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COLÉGIO CAJURU : ISTRUIDO PARA A CIVILIZAÇÃO 

Maria Cecília Barreto Amorim Pilla 

PUCPR 

Em 1905, as Irmãs de São José, Congregação pertencente ao braço feminino dos 

jesuítas, provenientes da Savóia, França, que já estavam em Curitiba desde o final do século XIX, 

acharam oportuno montar um “Pensionato- Escola”. O local seria a bela propriedade na Vila 

Morgenau, conhecido como Cajuru, onde já havia um prédio construído, pelas próprias irmãs, 

com o intuito de abrigar uma escola. Pretendiam que o Colégio fosse inaugurado em 11 de 

fevereiro de 1907. 

Curitiba, nesse período tinha cerca de 50 mil habitantes e vivia em compasso de 

modernização (DE BONI, 1998: 11). Melhorias urbanas eram implantadas no centro e nos 

arredores. Tudo e todos tentavam se ajustar ao novo século. E é assim que a cidade recebe o 

Colégio Cajuru, durante um certo período, a escola preferida da elite paranaense. 

As idéias de “transformações percebidas no final do século XIX e no início do XX, em 

Curitiba resultam concretamente na “[...] constituição e/ou ampliação de um conjunto de práticas 

sociais que levadas a cabo pelos governos estaduais, com o objetivo de promover uma intervenção 

direta sobre o social, [...] visando adequar a administração pública às novas exigências de uma 

sociedade em formação, instruídos por concepções racionais de ‘progresso’, ‘ciência’ e ‘civilidade’” 

(FURTADO, 1989: 48). 

E Curitiba, assim como outras cidades do Brasil, também passou por uma série de 

reformas urbanas. Acompanhando as transformações espaciais da cidade, os valores elitistas no 

campo sociocultural também estavam impregnados de idéias civilizadoras; buscava-se um 

reordenamento dos valores do bem viver em sociedade, norteado por normas de civilidade 

fundamentadas nos moldes europeus. Os habitantes da cidade, que a cada dia tinha seu número 



aumentado, precisavam se urbanizar, precisavam aprender a viver nesse ambiente citadino regras de 

educação, regras de urbanidade. Então, junto à racionalização dos espaços, há também uma 

modelação dos comportamentos. 

Dessa forma, outro aspecto do progresso segundo FREUD (1969), ligado 

irremediavelmente à civilização, seria o cuidado com as condições morais e espirituais do homem. 

Sendo uma das metas do progresso a perfeição da natureza humana, seria preciso priorizar os 

relacionamentos ensinando a humanidade a conviver em sociedade. E isso se faria num primeiro 

momento mediante a aprendizagem do controle dos instintos, como diria ELIAS (1993: 195), das 

“boas maneiras”, e, num segundo momento, num âmbito maior, por meio da organização e da 

intervenção do Estado e suas exigências legais. 

Desse modo, implementa-se todo um aparato de regras de “boa educação”, um código 

que deve ser seguido pelas classes que desempenham as funções sociais mais importantes. Esses 

preceitos de conduta social podem ser em determinadas fases do processo civilizador, além de 

elementos diferenciadores, instrumentos de poder. 

Em Curitiba, na virada do século, a ordem era afastar-se de tudo que remetesse a um 

tempo “primitivo” e “incivil”. Era preciso ligar-se ao polimento das atitudes sociais em busca de 

uma diferenciação das pessoas das categorias mais baixas, não somente “[...] nos sinais externos 

de status, mas também na fala, nos gestos, nas distrações e maneiras” (ELIAS, 1990: 251). 

Nessa perspectiva, as concepções de “civilidade” desejadas na Curitiba da virada do século 

têm relação com idéia de “civilização” de costumes de ELIAS (1990: 62), pois nesse sentido ele 

prevê que um dos significados de civilização “constitui um contraconceito geral a outro estágio da 

sociedade, a barbárie”. É justamente este estágio que deve ser esquecido. 

A esse esforço civilizatório deveria corresponder uma série de mudanças nas estruturas das 

cidades: “Ordenar o espaço, disciplinar usos, controlar e regular hábitos” (DE BONNI, 1998: 25). 



A fundação do Colégio 

Colégios da ordem, de São José de Chamberry, haviam sido fundados no Brasil desde 

meados do século XIX, tais como os de Franca e de Bauru, em São Paulo. Esta Congregação 

chegou ao Brasil no bojo do projeto missionário que incluía a vinda de outras ordens. Mas as 

irmãs de São José vinham principalmente para educar as meninas das famílias da elite brasileira. 

sua origem francesa e o cuidado especial à educação refinada davam o toque do estudo 

diferenciador. 

Por esse e outros motivos, as Irmãs da Congregação de São José foram chamadas ao 

Paraná em 1896, pelo primeiro bispo da Diocese de Curitiba, D. José de Camargo Barros. 

Inicialmente foram atender à Santa Casa de Misericórdia, onde começaram a prestar auxílio 

desde que chegaram a Curitiba, e em outras instituições de caridade, como o Hospital dos 

Alienados, no Ahú. Também prestavam serviço de caridade na Santa Casa de Misericórdia de 

Paranaguá, desde 1897 e no Hospital da Estrada de Ferro em Curitiba, desde 1898. Suas obras de 

promoção social eram o Orfanato São José, aberto em 1901 e o Educandário São Vicente, na 

Lapa, criado em 1906. Das instituições educacionais dessa Ordem no Estado do Paraná havia o 

colégio São José em Curitiba, desde 1902; o Colégio São José de Paranaguá (1902); o Colégio 

São José na Lapa (1906); o Colégio São José em Morretes (1903) e o Colégio São José em Castro 

(1906).  

O projeto da Congregação consistia em dar educação para as meninas necessitadas ou 

não e de qualquer origem étnica. Nesse sentido, a Congregação diferencia-se de outras 



congregações estrangeiras que vinham para atender especialmente seus compatriotas.1 Já havia 

um colégio da mesma Congregação em Curitiba, mas não dispunha de um curriculum diferente 

das demais instituições educacionais católicas, nem estava localizado em uma área mais 

compatível com os preceitos higienistas em voga. 

Em 1907, fundou-se então o Pensionato Nossa Senhora de Lourdes, com apenas sete 

alunas. Mas logo seriam vinte e duas, e com o passara dos anos, muitas mais. As alunas vinham de 

todo o Estado Paraná, e também de outros Estados, como Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, 

até dos mais distantes, tais como Bahia, Pernambuco e Pará.  

Longe do objetivo da profissionalização feminina (como pretendido nos colégios 

católicos administrados, principalmente, pelas irmãs das congregações italianas, alemãs e 

polonesas) e da pretensão de servir como veículo de mudanças, as Irmãs de São José de 

Chamberry, ao abrirem o Colégio Cajuru, vieram com a incumbência maior de educar as meninas 

da elite. Traziam o modelo europeu francês, carregado de polimentos, sinônimo do status 

almejado pela elite, capaz de diferenciar as meninas que estudavam nesses colégios. “Esta era 

uma característica da sociedade dominante, que procurava estender publicamente como um grupo 

distinto dentro da sociedade, assumindo um posicionamento de elaboradora de novos hábitos e 

etiquetas, impossíveis de serem incorporados pelos demais grupos” (NUNES, 1997 : 70).  

Nas palavras das irmãs (NOSSA HISTÓRIA), “O que as famílias muito 

apreciavam era ver suas filhas, ao deixarem o Cajuru, falarem correntemente o francês. 

                                                

1 Mesmo porque, ao contrário dos outros colégios católicos estrangeiros que vieram na mesma época a 
Curitiba, alemães, italianos, em especial, o Cajuru, de freiras francesas não tinham a mesma missão, pois no Paraná não 
houve um número significativo de imigrantes franceses que justificasse a preocupação da Cúria Romana em enviar 
missões francesas. Dessa forma isso indica a missão social da Congregação no mesmo âmbito que a missão cristã. De 
acordo com Balhana, Westphalem e Machado, os imigrantes franceses chegaram ao Brasil em pequenas levas desde 
1847, mas representaram apenas 2,5% dos contingentes imigrados para o Paraná durante o século XIX. (BALHANA, 
WESTPHALEM, MACHADO, 1969, p.184.). 



Com orgulho exibiam-se diante dos familiares e amigos. Gostavam de dizer que tinham 

sido educadas no Colégio Cajuru, cuja fama espalhou-se de norte a sul”. 

Ou seja, a escolha do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, o Cajuru, envolvia 

muito mais do que a escolha de uma escola católica para bem “encaminhar” as filhas das 

famílias curitibanas e paranaenses, nesse caso havia muitas outras que garantiriam uma 

educação assim. A escolha privilegiava a busca da diferenciação social, a busca da 

convivência com os iguais.  

A opção pelo colégio estaria então ligada, num primeiro momento, à idéia do 

aprendizado das regras de politesse para a construção de uma identidade entre os membros da 

elite. Nesse sentido, a educação feminina é priorizada porque como futura mãe, será agente da 

sociabilidade refinada nos espaços privados, no relacionamento com o marido, educação acurada 

dos filhos e trato com os empregados. Nos espaços públicos, instruída adequadamente com uma 

educação baseada em princípios religiosos, exerceria a caridade, a filantropia, ou sabendo 

comportar-se com recato, modéstia, e sobretudo com polida desenvoltura nos salões, saberia 

engrandecer a figura de seus pais e posteriormente de seu marido.  

Num segundo momento, a escolha do colégio também estaria ligada à escolha pelo seu 

caráter religioso. Nessa perspectiva, DAUMARD (1992: 236) ao analisar uma das intenções de 

escolha de colégios católicos femininos pela burguesia francesa de meados da década de 1870, na 

França, afirma que: “A influência feminina contribuiu seguramente para preservar a fé católica. 

[...] A família era antes de tudo um conservatório das tradições. [...] Ora a escolha dos pais era 

uma questão de convicção, ora atendia a considerações financeiras, sociais ou intelectuais".  

Em Curitiba, no período analisado, igualmente a escola foi mais um veículo de 

ascensão ou de manutenção da categoria social, ao lado da escolha do lugar onde morar, dos 



lugares onde exercer seus lazeres, do trajar etc. E o Colégio Cajuru constituiu o espaço onde se 

guardavam os valores distintivos de classe.  

As moças, permanecendo no colégio, como interna ou semi-interna, durante um certo 

período de sua formação intelectual e moral, passaram por uma série de ritos de iniciação, 

preparando-se para “[...] Cultas, capazes de domínio sobre si mesmas, domínio adquirido na 

escola da virtude cristã [...]” (O CAJURU ONTEM, O CAJURU HOJE) honrarem os 

compromissos de filha, mulher, esposa e mãe. Ao se despedirem do colégio, estariam prontas 

para enfrentar os males do mundo e exercer seus papéis de acordo com o que a sociedade delas 

esperava. 

E a sociedade não as pretendia profissionais, líderes na comunidade ou manifestando-

se com expressão própria. Algumas conseguiram, até por forças das circunstâncias, romper com 

os padrões que lhes tinham sido repassados. Outras, quem sabe, coexistiram com o Anjo da Casa 

(WOOLF, 1997: 43-44):  

Vocês, que vêm de uma geração mais jovem e mais feliz não devem ter ouvido falar dela vocês não 

devem saber o que eu quero dizer com o Anjo da Casa. Eu vou descrevê-la da forma mais sucinta 

possível. Ela era intensamente compassiva. Era imensamente encantadora. Era profundamente 

abnegada. Ela dominava todas as difíceis artes da vida familiar. Se havia galinha, ela ficava com o pé; se 

havia uma corrente de ar, tomava seu lugar nela; resumindo, ela era tão condescendente que nunca tinha 

uma idéia ou desejo próprio em vez disso preferia concordar sempre com as idéias e desejos dos outros. 

Acima de tudo nem preciso dizer era pura. A pureza era considerada sua maior beleza o rubor de suas 

faces, sua graça maior. 
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