quer ensinar e as condutas a
revelar.
Dessa maneira, a análise das disciplinas lecionadas pelas vicentinas
durante o período dessa pesquisa permitiu vislumbrar como foi configurada a prática
de transmissão dos conhecimentos formais e não formais do corpo docente
estudado.94 Para tal, a escola não pode ser estudada sem a análise precisa das
relações conflituosas, ou pacíficas que ela mantém a cada período de sua história.
Nesse sentido, essas relações fazem parte do conjunto das culturas que lhe são
contemporâneas como a cultura religiosa, cultura política ou a cultura popular.
Sendo assim, diversas podem ser as justificativas que levaram as
Vicentinas a não ministrarem ipsis litteris as disciplinas lecionadas na Escola Normal
da Capital. Uma das hipóteses levantada pelo presente estudo é que se tratando de
um colégio confessional as disciplinas foram organizadas para atenderem ao
propósito maior da instituição educativa que era formar boas esposas e mães. Logo,
as disciplinas eram prioritariamente ensinadas por religiosos. Em segundo lugar por
ser um colégio confessional feminino, além dos docentes serem religiosos
majoritariamente eram compostos por mulheres. Desta maneira, disciplinas como de
Aritmética Comercial e Escrituração Mercantil não fazia parte da formação das
professoras que ministravam as aulas no colégio.
Nesse sentido, ao investigar os documentos pedagógicos do colégio foi
possível definir as práticas escolares como tradução dos comportamentos, normas e
ensino incorporados e coordenados para as finalidades de acordo com o período
estudado. A tabela a seguir descreve as disciplinas que foram ministradas no
Colégio pelas alunas no período de 1905 a 1925. Tais informações foram retiradas
do registro do livro de diplomas.
Neste documento aparecem as disciplinas que foram cursadas pelas
alunas durante o 2º, 3º e 4º ano de ensino normal. Para o levantamento das
disciplinas cursadas no 1º ano, utilizou-se o livro de registro de admissão. No
referido livro aparecem os nomes das disciplinas as quais as futuras normalistas
prestavam exames para ingressarem na instituição. Ao estabelecer um comparativo
com as disciplinas elencadas por Ferreira (2011) chegamos à conclusão de que
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É importante destacar que o presente estudo não reduz a cultura escolar apenas como as
disciplinas ministradas no colégio. Elas são nesse capítulo uma amostra da cultura escolar
desenvolvida no colégio dentro de um universo da representação sócio-educacional.
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apesar da indicação na ata da Congregação das professoras para que fossem
ministradas as mesmas disciplinas da Escola Normal de Belo Horizonte, na prática
isso não aconteceu.
As disciplinas ministradas no 1º e 2º ano eram de formação básica
(Português, Aritmética, Geografia, História, Caligrafia e Ginástica) e para o 3º e 4º
são acrescidas as disciplinas de Metodologia e Pedagogia específicas para a
formação das futuras professoras. Outra questão importante é que em nenhum
momento foi registrado nos diplomas as disciplinas de Aritmética Comercial e
Escrituração Mercantil, conforme demonstra a tabela a seguir:
Tabela 05: Disciplinas ofertadas no Colégio Nossa Senhora das Dores 1915-1925
1º Ano do Curso

2º Ano do Curso

3º Ano do Curso

4 º Ano do Curso

Disciplinas

Disciplinas

Disciplinas

Disciplinas

Escrita

Aritmética

Francês

Português

Leitura

Geografia

Coreografia

História Geral do Brasil

Análise Gramatical

Caligrafia

História Geral

Geometria

Ortografia

Ginástica

Física

Cosmografia

Redação

Metodogia

Química

Aritmética

Música

História Natural

Geografia

Desenho

Higiene

História da

Costura

Pedagogia

Trabalhos Manuais

Instrução Moral e Cívica

Fonte: Livro de registro de diplomas 1915-1925 - Elaborado pela autora

Nessa perspectiva, Paolo Nosella e Ester Buffa (1996) ao analisarem o
currículo das disciplinas ministradas no mesmo período na Escola Normal de São
Paulo comenta que para compreendermos o processo de formação das futuras
normalistas é necessário fazer o seguinte questionamento: possuiria a professora
formada pela Escola Normal um profundo conhecimento em todos os tópicos desse
vasto programa de formação? Certamente não,. Porém as professoras que se
formavam nas escolas normais recebiam uma cultura ampla com conhecimentos
detalhados e específicos.
Desta

maneira,

dispunham

de

segurança

para

desenvolver

o

desempenho de suas funções. Especialmente as normalistas do Colégio Nossa
Senhora das Dores além da formação geral recebiam uma educação moral religiosa
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por meio das Associações das Filhas de Maria, Damas da Caridade e a Sociedade
Protetora da Infância. Todas as três associações estavam ligadas a cultura escolar
do educandário e possuíam como principal objetivo preparar as educandas do
colégio para serem boas esposas e mães de acordo com os dogmas do catolicismo
conforme já discutido no capítulo 3 desse estudo.
Corrobora desse pensamento Nascimento (2011) quando afirma que a
Escola Normal, por sua especificidade, não era considerada de formação
secundária, mas, de nível profissionalizante. Para a autora conhecer o que se
ensinava nessas escolas de formação permite vislumbrar quais saberes docentes
eram valorizados e que tipo de professora se pretendia formar, bem como a cultura
profissional que se esperava difundir. Para tanto, as escolas normais afirmam a
necessidade de qualificação docente na direção de uma maior profissionalização do
magistério. Especificamente para o Colégio Nossa Senhora das Dores o espaço
pedagógico foi aberto para a participação de ex-alunas como membro das bancas
avaliadoras dos exames práticos, ampliando a experiência de formação dessas
alunas.

5.2 Mulheres e normalistas: a formação escolar

De acordo com Maria Cristina Gouveia (2001) o processo de formação
dos professores na província mineira foi interposto pelo desenvolvimento de
constituição da sistematização do ensino em Minas Gerais durante o final do século
XIX e início do XX. Tem- se em vista analisar que os alunos recém-formados das
Escolas Normais mineiras seriam os futuros candidatos às vagas das escolas
primárias, secundárias e das próprias escolas normais. Desta forma, a política
pública de educação e formação docente do Governo deveria incorporar e
sistematizar e normatizar as práticas pedagógicas de seus estabelecimentos.
Nesse sentido, Maria Cristina Gouveia (2001) assegura que a educação
escolar foi vista como uma estratégia de estabelecimento de condições de
governabilidade, possibilitando a instalação de uma ordem pública estendida a
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grosso moda para a população. Deste modo, a função das escolas normais foi
focada na preparação de professores que representavam uma ressignificação de um
novo corpus de conhecimentos comuns de regulamentação da ação da prática
pedagógica desenvolvida em sala de aula. Assim como, o estabelecimento de um
repertório de saberes que unificasse a prática do professorado.
Partindo dessas prerrogativas da política desenvolvida pelo Estado e pela
forma de organização da Igreja Católica de seu projeto educativo, muitas das
normalistas que se formaram no Nossa Senhora das Dores atuaram como
professoras na própria instituição. Nas atas da Congregação das professoras
ficaram registradas as bancas dos exames práticos realizados no colégio no período
de 1903-1923. Durante os 20 anos pesquisados o corpo docente foi composto
inicialmente pelas religiosas do colégio e depois pelas religiosas e alunas que
estudaram no educandário. Não foi analisado por esse estudo o porquê da escolha
de determinadas alunas e não de outras, contudo essa questão merece uma análise
em estudos futuros. Teriam sido escolhidas essas normalistas por questões de
mérito (era excelentes alunas durante a graduação) ou por influência política?
Dessa maneira, Maria Cristina Gouveia (2011) ao analisar sobre o
processo de contratação de professores para a Escola Normal de Ouro Preto afirma
que era exigida dos candidatos a docência a caligrafia, o domínio das quatro
operações, noções de história, geografia. Apesar da análise da autora se referir para
os docentes do final do século XIX esses mesmos atributos continuam a serem
exigidos para os professores do início do século XX. Sobretudo, para as alunas do
Nossa Senhora das Dores deve-se acrescentar que além do domínio das disciplinas
tradicionais de formação reproduziam o discurso educacional católico de boa mãe e
esposa.
Com base em tais informações elaboramos a listagem do corpo docente
(Irmãs e Senhoras) que atuaram no colégio entre os anos de 1906 a 1923. A
definição do corpo docente é fundamental para compreendermos as diretrizes e
práticas que foram desenvolvidas por ele no colégio. A apresentação do corpo
docente descrito abaixo é reveladora da veiculação de uma representação do
feminino, visto que na composição do corpo docente durante 20 anos a constituição
foi majoritariamente feminina. Segundo Maria Cristina Gouveia (2001) além dos
critérios relacionados ao fazer docente na avaliação dos candidatos, estava implícito
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critérios de ordem diversa não relativos à sua prática docente propriamente dita,
mas, a seu lugar social e seu papel como futuro agente do Estado e no caso do
Colégio Nossa Senhora das Dores da Igreja.
Tabela 06: Nome das professoras que compuseram as bancas dos exames práticos do Colégio
Nossa Senhora das Dores 1906-1923
Irmãs Vicentinas

1 – Irmã Eugênia Cotta
2 – Irmã Maria Vasconcelos
3 – Irmã Apolina Bricard
4 – Irmã Mariana Anesi
5 – Irmã Margarida Correa
6 – Irmã Germana Souza
7 – Irmã Vicência Rabelo
8 – Irmã Victoria Brandão
9 – Irmã Lúcia Ouviedo
10 – Irmã Luiza Dufour
11- Irmã Gabriela
12 – Irmã Juliana
13 – Irmã Russon
14 – Irmã Antoniet
15 – Irmã Helena
16 – Irmã Odilha

Ex – alunas do Colégio

1 - Dona Alzira Ferreira
2 - Dona Maria José de Andrade
3 - Dona Aurea de Aguiar
4 - Dona Adelia OttoniCosta
5 - Dona Marolina Loredo
6 - Dona Anita Loredo
7 - Dona Carmelita Loredo
8 – Dona Maria Madalena da Glória
9 – Dona Maria Ramos
10 – Vicentina Falci
11 – Maria da Conceição Dias
12 – Palmira Falci
13 – Maria do Rosário Guedes
14 – Dona Maria da Assunção
15 – Dona Maria Celestina da Glória
16 – Dona Josefina
17 – Dona Juliana
18 – Dona Nair Costa
19 – Maria do Rosário Pimenta
20 – Dona Maria dos Anjos Souza
21 – Dona Mirandolina Cordeiro
22 – Dona Laurinda Pereira
23 – Dona Iene Aguiar
24 – Dona Cecy Ramos Couto
25 – Dona Raimunda Rocha
26 – Dona Ma ria Pereir
27 – Dona Francisca Motta
28 – Bárbara Mascarenhas
29 – Dona Celsea de Figueiredo
30 – Dona Maria da Conceição Passos

Fonte Livro de Atas da Congregação de professores 1905-1925: Elaborado pela autora

De acordo com Paolo Nosella e Ester Buffa (1996) as professoras
formadas na escola normal eram avaliadas como capazes de atuarem em qualquer
grau de escolarização, inclusive na própria Escola Normal. Com base no
pensamento das escolas formadoras e de acordo com a legislação, a formação de
uma normalista devia se efetivar por meio de conhecimentos diversificados. No que
tange as questões relacionadas ao currículo, a preocupação era em formar um
profissional ilustrado e competente, imbuído de valores republicanos, destinado a
compor os quadros das lideranças educacionais do Estado.
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Ao analisar o corpo docente do Colégio Nossa Senhora das Dores no
período de 1906-1923, foi perceptível a participação significativa (trinta) de ex-alunas
contribuindo para o desenvolvimento das práticas pedagógicas do Colégio. Todas
essas senhoras fizeram parte em algum momento das bancas de avaliação dos
exames práticos das alunas que cursavam o ensino normal no educandário. Nesse
sentido, mais do que um agente do Estado e da Igreja, essas professoras em
questão representam a importância da formação de normalistas, e irão atuar como
agentes formadores de suas classes sociais e modeladores das normas de conduta
exigidas para as mulheres.
O momento de avaliação dos exames práticos era cercado por toda uma
ritualização. Nessa perspectiva Nascimento (2011) afirma que a cerimônia dos
exames práticos e de conclusão das disciplinas que eram submetidos os alunos e
alunas das escolas normais da província mineira garantia certa uniformidade ao
evento. De modo geral, esses exames se estendiam por alguns dias, constando de
provas escritas e orais, referentes a assuntos e (pontos) sorteados em cada uma
das disciplinas.
Ao onze de julho de mil novecentos e doze, sob a presidência da Irmã
Eugênia Cotta, Diretora em exercício deste colégio Nossa Senhora das
Dores reuniu-se a Congregação das professoras de conformidade com o
regulamento das escolas normais do Estado para os seguintes fins: 1º Deliberar sobre a promoção das alunas, 2º aprovar o ponto que cada
professora apresentou para o exame prático de sua cadeira, 3º Organizar as
diversas comissões de exames. Foi entregue pela diretora as listas de
frequência legal nas cadeiras de cada curso. Foi discutido o aproveitamento
de cada uma, votando cada professora pela promoção ou não da mesma a
95
matrícula do ano superior.

A ata em questão nos permite afirmar que o corpo docente do Colégio
Nossa Senhora das Dores, reunia-se para cumprir o que estava previsto na
legislação educacional e para discutir as questões pedagógicas de formação e do
desempenho de cada educanda da instituição. No ano de 1914, na reunião da
Congregação, as professoras na presença do fiscal do Governo o Senhor Sebastião
Correa Rabelo se reuniram para conferir o grau de distinção para as alunas
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SRE. Ata nº 15 da Congregação das professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores.

Diamantina, 1912.
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classificando aquelas que obtiveram as melhores médias de promoções ou de
aprovações nos exames finais de cada um dos anos respectivamente.96
Nessa perspectiva, Andrade (2000) afirma que uma vez equiparado à
escola Normal do Estado, o colégio passa a ser frequentemente visitado e
fiscalizado. Essa fiscalização verificava tanto os procedimentos administrativos
desenvolvidos pela escola como os pedagógicos. A verdade é que nesse momento
inicial de organização do ensino tanto por parte do governo quanto da própria escola
as questões administrativas estão sempre relacionadas com as pedagógicas e vice
versa. Exemplo disso é o registro do momento de entrega dos diplomas. As atas nas
quais foram registradas o momento de diplomação descreve atividades tanto de
cunho administrativo quanto os de natureza pedagógica durante a cerimônia.
Aos trinta dias do mês de julho de 1911, em um dos salões do colégio de
Nossa Senhora das Dores em Diamantina, reuniu-se sob a presidência da
superiora do colégio, a congregação das professoras em sessão solene
para o fim de conferir diplomas de normalistas às alunas do mesmo
estabelecimento que concluíram o respectivo curso com as regalias da
equiparação à escola Normal da capital do Estado. Presentes a reunião as
diplomadas, as alunas do colégio, o inspetor regional da circunscrição e o
inspetor escolar de Diamantina. Vários sacerdotes, autoridades locais,
representantes da imprensa e muitos excelentíssimos senhores e diversas
outras pessoas gradas. Deu-se moço ao ato fazendo o inspetor regional
Carlos Leopoldo Dayrell Junior a chamada das diplomadas: Olga da cunha
Mello, Lydia Antunes de Tolentino, Maria José Lopes de Figueiredo, Maria
Candida Nogueira Reis, Corina Olegária Leite . a cada uma das quais foi
conferido, na forma da legislação vigente, o diploma de normalista pelo
inspetor escolar municipal Major Hilário Sebastião de Figueiredo por
delegação da diretora do Colégio presente à solenidade. A cada uma das
diplomadas o senhor Monsenhor Augusto Júlio de Almeida, colocava em um
dos dedos o anel significativo do grau recebido e como distintivo da classe.
Usaram da palavra, na conformidade do programa o Major Hilário paraninfo
eleito pela tituladas. A titulada Eponina respondendo por si e pelas
companheiras da classe, fez o juramento. A aluna Olga fez a saudação de
despedida da diretora á Irmã Superiora Russon. Antes do último discurso
foram apresentadas as seguinteda cenas: As Cores ( comédia infantil
executada pelas alunas da aula prática), A Terra de Santa Cruz – poesia
cantada e recitada por três índios. A Gaita encantada ( opereta). Encerrouse afinal a solenidade com o quadro vivo “ A Virgem Imaculada”
abençoando as diplomadas. Deixaram de receber diploma por não terem
provado idade legal apesar de terem terminado o curso a senhora Eponina
97
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A título de conhecimento o valor das notas para a distinção é: 10 – Aprovado com distinção, 9 a 7
aprovado plenamente, 6 a 4 aprovado simplesmente e 3 a 0, reprovado. In: Andrade, Maeiza Guerra
de. A educação exilada – Colégio do Caraça. Belo – Horizonte: Autêntica, 2000.
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O registro da ata acima deixa claro que o dia da entrega dos diplomas era
um momento de festividade no colégio que envolvia tanto as diplomadas quanto as
demais estudantes da instituição, inclusive participava desse momento também as
órfãs. Foram registradas em várias atas atividades que essa pesquisa classifica
como pedagógicas visto que tais exercícios mesmo que de cunho artístico-cultural
como as peças de teatro e de música expõem títulos didáticos que provavelmente
eram trabalhados e vivenciados pelas educandas em sala de aula. Um exemplo
disso era a atividade de encerramento final da solenidade de diplomação que era
denominada de “Apoteose” momento de entrada da imagem da Virgem Maria para
abençoar as futuras normalistas. A seguir elencamos algumas dessas atividades
pedagógicas desenvolvidas no dia da colação de grau:
[...] Antes do último discurso, foram apresentadas as seguintes cenas: As
Cores (comédia infantil pelas alunas da aula prática); A Terra de Santa Cruz
– poesia cantada e recitada por três índios. A Gaita encantada (opereta).
Encerrou-se a solenidade com o quadro vivo da Virgem Maria abençoando
as diplomadas.98
[...] Foram executadas as seguintes peças: A Terra barisleira – hino
patriótico, Poesia do Exelentíssimo Dr. Augusto de Lima cantado pelas
alunas do 3º ano de Curso, O Brasil – poesia patriótica cantada e recitada
pela aluna Maria Eugênia Ribas que estava vestida com as cores
nacionais; As quatro operações (comédia infantil sobre as regras da
matemática executado pelas alunas do curso primário); Hino descobrimento
do Brasil, Belezas da minha pátria, Viva o Brasil (comédia patriótica
executada pelas asiladas) e Apoteose final: Nossa Senhora abençoando e
distribuindo a medalha milagrosa para as diplomadas.99

Outra questão que merece destaque é a figura do paraninfo no dia da
diplomação. Em todas as atas foi dado destaque pela redatora ao discurso proferido
pelos paraninfos às futuras normalistas. Dentre os registros dos discursos dos
paraninfos merecem serem evidenciados os dos Senhores Mateus Alves Pereira
fiscal do Governo e o senhor Juscelino Demerval da Fonseca diretor da Escola
Normal Américo Lopes.
Matheus Alves Pereira Fiscal do Governo saudou as autoridades e
dirigindo-se para as novas normalistas falou-lhes das esperanças que nelas
depositam o Estado de Minas Gerais e o estabelecimento cujos créditos
lhes compete firmar cada vez mais, pelo fiel comprimento dos deveres que
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SRE. Ata nº 15 da Congregação das professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores,
Diamantina, 1912.
99
SRE. Ata nº 22 da Congregação das professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores,
Diamantina, 1914.
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serão investidas como professoras encarregadas de formar a geração
vindoura.100
O Paraninfo Juscelino Demerval da Fonseca, diretor da Escola Normal
Américo Lopes que em um belíssimo discurso em linguagem castiça
concitou as novas diplomadas a trabalharem para a grandeza do Brasil
combatendo o analfabetismo, vencendo o qual a pátria brasileira será a
101
primeira entre as nações do globo.

Esses dois discursos representam os agentes da educação na cidade de
Diamantina. É importante destacar que a presença do diretor da outra escola Normal
da cidade demonstrava que o Colégio Nossa Senhora das Dores procurava manter
relações com as outras instituições educativas da cidade. Nessa perspectiva, Maria
Cristina Gouvea (2001) afirma que ao longo do século XIX o Estado tentou
estabelecer uma política pública de ensino, na qual a formação de professores foi o
foco central da discussão. Os discursos proferidos pelos agentes educacionais do
Estado um século depois mostra a consolidação dessa política pública.
A formação das normalistas se configurou então na constituição do
aparato de ser professor veiculado pelo espaço institucionalizado do Estado por
meio da Escola Normal. O discurso da importância da educação e do que significava
a formatura dessas mulheres do período estudado está fundamentado por um lado,
na difusão da instrução, da circulação dos saberes científicos, e por outro lado, na
maneira como deviam ser estabelecidos os códigos, valores e normas ligados à
disseminação de uma nova civilidade, em consonância com os padrões da época
que eram moldados pelo catolicismo.

5.3. A educação das educandas e as órfãs do Colégio Nossa Senhora das
Dores

A formação da infância de hoje que deve constituir o Brasil de amanhã foi
o tema do discurso proferido pelo Senador paraninfo da turma de normalistas do ano
de 1924 o Senhor Cônego Francisco Xavier Rolim. Em seu discurso falou da
importância da educação popular e da responsabilidade assumida pelo professor por
concorrer como fator primordial para a grandeza ou decadência do país. Solicitou às
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SRE. Ata nº 40 da Congregação das professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores,
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SRE. Ata nº 43 da Congregação das professoras do Colégio Nossa Senhora das Dores,
Diamantina 1921.
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diplomadas que trabalhassem com zelo e ardor na formação da infância porque as
crianças constituiriam o Brasil de amanhã.
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Foi com base em tais ideais que foi desenvolvido no Colégio Nossa
Senhora das Dores um programa pedagógico diversificado. As alunas e órfãs
recebiam formação de uma educação formal por meio dos conhecimentos das
disciplinas tidas como tradicionais à formação (ensino de português, aritmética,
ciências, geografia, história) e outros conhecimentos que são classificados como
educação não formal (o ensino dos trabalhos de agulha, por exemplo, e a instituição
das práticas das associações das Filhas de Maria, Damas da Caridade e Sociedade
Protetora da Infância).
Toda essa gama de conhecimentos possuía como foco principal preparar
a menina ainda na infância para disseminar no futuro os padrões aceitáveis para a
sua condição de ser mulher. Sob esse ponto de vista Gadotti (2005) enfatiza que a
educação não formal é toda a atividade educacional organizada, sistematizada e
executada fora do quadro do sistema formal para oferecer tipos selecionados de
ensino a determinados grupos sociais da população.
Nesse sentido, Elza Nadai (1991) explica que a educação da mulher no
Brasil no início da República estava relacionada ao movimento da oligarquia
escravocrata e patriarcal que ansiava por espaços duradouros e estáveis para
educarem suas filhas. A proposta pedagógica de ensino deveria ser adequada aos
padrões e comportamentos de forma que não comprometesse a estrutura familial.
Por isso, encontramos nos registros das disciplinas lecionadas para as
mulheres das escolas normais do período estudado 1905-1925, disciplinas como a
de trabalhos manuais e de agulhas, aulas de música e canto e economia doméstica,
pois o método de formação dessas meninas deveria possibilitar às mulheres
ganharem a vida com o magistério sem, no entanto, interferir nos seus deveres de
filhas, esposas e mães.
Nessa perspectiva, Muller (1999) assegura que essa era a concepção da
educação Normal que foi configurada tanto pelo Estado quanto pela Igreja. Ambos
estabeleceram o perfil de professora a ser formada. Essa profissional em formação
deveria ser capaz de formar a criança (futuro cidadão brasileiro) dentro dos
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SRE. Ata nº 53 da Congregação dos Professores do Colégio Nossa Senhora das Dores,
Diamantina, 4 de dezembro de 1924.
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parâmetros postos pelas discussões sobre a construção da nação. Muniz (2003)
enfatiza que muitas mineiras com experiência de docência ou não, ingressaram nos
cursos normais para tornarem-se normalistas e serem mestras, correspondendo ao
projeto político de expandir a escolarização na província.
Nesse sentido, as mulheres cada vez mais foram ocupando os espaços
no magistério primário. Essa organização de conceder à escola a tarefa de moldar a
nacionalidade propiciou às mulheres professoras a possibilidade de adquirir status
de cidadania. Tal cidadania que há princípio podemos dizer que foi limitada se
levarmos em conta que eram os homens que formulavam e definiam as regras da
legislação educacional. Contudo, mesmo possuindo essas limitações da imposição
masculina, as mulheres que estudaram nas Escolas Normais encontraram no
magistério uma maneira de exercerem suas autonomias. A designação de
professora retirava de certa forma essa sujeição a que as mulheres eram
submetidas.
Com base em tais pressupostos a presente pesquisa procurou identificar
quem eram as moças que frequentavam a Escola Normal do Colégio de Nossa
Senhora das Dores durante os anos de 1905-1925 e as órfãs que constituíram o
asilo do colégio por igual período. As quais famílias pertenciam essas meninas, bem
como suas localidades de origens. Para responder a estes questionamentos foram
analisados os livros de registros de matrículas produzidos no Colégio Nossa
Senhora das Dores entre os anos de 1905-1925, o livro de registro de diplomas dos
anos de 1915 a 1925 e o livro de registro do orfanato do mesmo período.
Para a análise de tal documentação Gil e Hawat (2015) afirmam que os
livros de matrícula, correspondiam a um material da escola que deveria servir para
registrar o movimento dos alunos na instituição e para a organização do próprio
professor. As informações registradas nos livros de matrículas vão variar de um local
para o outro, de um período a outro. De maneira geral são encontrados dados de
cunho pessoal do aluno como: idade, nacionalidade, filiação e ocupação profissional
dos pais. Tais dados permitem sugerir as características sociais, econômicas e
escolares dos alunos.
Com relação às asiladas logicamente não foram registradas sua condição
sócioeconômica, visto que a princípio a concepção era de que todas se encontravam
sob a mesma condição social. Contudo, foram registrados no livro do orfanato as
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pessoas que encaminharam as meninas para a instituição. Nessa relação há muitos
doutores, Senhoras da Sociedade Diamantinense, Padres e Freiras, o que nos
possibilita aventar os vínculos das famílias das órfãs com os demais componentes
da estrutura social da comunidade diamantinense.
Nos livros de matrícula do Nossa Senhora das Dores eram registrados o
dia de realização da matrícula, o nome, a idade, filiação e localidade de origem das
alunas. Há uma coluna para as observações e neste campo as professoras do
Colégio registravam se as educandas eram repetentes ou se haviam sido
reprovadas provisoriamente em alguma disciplina. Um ponto que merece ser
evidenciado é que não foi encontrado um livro separado de registro de matrícula das
órfãs no colégio. O registro das órfãs matriculadas constava no mesmo livro de
registro de matrícula das alunas pagantes. Observa-se que não foram encontrados
nos livros os registros das profissões dos pais das alunas, contudo, encontramos
indícios das condições sócioeconômicas das famílias quando na descrição do nome
dos pais, as Vicentinas enfatizam se estes eram doutores, Senadores ou até mesmo
Major.103
As tabelas que se seguem foram criadas com base nas informações
contidas nos livros de registros de matrículas das alunas do 1º, 2º, 3º e 4º ano de
curso do ensino normal. Essas tabelas apresentam a idade média que cada aluna
ingressava na instituição, bem como o número de inscritas durante cada ano de
curso no período de 1905-1925.

Tabela 07: Idade média e número das alunas matriculadas no 1º ano do Curso Normal do
Colégio Nossa Senhora Das Dores entre os anos de 1905-1925
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Ano

Idade Média

Número de alunas

1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

14
15
15
15
15
16
15
15
15

13
44
71
14
25
37
46
43
38

Para o período de estudo dessa pesquisa doutores eram aqueles que se formavam em medicina,
direito e engenharia.
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1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

15
15
14
14
15
14
14
14
15
15
14
15
Total
14
Fonte Livro de Registro de Diplomas 1905-1925: Elaborada pela autora

36
24
8
34
27
22
30
31
16
11
30
15
615

De acordo com Gil e Hawat (2015) é necessário lembrar que tais
documentos permitem ver uma escrita sobre o outro, na medida em que se trata da
caracterização dos alunos a partir do crivo dos professores ou pela legislação
educacional. Essas discussões permitem análises sobre o movimento escolar
observado por meio desses registros e tornam-se suporte das práticas de escrita
que integram o jogo descrito pelos autores e registram as informações recebidas de
fora.
Nessa primeira tabela a idade média de entrada das alunas no 1º ano foi
entre 14 e 15 anos. Essa idade estava de acordo com a legislação educacional, uma
vez que o decreto 1960 de 1906 previa a idade de 14 anos pelo menos para a
entrada no curso Normal. Com relação ao número de matrículas durante os anos,
percebe-se que houve momentos de oscilação. Os anos com maior registro de
alunas foram os de 1906 (44 alunas), 1907 (71 alunas) e 1922 (46 alunas). É
importante salientar que nesses anos com índices altos de matrícula estas foram
realizadas em dois meses. No caso específico para o ano de 1907 as matrículas
foram efetuadas durante o mês de março e dezembro. De acordo com a legislação,
o período legal de matrícula deveria ser entre fevereiro e março, sendo que o ano
letivo precisaria ter início em 15 de fevereiro e término em 14 de novembro.
Tabela 08: Idade média e número das alunas do 2º ano do Curso Normal do Colégio Nossa
Senhora das Dores entre os anos de 1905-1925
Ano

Idade Média

Número de alunas

1905

16

2

1906

16

22

1907

15

44
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1908

16

30

1909

17

16

1910

15

25

1911

17

33

1912

16

45

1913

16

46

1914

16

30

1915

15

27

1916

17

27

1917

15

20

1918

15

42

1919

16

35

1920

15

22

1921

16

36

1922

16

29

1923

16

23

1924

16

20

1925

16

30

Total:

16

604

Fonte Livro de Registro de Diploma 1905-1925: Elaborada pela autora

A tabela 07 refere-se às matrículas efetuadas para as alunas do 2º ano do
Curso Normal. Para o segundo ano do curso a idade média foi entre 16 e 17 anos.
Comparando a idade de entrada do 2º ano com a idade de entrada do 1º, nota-se
que a média de idade foi mantida (diferença de um ano). Outro fator importante que
merece destaque é que o número de alunas matriculadas no 2º ano não foi o mesmo
matriculado no ano subsequente. Por exemplo, para a tabela 06 o ano de 1907 teve
o maior índice de matrículas 71 alunas, contudo, no ano de 1908 foram registradas
apenas 30 alunas no 2º ano do Curso. Uma análise mais profunda nos livros de
matrícula ajudou-nos a constatar que as diferenças de alunas matriculadas de um
ano para o outro acontecia por dois motivos. O primeiro está relacionado a questão
da reprovação e o segundo fator é a hipótese de que muitas dessas meninas ao
irem visitar suas famílias nem sempre voltavam no ano seguinte para concluírem o
estudo. O resultado disso é o aparecimento da matrícula de uma mesma menina em
anos diferentes do registro da primeira matrícula.
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Tabela 09: Idade média e número das alunas matriculadas no 3 º ano do curso normal do
Colégio de Nossa Senhora das Dores entre os anos de 1905-1925
Ano

Idade Média

Número de alunas

1905

18

3

1906

18

10

1907

19

23

1908

18

14

1909

17

22

1910

17

23

1911

17

19

1912

17

25

1913

18

29

1914

17

39

1915

17

25

1916

17

30

1917

16

21

1918

16

19

1919

16

31

1920

17

45

1921

16

24

1922

17

22

1923

18

44

1924

18

38

1925

16

27

Total

17

533

Fonte: Livro de Registro de Diplomas 1905-1925. Elaborado pela autora

As tabelas 08 e 09 referem-se aos últimos anos do Curso normal o 3º e
4ºanos. Na tabela 08 é importante a análise dos números ínfimos de matriculadas.
No ano de 1917 há 10 alunas matriculadas e no ano de 1905 apenas 03. Essa
mesma situação se repete na tabela 09 referente ao número de matrículas das
alunas do 4 º ano. Para os anos de 1905, 1908, 1909, não foram registradas
matrículas para o período, e nos anos de 1906 e 1907 1 e 2 matrículas
respectivamente. Esses dados são significativos e nos leva a pensar que as
vicentinas tiveram que desenvolver uma maneira diferente de atender a essas
turmas com um número tão pequeno de estudantes. Provavelmente, as irmãs
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tiveram que colocar essas meninas junto com as outras turmas, já que seria
complexo ministrar aulas somente para uma aluna, por exemplo.
Nesse sentindo, Gil e Hawat (2015) afirmam que é necessário ser
meticuloso nas análises sobre a duração da escolaridade, sobretudo nas matrículas
realizadas no último e no penúltimo ano de registro. Segundo os autores a saída de
uma aluna pode não representar o término de sua escolaridade, assumida a
hipótese de que ela possa ter sido transferida para outra escola, em outra
localidade, ou ainda parar os estudos por motivos diversos e retornar ao
educandário em outros momentos.
Tabela 10: Idade média das alunas matriculadas no 4 º ano do curso normal do Colégio Nossa
Senhora das Dores entre os anos de 1905-1925
Ano

Idade Média

Número de alunas

1905

________________

Nenhuma matrícula nesse período

1906

16

1

1907

17

2

1908

___________________

Nenhuma matrícula nesse período

1909

________________

Nenhuma matrícula nesse período

1910

________________

Nenhuma matrícula nesse período

1911

19

8

1912

17

15

1913

19

23

1914

18

24

1915

17

34

1916

16

26

1917

14

27

1918

18

20

1919

17

15

1920

18

11

1921

18

37

1922

18

18

1923

18

19

1924

19

23

1925

19

24

Total

17

327

Fonte: Livro de Registro de Diploma. Elaborada pela autora

Mesmo com essas intermitências, durante os anos o somatório total do
número de alunas matriculadas no Colégio durante os 4 anos de curso foram 2079
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matrículas. Esse número é bastante significativo e nos possibilita localizar alguns
padrões de movimento da escola. As investigações dos livros de matrículas nos
permitem ver o lento processo de configuração de um tempo propriamente escolar.
O estabelecimento de uma idade para se frequentar as aulas e um momento para a
matrícula dos alunos, por exemplo, são elementos característicos da escola
moderna que se impõem ao longo da primeira metade do século XX.
Outra documentação que foi analisada nessa pesquisa e proporcionou
determinar o tempo de permanência das alunas no colégio foi o livro de registro de
diplomas. Realizamos o cruzamento dessa fonte com o livro de registro de
matrículas para estabelecermos o período utilizado pelas normalistas para
realizarem o curso Normal. A tabela a seguir traz a relação das diplomadas no
colégio Nossa Senhora das Dores durante o ano de 1916. Cabe salientar que para
esse ano não houve nenhuma aluna do orfanato concluindo o Curso Normal, assim
sendo, a análise da referida tabela estabelece as características apenas das alunas
pagantes. Essa escolha se justifica porque foi nesse ano que tivemos o maior
registro de diplomadas 47 alunas. Outro fator que direcionou tal escolha foi que não
teríamos tempo hábil para especificar o grau de parentesco e localidade de todas as
alunas envolvidas uma vez que o recorte temporal da pesquisa é de 21 anos.
Dessa forma, a tabela a seguir representa o universo de diplomadas do
Nossa Senhora das Dores no ano de 1916. De acordo com Muniz (2003) calcular
esse espaço significa entender que em um contexto em que o mover-se pelo espaço
público era permitido apenas aos homens, às mulheres que conseguiram receber o
diploma de normalista foram vistas com honradez e distinção. Isso ocorreu porque o
exercício da profissão lhes garantiu meios diferenciadores que exteriorizavam o
tratamento de dona às mestras. Essas mesmas mulheres que antes de se formarem
apenas recebiam o título de siá destinado ás senhoras casadas, oriundas das
camadas sociais mais humildes, ao se tornarem professoras mudaram seu status na
sociedade a qual pertenciam. Além da dimensão das representações sociais, há que
se atentar também para a necessidade das mulheres de incorporarem seus
exercícios docentes como estratégia de ingresso aos quadros do funcionalismo
público, rompendo assim, com a reclusão doméstica.
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Tabela 11: Relação das diplomadas do Nossa Senhora das Dores no ano de 1916 e
o tempo de permanência delas na escola.
Fonte: Livro de Registro de Diplomas 1916. Elaborada pela autora

A tabela das diplomadas de 1916 nos permite explorar os seguintes

Nome

1 – Maria José Fernandes
2 – Galdina Rocha
3 – Iracema Campos Gonçalves
4 – Maria da Cruz Dumbá
5 – Petrina da Conceição Silva
6 – Diva Amaral
7 – Maria Candida de Oliveira
8 – Etelvina Prates da Luz
9 – Jovina Braga Peçanha
10 – Bertoldina de Souza Jorge
11 - Aurea Mineira Sá Trindade
12 – Jacintha Elena Pereira
13 – Carmelina Brandão
14 – Marieta Sena
15 – Laurinda M. Pereira da Silva
16 – Carmelita Lôredo
17 – Anita Loredo
18 – Maria da Conceição
19 – Maria Cândida do Rosário Guedes
20 – Ana Pimenta Cony
21 – Gertrudes Viana Saraiva
22 – Idalice Nunes Azevedo
23 – Maria de Lourdes Tolentino
24 – Maria do Rosário Pimenta Araujo
25 – Arabela Versiani Pinto Coelho
26 – Maria Sá Purificação Carvalho
27 – Maria da Assunção Lopes
28 – Edith Coelho do Amaral
29 – Aurezina de Avila
30 – Geny Leite de Oliveira
31 – Orlinda dos Quadros Cony
32 – Elvira Quadros Cony
33 – Maria Doroteia da Silva
34 – Amélia de Freita Andrade
35 – Rita Campos Gonçalves
36 – Aurentina Castro
37 – Alzira Campos
38 – Esther Neves Colen
39 – Corina Teixeira
40 – Maria das Dores Aguiar
41 – Maria Eliza de Souza
42 – Adriana Rieverts Mendes
43 – Maria das Dores Pimenta
44 – Maria do Rosário Pimenta
45 - Delminda Simões

Ano de nascimento

1895
1897
1897
1895
1898
1897
1894
1896
1897
1898
1897
1895
1898
1897
1897
1896
1897
1897
1897
1898
1896
1896
1898
1897
1896
1898
1895
1898
1896
1898
1898
1895
1899
1897
1899
1890
1898
1890
1899
1895
1895
1899
1899
1898
1897

Idade na primeira
matrícula
16 anos
NC
15 anos
15 anos
14 anos
14 anos
15 anos
15 anos
----------14 anos
14 anos
17 anos
---------------------------15 anos
17 anos
14 anos
15 anos
15 anos
14 anos
16 anos
-----------------14 anos
15 anos
16 anos
14 anos
17 anos
14 anos
16
14 anos
14 anos
16 anos
15 anos
16 anos
14 anos
22 anos
14 anos
---------------14 anos
18 anos
18 anos
14 anos
14 anos
15 anos
15 anos

Tempo de
permanência no
colégio
5 anos
---------------------4 anos
6 anos
4 anos
5 anos
7 anos
5 anos
---------------------4 anos
5 anos
4 anos
-----------------------------------------4 anos
6 anos
5 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
---------------------4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
4 anos
5 anos
2 anos
3 anos
3 anos
4 anos
4 anos
--------------------3 anos
3 anos
3 anos
3 anos
3 anos
3 anos
4 anos

Idade no ano de
formatura
21 anos
19 anos
19 anos
21 anos
18 anos
19 anos
22 anos
20 anos
19 anos
18 anos
19 anos
21 anos
21 anos
19 anos
19 anos
23 anos
19 anos
19 anos
19 anos
18 anos
20 anos
20 anos
18 anos
19 anos
20 anos
18 anos
21 anos
18 anos
20 anos
18 anos
18 anos
21 anos
17 anos
19 anos
19 anos
26 anos
18 anos
26 anos
17 anos
21 anos
21 anos
17 anos
17 anos
18 anos
19 anos

dados: a idade das normalistas no ano da primeira matrícula, a idade que se
formaram e o tempo de permanência no instituto educativo. A média da idade da
primeira matrícula variou dos 14 aos 18 anos, ou seja, nenhuma aluna foi
matriculada abaixo da idade permitida pela legislação. Para o tempo de conclusão
dos estudos encontramos alunas com 6 e 7 anos de permanência na instituição. O
Curso Normal era realizado em 4 anos e encontramos 8 alunas concluindo o curso

107

em 3 anos e 01 em 02anos , uma justificativa para isso, é a hipótese de que essas
meninas vieram transferidas de outras instituições. Já para a idade que
apresentaram no ano que se formaram tivemos 4 meninas com idade inferior a 18
anos e outras que se formaram após os 21. De acordo com o livro de ata da
Congregação das professoras, quando acontecia o fato de alguma normalista
finalizar os estudos com idade inferior á permitida pela legislação, esta participava
da solenidade da formatura, contudo, não recebia o diploma naquele momento
somente após completar a idade permitida pela lei.
Com relação às alunas que se formavam mais velhas Muniz (2003)
argumenta que elas visualizaram no magistério uma forma de assegurarem sua
sobrevivência mediante um trabalho remunerado, que lhe conferia dignidade e
distinção. Especificamente para a cidade de Diamantina o apontamento dessa
situação foi registrado por Helena Morley em seu diário:104
[...] A família de vovô inglês é a família mais bem organizada que eu tenho
conhecido. Ele teve muitos filhos e depois de criados entregou a cada irmão
uma irmã para cuidar e sustentar. Madrinha Quequeta era de meu pai.
Todos vão vivendo, mas só o tio Mortimer é que já fez fortuna. Quando fez
Escola Normal em Diamantina tia Madge tinha perto de quarenta anos.
Assim mesmo ela entrou para a escola e tirou o título. Mora com tia Efigênia
e tia Cecília, que são boas modistas e no tempo das frutas vão todas para a
fazenda fazer marmelada e goiabada. A goiabada das inglesas é apreciada
até no Rio de Janeiro. Madrinha Quequeta também invejou de tia Madge,
entrou para a Escola depois de velha e já está em Santa Maria ganhando
dinheiro e mandando coisas bonitas pra mim. Também eu quero tanto a
estas minhas tias[...] 105

Conforme descrito pela autora, assim como suas tias, muitas outras
mulheres vislumbraram no magistério uma forma de sobrevivência. Ser normalista
significava a possibilidade de uma renda mensal, certa e segura. Para tal, Muller
(1999) argumenta que num momento de instabilidade econômica, a segurança de
um cargo público era o alívio para muitas famílias. Ademais o diploma conferia uma
independência social já que a origem da moça poderia não ser das mais elevadas,
mas ela estava a salva porque era normalista e possuía o prestígio na sociedade.
A opção pelo magistério numa época em que as mulheres era dada
majoritariamente a escolha do lar, ser normalista pode ser analisado não apenas
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Helena Morley é o nome fictício usado pela autora Alice Dayrell Caldeira Brant em seu livro Minha
Vida de Menina. O livro se trata de um texto que apresenta anotações sobre a cidade de Diamantina
entre os anos de 1893 a 1895.
105
Helena Morley. Op. Cit. P.57
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como um empreendimento individual, mas sim coletivo e de âmbito familiar. E este é
outro dado importante que pode a primeira vista passar despercebido na tabela 10.
Em toda a documentação encontrada do colégio as irmãs não registravam as alunas
por ordem alfabética, mas sim, pela relação de parentesco entre elas, irmãs e
primas.
Ao observar o registro das matrículas e diplomas foi possível perceber
que a tendência das famílias era de enviarem as suas filhas ao mesmo tempo para
iniciarem os estudos. Geralmente as irmãs mais velhas esperavam as mais novas
obterem a idade legal para entrarem na instituição. As matrículas eram efetuadas no
mesmo ano, assim como o período da formatura. Ou seja, a irmã mais velha sempre
esperava a entrada e a conclusão dos estudos da irmã mais nova.
Dessa maneira, temos para o ano de 1916 o número de três famílias que
formaram suas filhas no colégio foram elas: família 1 – Carmelita Loredo e Anita
Lôredo; naturais de Santa Maria de São Felix e filhas de Josefino Loredo 106. Família
2 – Orlinda dos Quadro Cony e Elvira dos Quadro Cony; naturais de Malacaheta e
filhas de Sebastião Ferreira Cony, e, por último, a terceira família as senhoras Maria
das Dores Pimenta e Maria do Rosário Pimenta naturais de Capelinha e filhas do Dr.
Herculano Pimenta de Figueiredo.
Nessa perspectiva, Muller (1999) pondera que mesmo o salário de
normalista não sendo tão alto, o vencimento da professora contribuía no orçamento
doméstico da família de origem e da família que a normalista mais tarde viria a
constituir. Sua contribuição servia para ajudar no estudo de outros membros da
família conforme escreveu Helena Morley e até para manter a casa no caso da falta
ou impossibilidade do Cônjuge, ou sendo ela a única detentora de uma renda
mensal fixa. As esperanças de uma vida melhor e prospera por conta do título de
normalista foi pronunciado no discurso realizado pela aluna Dona Auréa Sá no ano
de 1906, para ela:
O dia de hoje é um dia de alegria para os nossos corações, e não receio
enganar-me assegurando que lhe proporciona também a Vossa
Reverendíssima nossa boa Irmã Superiora e dedicadas mestras as
legitimas satisfações. Com efeito, se o diploma que nos é concedido hoje é
para nós a realização de legítimas esperanças de uma recompensa de
alguns anos de assiduidade ao trabalho. [...] Pedimos com fervor que Deus
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Essas duas normalistas aparecem na listagem das ex-alunas que comporam bancas de exames
práticos no colégio conforme já discutido no item 4.1 desse capítulo. 2
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proteja nossas boas mestras, para continuarem a dispensar a grande
numero de jovens educandas os benefícios do magistério. Preparando
assim professoras cristãs que transmitam a muitas outras almas as luzes
aqui adquiridas e os salutares ensinamentos que aqui lhes foram
ministrados. 107

Nesse sentido, Muniz (2003) considera que a aprendizagem e as
habilidades desenvolvidas no curso Normal fundamentavam-se no princípio do efeito
em cadeia, já que as alunas deveriam repassar os novos conhecimentos em casa e,
assim, ensiná-los posteriormente às suas filhas, bem como às suas alunas das
escolas primárias. É o conceito de professora cristã ao qual se referiu Dona Auréa
Sá - “Preparando assim professoras cristãs que transmitam a muitas outras almas as
luzes aqui adquiridas”. Outro ponto considerável que está embutido no discurso é a
transmissão dos conhecimentos as outras almas. Para entendermos a essa
afirmação é importante discutir sobre quais categorias da organização da vida
econômica, política e cultural pertenciam essas normalistas e, sobretudo qual era o
destino profissional delas após a conclusão dos estudos.
De acordo com Martins (2012) Diamantina estabeleceu um projeto
educacional para as suas elites, embasado na ideia de conservação das tradições e
na influência política da cidade. A base para a estratégia funcionar era a
solidificação da densidade política e coesão das elites locais juntamente com o
capital cultural. A expansão do capital cultural foi possível por causa do projeto
educativo da cidade. Especialmente a educação confessional ofertada no Colégio
Nossa Senhora das Dores foi a grande responsável por educar as filhas da elite
mineira conforme mostra o mapa a seguir.
È importante salientar que os trabalhos desenvolvidos por outros
pesquisadores como Martins e Martins (1993) e Souza (2000) sobre a origem das
alunas do Nossa Senhora das Dores estes relataram que as educandas provinham
de famílias ricas do norte e nordeste de Minas. Contudo, a análise do registro de
livro de matrículas e o livro de registro do Orfanato demonstraram que a área de
abrangência do referido instituto educativo foi muito maior e compreendeu também
as regiões Noroeste e Sudoeste de Minas. Foram registradas ainda meninas que
vieram de outras regiões foram elas: Pernanbuco, Bahia, Rio de Janeiro e Ceará.
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AEAD. Jornal A Estrela Polar. Nº 19. Ano IV. Diamantina, 22 de julho de 1906.
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É notório que o projeto educacional feminino católico ultrapassou as
barreiras dos limites físicos e geográficos. Segundo Fernandes (2005) essa
capacidade de expansão da cultura ultramontana católica possibilitou a Diamantina
adquirir o status de cidade episcopal. Para a pesquisa em questão além do destaque
como

cidade

episcopal

Diamantina no final do século XIX e início do XX, pode e deve ser vista como uma
cidade educacional. A análise dos livros de matrícula nos permitiu ainda identificar
26 famílias as quais as Vicentinas fizeram questão de registrar a condição sócioeconômica dos pais. Encontramos 01 família em que o pai da educanda era Capitão,
01 família de Coronel, 01 família de General e 26 famílias de filhas de Doutores.
Mapa 03: Municípios de origem das alunas do Colégio Nossa Senhora das Dores – 1905 a 1925
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Fonte: Livro de registro de matrícula 1905-1925 – Elaborado pela autora. Software
Q

uantum Gis.

Esses dados nos permitem afirmar que a maioria das alunas pagantes do
colégio

Nossa

Senhora

das Dores provinham de

famílias sem grandes

preocupações econômicas. Pertenciam as camadas sociais mais elevadas que
viviam tanto da tradição política quanto do prestígio social. Muller (1999) aponta que
a política era essencial na vida das futuras professoras, uma vez que era necessário
estar ligada de alguma forma às redes de clientela para obter nomeação e depois
para permanecer no cargo. Contudo, as estruturas organizacionais que estipularam
o projeto de construção da identidade nacional e que muito contribuíram para a
formação dessas professoras, não foi apenas prevista para as elites intelectuais e
políticas. Segundo Muller (1999), havia um sentimento mais ou menos difuso, de
que a sociedade brasileira deveria encontrar um caminho mais igualitário.
O projeto educacional católico das Vicentinas desenvolvido no Colégio Nossa
Senhora das Dores, além de educar as filhas das elites do Norte, Nordeste, Noroeste e
Sudoeste de Minas, preparou e educou também algumas meninas pobres do Estado e fora
dele. De acordo com Arruda (2014) desde o início do período moderno, as instituições
confessionais femininas católicas incrementaram às suas práticas educativas o cuidado de
crianças órfãs e pobres. Especificamente para o caso da instituição estudada, essa prática foi
realizada com as meninas e mulheres pobres.
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De acordo com Souza (2009) a prática da filantropia ou assistencialismo a serviço
do próximo foi estimulado pela Igreja Católica desde a sua formação. Era ensinado aos
católicos o amor ao próximo como a si mesmos, e vir em favor das viúvas e dos órfãos,
oferecendo-lhes proteção. Esses princípios religiosos pretendiam formar uma consciência
sensível às necessidades daqueles que se encontravam desfavorecidos pela vida. Na
compreensão de que órfãos e viúvas estariam sozinhos, relegados a própria sorte, vulneráveis
e desafortunados, estava implícito o quanto um amparo, tanto espiritual quanto material,
fazia-se premente.
Ao discurso filantrópico da época estava relacionada a preocupação tanto da
Igreja quanto dos órgãos públicos com o cuidado da infância pobre. O ideal de educação
direcionado para a infância pobre nas primeiras décadas do século XX seria aquele que
pudesse transformar as crianças pobres em cidadãos civilizados. Essa transformação só
poderia se efetivar pela via da educação\trabalho. Esse fator ajudaria a compor uma sociedade
que se desejava civilizada, promovendo o Brasil ao patamar de outros países considerados
exemplos de cultura refinada. A tabela a seguir representa o universo do Orfanato do Colégio
Nossa Senhora das Dores durante os anos de 1905-1925.
A tabela que se segue permitiu determinar o quantitativo de órfãs durante os anos,
bem como a idade média de entrada destas na instituição. O número total de órfãs foi de 327,
sendo que houve uma variação do número de entrada das meninas durante o período estudado.
Os anos com o menor número de órfãs foram 1905 e 1906 com 05 meninas, nos demais anos
esse número foi aumentando gradativamente, chegando a ter no ano de 1929 um total de 19
órfãs no Colégio. A idade média dessas órfãs também é outra questão que merece destaque.
As meninas ingressavam na instituição com uma idade já avançada. Foram registradas órfãs
entrando no colégio com 21, 26,28 e 38 anos de idade, por isso, a idade média de entrada foi
entre 14 a 16 anos. Meninas com idades menores típicos para uma entidade de órfãs foi
bastante pequena. Tivemos 6 meninas com idade de 8 anos; 8 meninas com idade de 9anos; 9
meninas com idade de 7 anos; 4 meninas com idade de 6 anos; 3 meninas com idade de 4
anos, 5 meninas com idade de 4 anos, 3 meninas com idade de 2 anos somando no total de 38
meninas num universo de 350 órfãs, e durante mais de vinte anos de pesquisa. Esse dado
revela que o caráter da instituição estava voltado mais para a educação de meninas pobres do
que de meninas órfãs propriamente ditas.

Tabela 12: Relação da idade média e número das órfãs do Colégio Nossa Senhora das Dores durante os
anos de 1905-1925
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Ano

Idade média

Número de órfãs

1905

14

14

1906

14

5

1907

14

5

1908

11

12

1909

13

8

1910

13

17

1911

16

26

1912

13

19

1913

13

18

1914

15

21

1915

16

16

1916

15

18

1917

15

19

1918

12

10

1919

15

19

1920

14

29

1921

16

19

1922

12

19

1923

13

13

1924

15

10

1925

13

10

Total

14

327

Fonte: Livro do Orfanato 1905-1925. Elaborado pela autora

Numa sociedade tradicional católica e de base patriarcal, a caridade caminhava de
mãos dadas com a regulamentação da conduta apropriada às mulheres. As classes pobres
eram vistas com temor pela sociedade. Os riscos apontados envolviam a marginalidade, e no
caso específico das mulheres, a prostituição. Uma obra assistencial como o Orfanato do
Colégio Nossa Senhora das Dores já nasceu com a importante missão imposta pelo seu meio
social de livrar as meninas carentes dos vícios do pecado e do sofrimento causado pelo
desamparo. Sob sua guarda estariam, em tese, livres da promiscuidade e resguardadas para
um destino honroso e feliz.
Para tal, Souza (2009) adverte que, na prática a filantropia estava articulada além
dos valores morais interesses que permitiam a manutenção de uma dada ordem social. Assistir
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aos necessitados implicava em acionar mecanismos que coibissem qualquer degeneração da
sociedade, era reconhecidamente uma tentativa de resguardar sua estrutura evitando a
Apresentadas por:

Forma de saída

Tempo médio de permanência no
Orfanato

decadência que poderia acontecer facilmente, caso as pessoas dignas de atenção ficassem
desassistidas.
Na concepção de Lage (2014) a organização da instrução e da moralização das
alunas pobres nos colégios confessionais católicos, foi também responsável por preparar as
educandas para o desenvolvimento de diversos tipos de trabalhos, principalmente domésticos
e manuais. Lage (2014) embasada nos estudos de Hufton (1991) assegura que o trabalho
doméstico urbano cresceu consideravelmente no início do século XX e a passagem pelas
escolas mantidas pelas vicentinas asseguravam a essas mulheres uma distinção na hora de
pleitear uma ocupação.
No colégio Nossa Senhora das Dores as órfãs eram as responsáveis pela produção
dos trabalhos manuais da instituição educativa, bem como eram elas que geravam a renda que
mantinham a escola com a produção do vinho e a cultura do bicho da seda. Nesse sentido,
Martins e Martins (1993) afirmaram que idade de entrada das órfãs no orfanato eram a partir
de seus dez anos e saiam quando completavam vinte e um anos, informaram ainda que poucas
foram as alunas que ingressaram na vida religiosa.
No entanto, a análise do livro de órfãs do Colégio demonstrou que a idade média
de entrada das meninas eram entre 14 a 16 anos. Esta idade coincidia com a idade média de
entrada das alunas pagantes na instituição. Conforme foi discutido identificamos também
registro de alunas que entraram no asilo com idade acima de vinte anos. A tabela a seguir
estabelece a forma como essas alunas saíram do colégio, bem como a pessoa que a
encaminhou para a instituição e o tempo médio de permanência no asilo.

Tabela 13: Relação da forma de apresentação, forma de saída e tempo de permanência das
órfãs no Orfanto durante os anos de 1905-1925
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Pais : 82

Casadas: 4

Avós : 11

Para serem irmãs de caridade: 16

Tios :17

Com membros da família: 45

Irmãos : 6

Irmãs Normalistas: 2

Bispo Dom Joaquim : 7

Faleceram: 16

Freiras : 10

Tornaram-se Normalistas: 2

Padres: 33

Passou para o lado das pagantes: 1

Irmã Superiora: 30

-

12 anos

Outros membros da sociedade

-

-

diamantinense: 7

-

Fonte: Livro de Registro do Orfanato 1905-1925. Elaborado pela autora

É importante evidenciar que muitas foram as órfãs as quais não constam o registro
da forma de apresentação, saída e o tempo que permaneceram no estabelecimento. Contudo,
esse motivo não impede a análise de que no registro de saída das asiladas estava claro as
diretrizes que baseavam o projeto educativo católico. Mesmo num espaço pqueno 4 órfãs
saíram do asilo para se casarem, 16 para se tornarem irmãs de caridades, 2 para serem irmãs
normalistas e 2 Normalistas. Interessante foi a anotação de que uma órfã saiu do asilo
passando para o lado das alunas pagantes, ou seja, passou a ter condições de pagar seus
estudos.
Nessa perspectiva, Souza (2009) aborda que ao ingressarem nos orfanatos
católicos as meninas pobres da sociedade baiana eram direcionadas para as instituições
religiosas e o casamento. Por isso, segundo ela havia pouco interesse na profissionalização
dessas mulheres e no dia a dia do educandário recebiam aulas de prendas domésticas. Eram
preparadas exclusivamente para atuarem no lar. No caso do colégio em estudo essa prática
também acontecia, contudo, as órfãs do Nossa Senhora das Dores também puderam se tornar
professoras, o que nos leva a presumir que talvez com momentos diferentes, porque para as
órfãs eram atribuídos os trabalhos no estabelecimento educativo, mas, em algum momento
tiveram a mesma formação das alunas pagantes.
A tela a seguir corrobora para essa suspeita, já que assim como nos registros de
matrícula das alunas pagantes, as órfãs eram registradas não por ordem alfabética, mas de
acordo com o grau de parentesco. Isso nos leva a conclusão de que as internas provinham de
famílias pobres que foram escolhidas por alguma razão pelas vicentinas, padres, freiras e
outros membros da sociedade diamantinense a participarem do orfanato. Mesmo sob a
condição de meninas pobres e desprotegidas da própria sorte ao serem selecionadas para
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ingressar no Orfanato deixavam de serem vistas como sujeitos passivos e passam a ganhar o
direito de também serem notadas, mesmo que soba influência pedagógica da filantropia
católica.
Tabela 14: Relação de parentesco das órfãs do Colégio Nossa Senhora das Dores

Nome da Aluna
Maria Josefina da Rocha
Francisca da Rocha

Idade
12
15

Filiação
Antônio José da Rocha e Ana
Francisca da Rocha

Teodora de Miranda
Corinta Teodora de Miranda

9
8

Jacinto Teodoro de Miranda e
Ana Ferreira de Miranda

Maria Altina da Fonseca
Lisêta da Fonseca

9
6

Serafim Fonseca

Maria da Assunção Cruz
Antônia da Cruz

6
4

Francisco Gomes da Cruz e mãe
falecida

Maria da Conceição Souza
Maria José de Menezes Souza
Isabel das Dores Meira
Aurora Herdeira dos Anjos Meira
Maria José de Meira

Ano de matrícula
1905

1905

1908

1908

NC
7

Francisco M de Souza e
Apastolina M de Souza

1910

13
NC
12

João Crisostomo de Meira e
Ana Cristina de Meira

1910

Maria da Conceição Cavalcanti

5

Olimpia Cavalcanti

3

Maria Aurora da Silva

14

Eponina da Silva

11

Nair Eufrosina das Dores

10

Floripes Eufrosina Conceição

6

Maria Galdina da Silva

20

Virgínia Soares de Moura

26

Emilia Alves

12

Rosa Alves

10

Rosauva de Araujo Gandra

18

Maria do Araujo Gandra

16

Maria da Conceição Araujo

21

Maria do Carmo Araujo

16

Priscila Cezar
Maria da Conceição Cezar
E Cezar
Heloiza Cezar

17
18
13
12

1912
Joaquim Antonio Cavalcanti e
Flora Rezende da Silva

1912

Manoel da Conceição Silva e
Antônia Martins da Silva

1912

Antônio E Velho e Maria da
Conceição Velho

1913

Justino Balbino Soares e Jacinta
Raimunda Moura

1914

Clarindo José Alves e Angela
Vieira Alves

1914

Pio Ferreira e Celestina Pio de
Araujo

1916

Fortunato de Araujo e Antônia
F de Araujo

1916

Vicente Cezar e Blandina da
Costa Cezar

1916
1917
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Maria José Alves Pereira

9

Maria Luiza Ferreira

7

Maria Efigênia Ferreira

19

Edna Ferreira Aguiar

14

Maria Teófila da Cruz

15

Maria da Natividade Costa

1919

João da Cruz e Josefina Ribeira

1919

Altino Augusto da Costa e
Aleixina C dos Santos

1920

Edmundos Dantes e Balbina
Julieta Drummon

1920

Joviano Mascarenhas e Josefina
S Mascarenhas

1920

Cezario Brandão e Ana
Placidina Brandão

1921

Antônio José do Bonfim e
Josina Maria de Jesus

1922

Carlos C Silveira e Julia
Simpronia dos Santos

1922

João Vieira dos Santos e Julia
Balsa dos Santos

1922

10

Geralda do R Drummond

12

Maria do Rosário Drummond

10

Maria Mascarenhas

15

Estela Mascarenhas

18

Candida Rosa Brandão

21

Hilda Brandão

20

Maria Luiza Bomfim

Julieta Alvez

José Ferreira Aguiar e Joana
Alves de Aguiar

17

Maria do Egito Costa

Maria de Lourdes dos Santos

1919

10

Ana latyro da Cruz

Madalena dos Santos

1918

21

Maria José Ferreira Aguiar

Maria Oliveira dos Santos

Luiz Ferreira e Maria Landelina
Gomes

14

Maria da Conceição F Aguiar

Joana Anastacia dos Santos

1917

12

Maria Margarida Ferreira

Geralda Oscalina de Jesus

José Maria Alves Pereira e
Letícia P dos Santos

11
8

23
22

6
5
11
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Maria de Lourdes Prado
Maria da Conceição Prado

Geralda de Moura
Maria de Moura

Margarida F dos Santos
Ana Ferreira dos Santos
Maria das Dores Aguiar
Kelly F de Aguiar

10

José Alves Prado e Mariana D
Prado

1923

Manuel Godinho e Maria de
Moura

1923

15

11
10

15

Felipe F dos Santos e Maria
Augusta F da Fonseca

17
11
9

1923
1924

Antônio F Aguiar e Maria
Vicencia F Aguiar

1924

Fonte: Livro de Registro do Orfanato 1905-1925. Elaborado pela autora

Para a elaboração dessa tabela foi levado em conta o grau de parentesco das órfãs
na instituição. Foram identificadas 29 famílias que tiveram 2 filhas ou mais estudando no
Orfanato do Nossa Senhora das Dores. Esse dado é deveras significativo se compreendermos
que essas meninas órfãs e suas famílias viram no asilo uma maneira de ascenção social, seja
por meio do casamento, do ingresso na vida religiosa ou mesmo no sonho de se tornarem
normalistas. Além disso, essas meninas passaram a obter mesmo que de uma maneira
diferenciada acesso ao mundo letrado e possibilidade de imersão no mundo cultural que
acontecia no colégio por meio de suas festividades e da participação dessas na associação das
Filhas de Maria, Damas de Caridade e Sociedade Protetora da Infãncia.
Diante Disso, a expansão do projeto educativo católico proporcionou a
reprodução do modelo de mulher também às classes menos favorecidas. Semelhantemente ao
processo de moralização dos costumes implantados as classes dominantes, a Igreja conseguiu
unificar e padronizar os comportamentos e ações da mocidade pobre feminina. As órfãs
deveriam ser modelos de pureza, piedade e das boas ações cristãs, além de serem preparadas
para o trabalho.
Desta maneira, a função de educar os filhos transformava-se em obra de moral e
civismo que devia atingir a todas as mulheres da sociedade. Como um obastáculo de
contenção para as inconveniências morais da época, à mulher caberia um nobre e decisivo
papel: reorganizar a família, a “celular mãe da sociedade”. Esposas exemplares, mães
amorosas, educadoras católicas, catequistas do cotidiano, eram os papéis esperados tantos das
alunas internas e externas do educandário, quanto às órfãs do Asilo. As meninas do Nossa
Senhora das Dores estavam destinada a missão de levar o discurso do catolicismo romanizado
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através da educação aprendida no instituto educativo. Era preciso crescer e multiplicar para
que no futuro um as boas mães, esposas e professoras católicas seriam capazes de “dominar o
mundo”.
Em suma, o plano educacional apresentado à mulher no Colégio Nossa Senhora
das Dores atingiu há dois públicos diferentes. De um lado encontrava-se a educação das
meninas da elite e do outro eram educadas as moças pobres da sociedade diamantinense.
Contudo, todas elas foram moldadas desde muito cedo para corresponderem aos padrões
específicos e serem capazes de difundirem as normas e diretrizes do projeto educativo
católico.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho tentou desvendar a cultura escolar produzida no Colégio
Nossa Senhora das Dores através de seu projeto educacional na cidade de
Diamantina no período de 1905-1925. Ficou claro que não seria possível entender
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os sentidos de se interrogar a emergência dos dispositivos que envolveram a criação
e funcionamento do Colégio sem recorrer a algumas décadas antes para explicar
como se deu o processo de constituição da organização e reforma do clero no
território mineiro por meio do ultramontanismo.
Conforme foi discutido na presente pesquisa, o clero local somou esforços
e utilizou de diversos mecanismos para programar o projeto de romanização na
cidade. A moralização dos costumes teve início com o bispo Dom João Antônio dos
Santos (1863) e continuidade com o seu sucessor, o Arcebispo Dom Joaquim
Silvério de Souza (1905). Tal projeto utilizou a educação feminina como a principal
divulgadora dos ideais católicos de reafirmação da ordem e reconquista do espaço
territorial perdido durante a constituição da República.
Sob essa perspectiva, as dimensões e concepções de educação também foram alvo
dos debates travados entre os católicos e republicanos. A Igreja procurou defender e garantir a
continuidade de sua influência política no território por meio de suas instituições de ensino.
Especificamente para a cidade de Diamantina, esse processo ocorreu com a criação e
instalação do Colégio Nossa Senhora das Dores.
Ao analisar o projeto educacional das Filhas da Caridade foi possível conhecer
mais sobre o processo de constituição da profissão docente e sua relação entre educação
escolar religiosa e sociedade, em articulação com os modelos educacionais difundidos no
período. Assim, a análise do Colégio Nossa Senhora das Dores a partir das normas e regras
postas em funcionamento, permitiu compreender os discursos produzidos, as representações
dos sujeitos neles envolvidos, sendo possível estabelecer aproximações e distanciamentos
promovidos pelos diversos modelos postos em exercício no período.
Nesse sentido, os saberes, as normas e regras que ajudaram a colocar
em funcionamento a referida instituição foram observados, assim como os
mecanismos que corresponderam ao projeto educativo católico para a ordenação
social. Dentre esses mecanismos a presente pesquisa destacou o importante papel
que teve a Associação das Filhas de Maria, Damas da Caridade e Sociedade
Protetora da Infância como extensões complementares do projeto educacional do
Colégio Nossa Senhora das Dores.
Coube a essas associações consolidar as normas e instruções do projeto
educacional do colégio na sociedade e famílias diamantinenses. A efetividade desse
processo se deu por meio dos ritos e práticas cotidianas da associação, os quais
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ressaltavam o padrão ideal de mulher aceitável para o período. Ao observar de
forma particular os agentes escolares que se apropriaram desse discurso,
concluímos que a diferenciação da mulher tanto no âmbito social como no ambiente
escolar, aconteceu de forma direcionada. O objetivo comum era prepar tanto as
mulheres da sociedade diamantinense quanto as educandas do colégio para o
desempenho dos papéis femininos. Tradicionalmente eram predestinadas pela sua
condição de ser mulher tendo em vista a compreensão da cultura escolar
compreendida no plural e construída nas experiências e práticas individuais e
coletivas.
Desta forma, percebemos como a representação social das mulheres para o
período estudado estava marcada pela a ideia de sua natureza frágil e delicada. Desto modo,
devia a Igreja por meio dos ensinamentos escolares ofecerer proteção e mostrar o caminho a
ser seguido. Apesar de todo o mecanismo educacional apontar para a constituição de uma
educação voltada para as prendas domésticas, e afazeres do lar, o Colégio também foi espaço
de formação docente de suas alunas.
Nessa pespectiva, a presente pesquisa demonstrou que as educandas do Nossa
Senhora das Dores eram preparadas para abraçarem a causa do magistério como profissão. As
indagações das fontes orientadas pelas luzes da teoria desmitificaram alguns estudos que
relacionaram o colégio apenas como um espaço de educação baseada na formação feminina.
A investigação aqui apresentada e os dados arrolados permitiram vislumbrar o tamanho de
alcance dessa educação de formação docente.
O presente estudo buscou elucidar que o projeto educacional das Freiras
Vicentinas esteve vinculado a um conceito de educação mais amplo. Todavia, essa
educação esteve fundamentada nas normas e leis educacionais do Governo da
Província, bem como as regras de conduta católica. No decorrer do processo de
investigação foi possível observar que as atividades de formação docente estiveram
constituídas pelos planejamentos pastorais desenvolvidos pela igreja, porém, esse
fator não descaracteriza a escola como o local institucionalizado para formar as
futuras professoras do ensino primário da cidade de Diamantina e região.
A investigação da ação desse projeto educativo católico possibilitou-nos
estabelecer alguns apontamentos, assim como o levantamento de questões para
trabalhos futuros.

Não

pretendemos apresentar

respostas definitivas, mas
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estabelecer algumas conclusões que pudemos chegar após dois anos de
investigações dessa pesquisa.
Do ponto de vista da formação docente do professor primário o colégio
formou normalistas para o Norte, Nordeste, Noroeste e Sudoeste de Minas, e para
as regiões de Pernanbuco, Ceará, Rio de Janeiro e Bahia. Outra informação
relevante que apresentou-nos o presente estudo foi a presença de muitas das exalunas compondo o corpo docente da escola. Com relação a essas professoras
surgiram os seguintes questionamentos: Como era realizado o processo de seleção
dessas docentes? As Vicentinas cooptavam aquelas que se destacavam nos
estudos? Havia alguma influência política familiar nessa escolha? Essa análise só
seria possível com outras incursões investigativas e com a problematização de
outras fontes que não foram objetos de análise nessa dissertação.
Uma questão que emergiu posteriormente diz respeito à vida acadêmica
das normalistas que estudaram no Colégio. É possível detectar se houve alguma
que foi destaque em alguma instituição educativa de sua localidade? Realizamos um
levantamento inicial que nos permitiu identificar na cidade de Diamantina quatro
senhoras que estudaram no Colégio e que foram destaque tanto no desempenho
das funções educacionais como na imprensa feminina. São elas: Hilda Rabelo,
Edesia Rabelo e Nícea Rabelo. 108
No entanto, outras indagações são importantes: É possível perceber
características da cultura escolar desenvolvida no Colégio na prática social dessas
ex-alunas? Foram elas agentes do ultramontanismo católico conforme pensou a
Igreja ao arquitetar seu projeto educativo? Mesmo, não aprofundando nessas
análises consideramos uma importante possibilidade de pesquisa.
E, por fim, além do universo das alunas internas e externas a análise aqui
apresentada traçou as relações que foram estabelecidas paras as órfãs do Colégio
Nossa Senhora das Dores. Ao explorar a documentação do orfanato, concluímos
que as moças do Asilo em sua grande maioria possuíam pai e mãe, ou pai, ou mãe,

108

Hilda Rabello da Matta Machado (1877-1957) era filha de Francisco Correa Ferreira Rabelo e
Gabriela Matta Machado. Era a 4ª filha do casal. Ela e duas de suas irmãs (Edésia Correa Rabelo e
Nícea Correa Rabelo) foram professoras do Grupo Escolar de Diamantina. De acordo com os
estudos do historiador James William Goodwim, além da atuação educacional as Correa Rabelo
foram mulheres que tiveram um importante papel na imprensa diamantinense. Faziam parte da linha
de redação do Jornal A Voz Feminina órgão responsável pelos direitos da Mulhers.
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poucas eram órfãs no sentido literal da palavra. Iam para o Orfanato na intenção de
receberem os ensinamentos e refinamentos da educação das Filhas da Caridade.
Sendo assim, podemos apontar o Curso normal do Colégio Nossa
Senhora das Dores fez parte de uma rede educativa que, no final do século XIX e
início do XX, contribuíu para dar visibilidade social e a uma cultura institucional que
foi constituindo ao mesmo tempo em que se elaboravam representações da escola e
da profissão docente, imbuídas do espirito de brasilidade, de patriotismo e de
religiosodade. Pode- se dizer que o Colégio Nossa Senhora Das Dores deixou
marcas na cidade de Diamantina, como uma escola brasileira cristã católica, que
reforçou a larga tradição de fazer da escola um instrumento de afirmação da fé. Para
tal, contribuiu para o projeto extensionista católico que buscou expandir suas ações
nos diversos locais do território mineiro.
Finalmente, a análise aqui apresentada tem a intenção de acrescentar ao
debate sobre a historiografia de Diamantina a importância que teve o projeto
educacional das Filhas da caridade para a cidade. Nesse sentido, é possível afirmar
que o Colégio Nossa Senhora das Dores é um entre vários outros exemplos que
ajudam a pensar as estratégias de afirmação dos projetos católicos em solo mineiro.
De iniciativa das vicentinas teve como foco a formação do publico feminino. Com os
resultados dessa pesquisa creio ser possível afirmar que as mulheres fizeram parte
desse projeto como instrumentos de expansão do discurso católico.
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