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Introdução

Neste trabalho apresentam-se alguns vestígios sobre a história da Faculdade Católica
de Filosofia de Rio Grande, encontrados no NUME (Núcleo de Memória Engenheiro Francisco
Martins Bastos) e no Arquivo Geral, ambos localizados no campus cidade da FURG
(Universidade Federal do Rio Grande). Ainda, destacam-se informações transcritas do Diário
“Rio Grande” de 1960 e 1961, período de regulamentação da referida faculdade, encontrado no
acervo da Biblioteca Rio-Grandense. Além disso, averigua-se a história das instituições de
ensino superior em Rio Grande, nas décadas de 1950 a 1970. Isso porque através da pesquisa
percebeu-se a baixa procura feminina nos cursos superiores da cidade até a criação da
Faculdade de Filosofia. A partir de então, investiga-se a possibilidade dos novos cursos dessa
faculdade, voltados para formação docente, terem propiciado o aumento da procura feminina.
Dessa forma, busca-se analisar, através da documentação pesquisada, a influência da
Faculdade Católica de Filosofia sobre a formação de docentes do sexo feminino. Debruça-se
sobre esse possível diferencial histórico na tentativa de manter viva a memória de uma
instituição que pode ter representado a gênese da formação de mulheres-docentes em Rio
Grande.

Metodologia

Primeiramente foram pesquisados documentos no NUME, tais como: decretos,
pareceres, relatórios e fotos, sobre a Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande. Em um
segundo momento procurou-se informações no Diário “Rio Grande”, de 1960 e 1961, único
jornal a circular na cidade nesse período. Por fim, pesquisou-se no Arquivo Geral da FURG,
onde também foram encontrados alguns registros históricos da instituição pesquisada.
Destaca-se que para a análise das diferentes fontes buscou-se embasamento teórico-
metodológico em Pesavento (2001, 2004), Pinsky (2005), Ragazzini (2001), entre outros.

Resultados e Discussão

Cruzando as informações encontradas na pesquisa, constatou-se a marcante presença
de mulheres na Faculdade Católica de Filosofia de Rio Grande. Entre 1961 a 1966 foi
acentuada a procura feminina, superando a masculina, pelos cursos de Filosofia e Pedagogia.
O mesmo ocorreu com o curso de Letras (Inglês e Francês) a partir de 1964, ano em que o
curso foi criado.

Segundo Rossato (2005, p. 178) a partir da década de 1950 acentuo-se o número de
mulheres na universidade. Em Rio Grande, porém, a frequência das mulheres no ensino
superior começou a se acentuar mais tardiamente, na década de 60, resultado da própria
inserção tardia de uma faculdade voltada para formação de docentes na cidade.

Considerações Finais

Após a análise dos documentos, percebeu-se que a Faculdade Católica de Filosofia de
Rio Grande teve uma procura maior de mulheres do que de homens, o que não ocorreu com as
faculdades criadas anteriormente. Tudo indica que os cursos oferecidos por essa faculdade,
voltados para formação docente, tenham propiciado a marcante presença feminina.
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Sabe-se que não se esgotaram as fontes e, muito menos, as possibilidades de análise
sobre o objeto de pesquisa. Outros temas parecem instigantes e ainda não foram explorados.
Portanto, espera-se que novos olhares possam dar luz a história dessa instituição que está
esquecida no escuro dos arquivos.
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