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Este trabalho tem como objeto de estudo a história da educação feminina no Colégio Nossa Senhora das Dores de Uberaba, nos anos 1940 a 1960, focalizando a instituição escolar como espaço de formação das alunas. Trata-se de uma reflexão sobre o ensino confessional católico oferecido pelas Irmãs Dominicanas, que chegaram ao Brasil em 1885 e fundaram o referido Colégio. Cabe ressaltar que esse estudo, para além da descrição particular das instituições educacionais, buscou evidenciar o inter-relacionamento das suas singularidades às questões maiores descritas na literatura especializada para o estudo da educação nacional, além do entendimento da própria cultura e da sociedade da época.
O conjunto de documentos que consultamos a respeito dos conteúdos curriculares composto dos Relatórios de Inspeção Permanente, Fichas de Classificação, além dos depoimentos, retrata o ambiente cultural vivenciado no Colégio Nossa Senhora das Dores, durante os anos 1940 a 1960. Ali primava-se por uma educação refinada, permeada de valores religiosos, sensibilidades, imagens e gestos cuidadosamente construídos, que traçavam os contornos da “moça de família” bem preparada para assumir sua função social de esposa-mãe.
É importante ressaltar que a sociedade daquela época atribuía à educação um papel fundamental, no sentido de que a escola era co-responsável pela “boa formação” das moças. De acordo com “a concepção originária de educar – do latim educare, que significa endireitar o que está torto, concepção que justifica a adoção de métodos autoritários de enquadramento da infância e da adolescência” RAGO, L.M., Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar – Brasil 1890/1930. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 150., à escola era atribuído o papel de “formadora” do caráter de suas educandas.
Educar, significava algo mais que instruir. Referia-se à formação completa que ia desde o domínio do Francês às boas maneiras, os trabalhos manuais, prendas domésticas, dentre outras atribuições femininas.
É necessário considerarmos que toda a organização curricular não aconteceu de forma inocente e neutra de transmissão do conhecimento historicamente acumulado. Pelo contrário, a estrutura do currículo sempre implicou em relações de poder, transmitindo visões de mundo, valores e interesses. Nesse sentido, “o currículo produz identidades individuais e sociais particulares” MOREIRA, A.F. & SILVA, T.T., Currículo, cultura e sociedade. 2ed. São Paulo: Cortez, 1995, p.8..
A partir da análise de documentos que configuraram o currículo no Colégio Nossa Senhora das Dores, foi possível observar a intencionalidade dos processos de formação explicitados em coerência com o “modelo” de aluna que se quis formar naquele determinado contexto, naquela época. Dessa forma, entendemos que o currículo não é um elemento atemporal, mas possui uma história, assinala épocas de acordo com as formas específicas de organização da sociedade na qual esteja inserido. Verificamos, assim, a necessidade de
(...) planejar “cientificamente” as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões pré-definidos [...] havia preocupação com os processos de racionalização, sistematização e controle da escola e do currículo... Ibid, p. 9..

Nos relatos das ex-professoras observamos que havia, realmente, grande rigor no preparo das aulas e a preocupação em cumprir os programas pré-estabelecidos. Além disso, a vigilância constante proporcionava o controle das ações pedagógicas. Por exemplo, sempre que algum(a) professor(a) leigo(a) fosse ministrar aulas, havia a presença de uma religiosa dentro da sala. A respeito dessa idéia, no art. 51 do Regulamento Interno, podemos ler que
A escolha do corpo docente deverá basear-se em elementos seguros, de apreciação do mérito científico, da capacidade didática e dos predicados morais do candidato, que deverá respeitar a moral católica COLÉGIO N. S. DAS DORES. Regulamento Interno. Uberaba, Cap. V – Dos docentes, 1953, p. 5..

Todo esse complexo de precauções com relação à organização curricular e o cumprimento deste pelo corpo docente, configurou o Colégio Nossa Senhora das Dores como o que “ocupa a vanguarda dos nossos melhores estabelecimentos do Estado de Minas Gerais” COLÉGIO N. S. DAS DORES. Ata de Termos de Visita do Inspetor. Uberaba, 1941, p. 87..
O conjunto das disciplinas, acuradamente elaborado, caracterizava-se pelas fases de planejamento e seleção das atividades, pelas coordenadoras (madres e priora), execução pelas professoras e avaliação sistematizada, o que detalharemos mais adiante.
O currículo era composto de conteúdos que possibilitariam o maior alcance dos objetivos educacionais. Tais objetivos encontram-se refletidos na proposta de educação das Irmãs Dominicanas, de acordo com a prescrição no Regulamento Interno: “O Colégio Nossa Senhora das Dores, foi fundado e é mantido pelas Religiosas Dominicanas, com o objetivo principal da educação moral e religiosa da juventude” COLÉGIO N. S. DORES. Regulamento Interno. Uberaba, cap. I – Dos fins do Colégio, 1953, p. 1)..
Nesse sentido, foi preciso estruturar o trabalho pedagógico de modo que a formação das alunas, desejada pelas famílias e pela sociedade, fosse assegurada. Assim, ao matricularem suas filhas no Colégio, as famílias tinham ciência da formação educacional a qual as alunas estariam submetidas.
Percebemos, ao longo do estudo, que algumas disciplinas tinham maior destaque em relação às outras, guardando, inclusive, algumas curiosidades. Por exemplo, o que se entendia em relação às prendas domésticas naquele contexto, para as alunas internas, era o conjunto de habilidades e saberes que as “moças de família” deveriam dominar, tais como saber receber visitas, sentar-se à mesa, manusear agulhas e pincéis, tocar um instrumento musical (piano, de preferência), dentre outras qualidades que compunham o objetivo central da educação feminina, basicamente emoldurado pela idéia de formar
(...) jovens cultas, polidas, sociáveis, mas, acima de tudo, cristãs, católicas convictas, que difundissem na família e na sociedade os valores do catolicismo conservador [...] Formar na prática das virtudes e ornar o espírito com o saber humano. MANOEL, I.A. Igreja e Educação Feminina (1859-1919): uma face do conservadorismo. São Paulo: UNESP, 1996, p. 76.

Diante dessa responsabilidade, a escola enfrentava o desafio de fazer desabrochar nas educandas qualidades essenciais à mulher, oferecendo às alunas um aparato de conhecimentos que a sociedade patriarcal considerava pertinente e apropriado para as moças das classes sociais economicamente privilegiadas. Nesse sentido, o internato enquanto recurso pedagógico era o grande aliado das práticas educacionais, pois, as crianças ficavam isoladas de todo o contato com o mundo externo. Segundo alguns teóricos, por exemplo, Rousseau, esse mundo era mau e corruptor. Assim, as famílias deveriam buscar meios apropriados para livrar suas filhas de tal experiência. No colégio, em regime de internato, ficavam isentas desse contato, principalmente durante os primeiros anos da juventude. As alunas seriam resguardadas das más influências e livres dos pensamentos negativos presentes nesse mundo externo. De acordo com Ivan A. Manoel,
Ao término do ciclo de estudos, as alunas teriam sido fortalecidas, de tal modo que ao voltarem para o “mundo exterior” não seriam corrompidas por ele, mas, ao contrário, deveriam ser fortes o bastante para atuarem como focos de recristianização da sociedade Ibid. p. 77..

É possível observar, a partir dos relatos, a preponderância da Religião em detrimento das outras disciplinas. Segundo alguns depoimentos as aulas iniciavam-se e terminavam seguidas de orações. Além disso, os retiros quinzenais em companhia das religiosas e de padres dominicanos reforçavam o caráter confessional da educação, conforme encontra-se explícito no relato de uma ex-aluna: “Na primeira aula, rezávamos a oração da manhã, antes de começar as aulas seguintes rezava-se Ave-Maria, Oração de São Domingos, Invocação à Nossa Senhora do Rosário” OLIVEIRA, M.P. Entrevista concedida a Geovana F. M. Moura. Uberaba, 1999, 1 jun..
A importância da religião no currículo escolar e o caráter dogmático dos processos educacionais, justificam-se pelo fato de se tratar de uma escola confessional católica. Esses procedimentos em relação à religião, algumas vezes, influenciaram certas alunas a entrarem para a vida religiosa. Apesar disso,
(...) a maioria das alunas se casaram, outras tornaram-se religiosas. O Colégio oferecia uma preparação para o casamento, para a vida em família, para a vida religiosa também, mas, apesar disso, ninguém falava para nos tornarmos freiras. Quem tinha vocação, era despertada Ibid..

Interessante destacar que algumas alunas tinham uma representação de Deus a partir do medo, do castigo, porque as próprias professoras – a maioria religiosas – incutiam nas alunas esse temor. Diziam, por exemplo, que Deus iria castigá-las, caso desrespeitassem alguma regra ou cometessem deslizes.
No período correspondente aos anos 1950, o Colégio oferecia os cursos jardim da infância, primário, ginasial, colegial e de formação de professores, para aproximadamente 900 alunas matriculadas, dentre as quais cerca de 140 internas. A partir da análise de documentos, observamos que o quadro docente era composto basicamente pelas religiosas, salvo raras exceções.
De acordo com as idéias presentes no texto da Ir. Rose de Lima, citado anteriormente, é possível compreender que:
A instrução religiosa e moral deve consistir no ensino de algumas orações, dos mandamentos de Deus, do Credo e deve ser dada por professores religiosos e de bons costumes. Os professores ensinarão os princípios da moral cristã e a doutrina da religião católica, apostólica, romana. LIMA, M.R. Estudo sobre o meio de implantação das Dominicanas de Bor, no Brasil. (s.d. mimeo) p. 38.

É possível concluir, que a intencionalidade dos processos educacionais da mulher, no contexto do Colégio Nossa Senhora das Dores, era condizente com os anseios da sociedade (patriarcal) da época – majoritariamente católica. Não havia preocupação com a formação profissional das alunas e a educação destinava-se a dois caminhos: preparar a aluna para ser “uma excelente dona de casa, boa esposa e mãe de família”, ou para “despertar” nas educandas a vocação para a vida religiosa.
O modelo “ideal de mulher”, de acordo com os padrões sociais vigentes na época foi cuidadosamente disseminado nas práticas cotidianas, nos costumes, nos modos de agir daquelas pessoas que ali conviviam e, principalmente, na organização curricular e pedagógica.
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