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Resumo 

 

SOUZA, Lígya Esteves Sant’Anna de. Pequeninas, pobres e miseráveis no serviço à 

pátria: a condição de meninas órfãs e vulneráveis na São Paulo pós-abolição. Dissertação 

(Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, 2022. 

 

Visando identificar e compreender os papéis sociais ocupados por mulheres 

pobres no cenário social do período pós-abolição, este trabalho se propõe apresentar e 

discutir a experiência de meninas órfãs e socialmente vulneráveis abrigadas por 

instituições asilares-educativas na cidade de São Paulo durante a última década do século 

XIX e primeiras décadas do século XX. Tem como foco investigar possíveis 

reminiscências da tradição escravista na formação profissional e escolar destas jovens, 

tendo em vista o peso que a cor de suas peles exerceu sobre a orientação de sua educação. 

Interessa também identificar os dispositivos de controle social e aprimoramento 

moral elaborados pela elite da época e executados no campo educacional, visando 

assegurar a formação de trabalhadoras que atendessem requisitos específicos de “honra” 

e “civilidade”. 

Duas instituições foram selecionadas para compor o recorte deste estudo: Asilo de 

Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, inaugurado em 

1896, e o Educandário Sagrada Família, de 1903. Apesar concebidas por uma mesma 

figura, o político José Vicente de Azevedo, e funcionarem a proximamente 300 metros 

de distância, desempenharam funções distintas. A primeira foi direcionada a meninas 

provenientes de famílias remediadas, e a outra destinada a receber jovens negras. 

A documentação analisada é majoritariamente pertencente ao âmbito 

administrativo e escolar das instituições, com de maior ou menor grau de formalidade. 

 

Palavras-chave: infância; educação; pós-abolição; gênero; trabalho; escravidão. 



 

 

Abstract 

 

SOUZA, Lígya Esteves Sant’Anna de. Poor and vulnerable little ones: the condition of 

orphaned vulnerable girls in post-abolition Sao Paulo. Dissertação (Mestrado em História 

Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 

2022. 

 

Aiming to identify and understand the social roles prosecuted by women in the 

brazilian post-abolition period, this work proposes to present and discuss orphaned and 

socially vulnerable girls experiences, sheltered by educational institutions in Sao Paulo 

city during the last decade of nineteenth century and the early decades of the twentieth. 

Its focus is to explore residual practices related to the slavery period in the professional 

and educational formation of these young women, trying to measure the weight of skin 

color on their education. 

It is also important to identify social control devices and “moral improvement” 

elaborated by a political elite, aiming to ensure the training works for fitting in specific 

“honor” and “civility” requirements. 

Two institutions were selected to compose this study scope: Asilo de Meninas 

Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, from 1896, and 

Educandário Sagrada Família, from 1903. Although conceived by the same figure, the 

politician José Vicente de Azevedo, and operating at approximately 300 meters away, 

they performed different functions. The first was directed for girls from previous wealthy 

families, and the other aimed at receive young black women. 

The documentation analyzed is mostly belonging to the administrative and school 

scope of the institutions, with a greater or lesser formality degree. 

 

 
Keywords: childhood; education; post-abolition; genre; labor; slavery. 
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Para facilitar a leitura: 

 
Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga: 

Inaugurado em 1896 por Jose Vicente Azevedo. Teve direção das Irmãs Salesianas. O 

Prédio hoje abria o Museu Vicente de Azevedo. Será referido no texto também como 

Asilo N. S. A. do Ipiranga e Asilo. 

 
Educandário Sagrada Família: 

Inaugurado em 1903 e dirigido pelas Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Associado à 

figura de Madre Paulina. Será referido somente como Educandário em alguns momentos 

 
Grupo Escolar São José: 

Estabelecimento escolar que serviu o bairro do Ipiranga entre 1924 e 1959. Nos primeiros 

anos funcionou dentro do edifício Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora 

Auxiliadora do Ipiranga. Também associado a figura de José Vicente de Azevedo. 

 
Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 

Congregação responsável pelo Educandário Sagrada Família. Serão referidas como 

Irmãzinhas em alguns momentos 

 
 

Siglas dos principais arquivos consultados: 

ACIIC – Arquivo Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição 

MVA – Museu Vicente de Azevedo 
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Introdução 

 
Esta pesquisa tem o objetivo de investigar algumas formas de integração de 

indivíduos afrodescendentes à sociedade paulistana no período pós-abolição a partir da 

análise de práticas filantrópicas direcionadas à assistência de meninas pobres e 

socialmente desamparadas em atuação durante a Primeira República. Tomando a cidade 

de São Paulo como palco para examinar interações sociais entre brancos e negros, busca- 

se identificar as formas de vulnerabilidade enfrentada pelos egressos da escravidão e seus 

descendentes - em especial crianças do sexo feminino - e as propostas de atuações 

institucionais que visaram a superação desta condição. 

Objetivando maior aproximação das experiências cotidianas vivenciadas por este 

extrato social, optou-se por examinar a documentação particular de duas instituições 

asilares-escolares destinadas ao acolhimento de vulneráveis na cidade de São Paulo: o 

Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, fundado 

em 1896, e o Educandário Sagrada Família, de 1903. Localizados no bairro do Ipiranga, 

estes estabelecimentos funcionaram durante a maior parte do século XX à menos de 300 

metros de distância entre si (Figura 1); foram dirigidos por congregações católicas 

femininas; e ambos têm a imagem de José Vicente de Azevedo – relevante figura política 

da região – associada às suas fundações e manutenção financeira. Porém, oficialmente, 

foram destinados ao auxílio de perfis sociais distintos: o primeiro se propôs assistir 

meninas pertencente a famílias “dignas e honradas”1, empobrecidas por motivos diversos, 

enquanto que ao Educandário foi incumbido o atendimento de meninas negras, que, 

segundo o discurso oficial, intentava reparar os prejuízos causados pelos séculos de 

vigência do regime escravista. 

No contexto da recém-proclamada República, quando a elite política direcionava 

esforços para a adequação da população nacional à nova realidade do trabalho livre, esta 

diferenciação estrita entre “públicos-alvo” alenta a hipótese de que a raça foi critério 

determinante na elaboração e aplicação de políticas direcionadas a preparação e educação 

das novas gerações de trabalhadores e cidadãos, sugerindo que a cor da pele exerceu peso 

na definição dos papéis sociais a serem desempenhados por cada indivíduo. 

Esta perspectiva torna-se mais evidente quando o exercício filantrópico é 

analisado concomitantemente à atuação educacional e pedagógica desenvolvida pelos 

 
 

1 Museu Vicente de Azevedo (MVA). Asylo de orphas de São Paulo: Denominação, fins, modo de 

funcionamento etc. 1914. MAV.A.001.633, 1914. 
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asilos desde seus primeiros anos de existência. Enquanto o acolhimento possibilitava o 

afastamento da infância desvalida de ambientes considerados hostis - depreciadores da 

moralidade e reprodutores da pobreza -, a escolarização formal da base da população 

brasileira pôde apresentar novos hábitos de conduta, trabalho e comportamento a ela. A 

distinção entre o encaminhamento de meninas brancas e negras mostra que, no mínimo, 

planejou-se que a convivência entre elas fosse limitada, e acena para a possibilidade de 

reafirmação (e reelaboração) da hierarquização da sociedade pautada na cor da pele 

através de acessos à diferentes tipos de escolarização. 

 

 
 

Figura 1 – Localização dos edifícios das instituições asilares-escolares examinadas 

 

Fonte: Software Google Earth (2022) 

 

Assim, é importante para este trabalho identificar diferenças e semelhanças entre 

as propostas pedagógicas empregadas nas duas instituições, não apenas no tocante ao 

conteúdo ministrado, mas também entre comportamentos incentivados ou desencorajados 

durante a internação e as opções de exercício de autonomia possíveis para os públicos 

atendidos após período de escolarização. 

Também é relevante salientar que o recorte de gênero adotado pela pesquisa 

intenta discutir os papeis sociais atribuídos e assumidos pelas mulheres dentro da 

realidade do início do século XX: quando um “ideal de modernidade” foi perseguido por 

políticos e intelectuais republicanos como forma de garantir o sucesso da nova sociedade 

civil, livre dos arcaísmos da monarquia e selvagerias da escravidão. Neste cenário, o 
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cuidado e manutenção da unidade familiar – célula fundamental da boa sociedade – foi 

relegado ao sexo feminino, fosse na atuação como dona de casa, mãe e esposa, fosse como 

trabalhadora doméstica. Uma mulher bem preparada seria um vetor para a assimilação 

dos novos valores burgueses de higiene, ordem, método e trabalho, e capaz de garantir 

um lar bem estruturado, ambiente saudável para a reprodução de novos cidadãos. 

Este raciocínio pôde, inclusive, extravasar a unidade doméstica tradicional: 

profissões formais como professoras e enfermeiras carregaram consigo denotações de 

cuidado e para com a sociedade, não sendo totalmente desvencilhadas da função maternal. 

Ao mesmo tempo, a expansão demográfica e industrial de São Paulo impulsionou a 

atuação profissional feminina para fora dos espaços domésticos, sem deixar de lado as 

acepções morais tradicionais, que exerceram peso principalmente sobre as mulheres 

pobres obrigadas a frequentar espaços públicos de maioria masculina.2 

Desta maneira, é importante para o desenvolvimento deste trabalho constatar 

como estas circunstâncias impactaram a atuação dos Asilo e Educandário, buscando 

identificar no corpus documental o discurso institucional adotado na formação 

pedagógica e adequação moral das novas gerações de mulheres dos estratos sociais 

desfavorecidos. 

O esforço maior da pesquisa converge para a análise do binômio inclusão/ 

exclusão na sociedade paulistana pós-abolição: um momento de expansão da 

escolarização primária para atendimento dos extratos pobres da população3, mas com 

aparentes sinais de hierarquização social baseadas na descendência e cor da pele. Levando 

em consideração os grandes fluxos imigratórios recebidos pela cidade no início do século 

XX, busca-se entender os possíveis sentidos da educação através da comparação entre a 

experiência da pobreza branca com a pobreza negra. 

Os argumentos empregados para a exclusão dos setores pobres afrodescendentes 

estiveram fundamentados não apenas em uma suposta “naturalização” das hierarquias 

sociais semeadas e cultivadas durante a vigência da escravidão. Nos últimos suspiros 

deste cruel sistema de exploração, o medo da violência, hostilidade e vingança de 

indivíduos negros para com os brancos foram dominantes e poderosos catalizadores para 

 

 

 

 

2 SAMARA, Eni de Mesquita. O que mudou na família brasileira? (Da colônia à atualidade). São: Paulo: 

Revista Psicologia USP, v. 13, 2002. p. 27-48. 
3 PAIVA, Vanilda. Um século de educação republicana. Campinas: Revista Pró-Posições, n. 1.2, 1990. 

pp 7-18. 
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Abolição.4 Porém, representações de revolta, enfurecimento e insubordinação 

extrapolaram 1888 e pautaram o tratamento direcionado aos nacionais pobres na tentativa 

de controlá-los, culminando em reformas urbanas higienistas, códigos de conduta moral 

e marginalização de sua força de trabalho frente à imigrantes europeus. 5 

Consequentemente, tais formas de pensar e agir alcançaram as crianças 

afrodescendentes. A infância indigente era lida pela população e pelas autoridades como 

“infância perigosa”6 tanto por conta dos delitos e incômodos que causavam nos espaços 

públicos como pelo temor de que seus comportamentos, entendidos como inadequados, 

se perpetuassem e arruinassem o futuro da sociedade. Entenda-se: crianças “perigosas” 

frustravam as expectativas de desenvolvimento ideal e funcional da sociedade para com 

o tempo presente e tempo futuro. Confina-los ao espaço das instituições assistenciais 

criava a possibilidade de reforma de seus comportamentos visando promover ambiente 

social seguro e sadio e os afastava de “fatores de degradação” presente em ambientes 

familiares.7
 

Em territórios de urbanização crescente, como foi caso de São Paulo naquele 

período, a vulnerabilidade enfrentada pela infância pobre tem raízes no crescimento 

demográfico desenfreado, fruto da migração de nacionais e estrangeiros que acabaram 

por se assentar em territórios de pouca ou nenhuma infraestrutura fornecida pelo Estado 

(como por exemplo arruamento, fornecimento de água potável, escoamento de águas 

pluviais, saneamento etc.). Com maior oferta de mão-de-obra, a disputa por 

oportunidades de trabalho e estabilidade material tomou grandes proporções e acirrou a 

desigualdade entre as camadas sociais. Assim, a pobreza acabou por ser empurrada para 

empregos precarizados e moradias insalubres como os cortiços, onde pequenos espaços 

eram divididos com muitas famílias. Foram nessas regiões que ocorreu o maior 

crescimento demográfico no final do século XIX.8 

 

 

 

4 MACHADO, Maria Helena P. T. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição. São 

Paulo: Edusp, 2022. 
5 ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2009. Pp 94-139. 
6 SILVA, Robson Roberto. Crianças perigosas: estudo sobre a delinquência infantil na cidade de São 

Paulo (1888-1927). Dissertação de Mestrado. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2013. 
7 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1985. pp 121. 
8 ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São 

Paulo: Studio Nobel, 1997.; KOWARICK, Lúcio; ANT, Clara. Cem anos de promiscuidade: o cortiço na 

cidade de São Paulo. In: KOWARICK, Lúcio. As lutas sociais e cidade: São Paulo passado e presente. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 49 – 50. 
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Nessas circunstâncias os índices mortalidade infantil cresceram 

consideravelmente.9 Tal fatalidade foi creditada não apenas a doenças infecciosas 

“características” de ambientes de miséria, mas ao que se entendeu como falta de cuidados 

parentais. Considerando a necessidade dos adultos de trabalharem em longas e 

extenuantes jornadas, a assistência à infância assumiu formas particulares na pobreza 

urbana. Redes de apoio foram formadas com a intenção de permitir que as mães 

trabalhassem enquanto uma vizinha, por exemplo, estivesse atenta à um grupo grande de 

crianças constituído não apenas por seus filhos. Era comum também as crianças 

circularem sozinhas pelas ruas por falta de quem os vigiassem, ou ainda, para 

complementar a renda familiar executando trabalhos informais.10 

Precocemente introduzida no mundo do trabalho, a infância empobrecida também 

desde cedo foi apresentada ao universo dos delitos. Mendicância, pequenos furtos e 

roubos, associados à sobrevivência, em combinação com assédios, bebedeiras e 

“vagabundagem” foram responsáveis pela propagação da imagem do menor 

delinquente11, figura a ser combatida não apenas pelas forças policiais, mas pela 

sociedade como um todo. Assim, o movimento de institucionalização da infância toma 

forma na virada do século12: embaralhando os sentidos de salvação e punição; 

socialização e isolamento; de vítima e criminoso; sujeira e pureza, o acolhimento da 

infância vulnerável operou em lugares como casas de correções, asilos, internatos, 

seminários com a intenção de reformar aquilo que o Estado não conseguiu controlar. 

 
 

Com esse complexo cenário em mente, ao direcionar o olhar para as camadas mais 

pobres da população, parece promissor considerar iniciativas de cunho filantrópico 

dirigidas à assistência da infância desamparada para tentar desvendar quais tipos 

tratamento foram destinados a ela. E dentro de uma perspectiva comparativa, procurar 

semelhanças e diferenças com as práticas cotidianas vivenciadas por meninas brancas. 

Também será possível examinar como tais projetos se relacionaram com a sedimentação 

da rede de instrução pública naquele momento, e refletir sobre o impacto do 

 

 

 

 

9 SILVA, Robson Roberto. Crianças perigosas ... pp 33-35. 
10 Ibidem 
11 Ibidem. pp 44. 
12 RIZZINI, Irene.; RIZZINI, Irma. A institucionalização da infância no Brasil: percurso histórico e 

desafios do presente. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2004. 
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entrelaçamento entre “escolarização”, “proteção/assistencialismo” e “formação para o 

trabalho” nas políticas direcionadas à formação dos novos cidadãos republicanos13. 

Uma característica constante à documentação examinada no presente estudo é o 

caráter pessoalista do discurso das fontes. Tanto no caso do Asilo de Meninas Órfãs 

Desamparadas N. S. A. do Ipiranga como no do Educandário Sagrada Família, os 

acervos que detém a documentação administrativa das respectivas instituições são, além 

de privados e com acesso restrito, organizados em torno de seus patronos14: José Vicente 

de Azevedo e Madre Paulina. 

Esta realidade foi evidenciada logo nos primeiros momentos da pesquisa, durante 

a etapa de levantamento de fontes primárias. Os registros documentais provenientes do 

Asilo de Meninas Órfãs do Ipiranga são administrados pela Fundação Nossa Senhora 

Auxiliadora do Ipiranga – FUNSAI15 e alocados no Museu Vicente de Azevedo, 

instituição instalada no próprio prédio de 1896 onde outrora funcionou Asilo. Ali, como 

o nome sugere, foi musealizado acervo relativo à figura de José Vicente, sua obra e 

família, contendo peças mobiliárias, decorativas, de vestuário e devoção. É possível 

encontrar o busto do patrono no jardim de entrada da instituição e, ao longo dos 

corredores do museu, estão dispostas diversas fotografias e retratos de José Vicente e 

demais Azevedo, enaltecendo sua persona, seus feitos políticos, obras de caridade por ele 

patroneadas e celebrando a continuidade de suas ações através da genealogia da família. 

O arquivo do museu foi organizado primariamente por uma de suas filhas, Maria 

Angelina, na década de 194016, passando por algumas reestruturações desde então. Em 

 

13 CARVALHO, Marta Maria Chagas. A Escola e a República e outros ensaios. Bragança Paulista: 

EDUSF, 2003. pp 13-21. 
14 Aqui o termo patrono vem a calhar, por poder ser empregado tanto na referência de um protetor, 

financiador e defensor de entidade, caso de José Vicente, como a um santo protetor de congregação e 

entidade, como Madre Paulina. PATRONO (verbete). Dicionário On-line Michaelis de Português 

Brasileiro. Editora Melhoramentos, 2020. Acesso em junho de 2021. Disponível em 

<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/patrono/ >. Acesso em abril 

de 2022. 
15 A FUNSAI foi fundada em 1939, com o intuito de criar um conselho diretor para dirigir o Asilo (e 

posteriormente outros institutos sob administração da família) na ausência ou óbito de José Vicente. Ao 

longo de sua existência, filhos, netos e bisnetos do patrono foram empossados como membros conselheiros 

e de direção. Hoje o museu Vicente de Azevedo faz parte da Unidade I, junto ao Centro de Apoio à 

Juventude, que fornece serviço socioassistencial para crianças e adolescentes da região. A FUNSAI é 

responsável por mais 4 unidades, todas na região do Ipiranga, fornecendo espaço cultural comunitário, 

centro de atividades para terceira idade e berçário. FRANCESCHINI, Maria Angelina Vicente de Azevedo 

et alii, Conde José Vicente de Azevedo: Sua vida e obra. 2a. Ed. São Paulo: Fundação Nossa Senhora 

Auxiliadora do Ipiranga. 1996. pp 198-204; UNIDADES, FUNSAI, 2021. Disponível em < 

https://www.funsai.org.br/unidades/> Acesso em abril de 2022. 
16 A intenção primordial de Maria Angelina Vicente de Azevedo Franceschini ao organizar os documentos 

pessoais do pai residiu na redação de publicação In Memoriam de José Vicente. Divulgar as obras 

idealizadas e financiadas por ele fizeram com que documentação administrativa de várias instituições fosse 

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/patrono/
https://www.funsai.org.br/unidades/
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seu acervo encontram-se manuscritos e correspondências pessoais da família Azevedo 

que evidenciam preocupações, ideologias, engajamentos e articulações políticas de seus 

membros, com classificação arquivística organizada em torno da figura do patriarca. Parte 

importante do arquivo também corresponde à documentação administrativa das 

instituições filantrópicas fundadas e patrocinadas por José Vicente, sendo uma das mais 

volumosas, e extremamente relevante para essa pesquisa, a do Asilo de Meninas Órfãs do 

Ipiranga. 

Dessa maneira, um movimento metodológico necessário à execução deste 

trabalho foi procurar as meninas órfãs e desamparadas abrigadas pelo Asilo em uma 

documentação produzida e organizada com o intuito de contar e promover a história de 

José Vicente de Azevedo. Para reconstituir parte das trajetórias de vida destas jovens foi 

necessário considerar que suas presenças estão fragmentadas entre linhas escritas pelos 

próprios Azevedo e documentos que narram e celebram os feitos deste homem. Tal como 

indica Maria Odila S. P. Dias na importantíssima obra Cotidiano e Poder em São Paulo 

no século XIX, trata-se em grande medida em uma história do implícito.17 As fontes 

carregam valores característicos à círculos sociais detentores de poder, e os projetam em 

seu discurso sobre as mulheres que este estudo busca identificar e compreender. Há 

também o agravante de se debruçar sobre o público infantil, em processo de alfabetização, 

cuja voz própria muito dificilmente é encontrada em documentos oficiais e 

administrativos. Assim, se fez necessário inferir cenários e comportamentos em diversos 

momentos, sempre com muita responsabilidade, e levando em consideração 

características do tempo e espaço ao qual essas garotas pertenceram. 

Algo muito semelhante foi percebido na coleta de fontes relativas ao Educandário 

Sagrada Família: a responsabilidade administrativa desta instituição pertenceu à 

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição18 desde a fundação em 1903, 

sendo, consequentemente, competência da ordem religiosa preservar e organizar a 

 

coletada e concentrada no arquivo do Museu. O esforço de Maria Angelina resultou na obra 

FRANCESCHINI, Maria Angelina Vicente de Azevedo et alii, Conde José Vicente de Azevedo: Sua vida 

e obra. Passou por várias reelaborações e acréscimos desde sua primeira edição, resultando na versão 

ampliada de 1996, de grande relevância para a consecução desta pesquisa pois traz a transcrição de diversos 

documentos relevantes. 
17 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo: 

Brasiliense, 1995, p. 17. 
18 O Educandário Sagrada Família esteve sob tutela da Congregação desde sua fundação em 1903. 

Posteriormente, em 1918, desdobrou-se em colégio feminino. O funcionamento do Educandário teve idas 

e vindas ao longo do século XX, mas presta serviços à comunidade do Ipiranga e arredores até os dias de 

hoje, sob administração da Rede Santa Paulínia de Assistência Social. A periodização da criação e 

funcionamento desta instituição será mais bem elaborada no capítulo 2. 
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documentação produzida pela instituição educacional. Para além de certa escassez de 

fontes robustas referentes aos primeiros anos de funcionamento do Educandário, 

proporcionada em parte pela dificuldade material que as Irmãzinhas enfrentaram nos 

primeiros anos em São Paulo (melhor explorada no capítulo 2), o processo de pesquisa 

em acervos eclesiásticos é sempre delicado.19 O acesso aos papeis oficiais dependeu da 

aprovação de um conselho composto pelas Irmãs e houve “lugares” onde foi necessário 

muita persistência e conversa franca para se poder adentrar. 

Pesquisa realizada em 1995 por Marinel Pereira Abbade, que abordou a 

construção e funcionamento do Educandário Sagrada Família pela perspectiva da História 

da Educação20, sofreu considerável restrição de acesso à documentação por conta do 

processo de canonização de Madre Paulínia, que estava em curso naquele momento.21 

Como reflexo daquele período, o Arquivo da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição está até os dias de hoje organizado em torno da vida e obra de sua madre 

superiora, o que acaba por, voluntaria ou involuntariamente, tecer um discurso que 

condiciona as histórias de vida das jovens meninas assistidas pelas irmãs à trajetória de 

Madre Paulina. 

Considerando esta realidade, novamente se fez necessário o esforço metodológico 

de examinar as fontes em busca de vozes abafadas por uma narrativa constituída na 

intenção de expor aspectos considerados relevantes por uma comunidade específica com 

um objetivo delimitado, diferente do proposto por esta pesquisa. Trabalhar nestas 

condições certamente foi custoso, mas também bastante instigante. 

 

 

 

19 Algumas pesquisas que compõem a bibliografia deste trabalho também atestam certa dificuldade em 

acessar os arquivos de congregações religiosas, assim como percebem certo direcionamento do discurso 

das fontes para construir e divulgar determinada imagem para os públicos leitores internos e externos. 

LEONARDI, Paula. Além dos espelhos: memórias, imagens e trabalhos de duas congregações católicas 

francesas em São Paulo. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, 2008.; CUNHA, Maria Iza Gerth. Educação Feminina numa Instituição Total Confessional 

Católica: Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1999.; CUSTÓDIO, Maria Aparecida Corrêa. 

Artes de fazer uma Congregação Católica: uma leitura certeausiana da formação e trajetória das Filhas 

da Imaculada Conceição (1880-1908). Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, 2011. 
20 ABBADE, Marinel Pereira. Uma Trajetória Singular: a instituição Sagrada Família e a educação de 

meninas e moças. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, 1995. 
21 O processo de canonização de Madre Paulínia foi concluído em 2002. Santuário em sua homenagem foi 

erguido pouco tempo depois, em 2005, no município de Nova Trento, Santa Catarina, localidade onde 

iniciou suas atividades religiosas e desempenhou papel de destaque na caridade e cuidados com colonos 

italianos ali instalados. 
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Nesta organização de discurso pessoalista, visível na organização dos arquivos, é 

perceptível que documentos se perderam, sumiram, foram fragmentados ou simplesmente 

não foram considerados importantes para a história que almejava se contar. Coube a nós 

procurar preencher estas lacunas com registros suplementares, provenientes de outros 

acervos como o da Cúria Metropolitana de São Paulo e do Arquivo do Estado de São 

Paulo. Mas como os historiadores bem sabem, é difícil esgotar a análise das fontes. 

O primeiro capítulo se debruçou sobre as formas de assistência e instrução à 

infância pobre no Brasil, com especial atenção para a cidade de São Paulo, traçando suas 

características e modificações ao longo do século XX e início do XX. Pontos de virada 

como a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Abolição em 1888 são estruturantes da análise 

construída dado o impacto que exerceram na vida das populações afrodescendentes; nas 

suas configurações familiares desses sujeitos e no papel assumido (ou não) pelo Estado 

no resguardo da infância negra. Tenta-se compreender também a montagem do sistema 

de instrução pública neste recorte cronológico e sua relação de dependência com o 

universo privado das elites, escoradas em preceitos caritativos e filantrópicos. Assim, 

buscou-se uma melhor visualização do cenário político social que recebeu as iniciativas 

Asilo N. S. A. do Ipiranga e Educandário Sagrada Família. 

O segundo capítulo se propõe a fazer um mergulho profundo na história das 

instituições Asilo N. S. A do Ipiranga e Educandário Sagrada Família para compreender 

seus contextos de fundação e funcionamento, refletindo sobre as particularidades de cada 

instituto assim como também entender a relação estabelecida entre eles de acordo com os 

setores da população atendidos por eles. 

O último capítulo procurou identificar novas necessidades do território doméstico 

na virada do século XIX para o XX, frutos das reconfigurações sociais provocadas pela 

Abolição da escravidão, e relacioná-las com as propostas de instrução ofertadas pelo Asilo 

e Educandário. Considerando as expectativas e frustrações dos patrões para com os 

empregados domésticos a partir do momento em que o trabalhador não é mais propriedade 

privada e questiona antigos dispositivos de subordinação, ambientes de instrução formal 

parecem ter sido boas opções para o processo de “domesticação” dos serviçais, poupando 

os empregadores de conflitos com os criados que não correspondem aos ideais de 

civilidade almejado por aqueles. 
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Capítulo 1 – Entre a filantropia e a instrução primária: tratamentos destinados à 

juventude pobre na cidade de São Paulo na virada do século XIX para o XX. 

 

 
Em pesquisa de cunho etnográfico realizada no início da década de 1990, 

Teresinha Bernardo buscou contrapor memórias de diferentes habitantes da cidade de São 

Paulo vivenciadas nas primeiras décadas do século XX. Membros anciães de 

comunidades afrodescendentes paulistanas expuseram suas lembranças sobre trabalho, 

família e evolução espacial da cidade. O que também ocorreu com memórias de 

descendentes de imigrantes italianos, tradicionalmente vistos como inauguradores da 

tradição cultural paulistana relacionada ao trabalho e progresso22. Uma das interlocutoras 

negras, Dona Sebastiana, narrou uma forte lembrança de sua infância ocorrida durante o 

curso de catecismo realizado na Igreja do Calvário (Pinheiros), por volta do ano 1915: 

Eu nunca faltei, tinha todas as presenças, pois queria ganhar uma 

boneca no Natal. No dia de Natal, depois da missa, fomos receber nossos 

presentes. As meninas brancas ganharam bonecas lindas, grandes em caixas 

enfeitadas. Quando apresentei as minhas senhas, deram um embrulho. Quando 

abri, era uma boneca sem braços. Fui chorando para minha casa e perguntei 

para minha mãe: “Por que fazem essas coisas com a gente?”. Ela me respondeu 

“o nosso Deus não está aqui. Nós não temos nem Deus nem Rei”.23 

Outra interlocutora negra, Dona Francisca, narra parte de sua experiência no 

Colégio da Vila Providência, internato para meninas também localizado em Pinheiros: 

As negras deviam ter a cabeça raspada, pois diziam que sangue de preto era 

quente e portanto, morada de piolhos e também porque preta não podia perder 

tempo penteando os cabelos. Esse colégio recebia a visita de senhoras, as 

chamadas “benfeitoras”, as quais, quando necessitavam de ajuda no trabalho 

doméstico, iam buscar as meninas negras, enquanto as meninas brancas 

continuavam estudando.24 

E estende o discurso à experiência compartilhada com sua filha: “[Em] 1933, minha filha 

Ana queria ser filha de Maria, da Igreja Coração de Jesus, em Campos Elíseos. O pároco, 

um italiano, foi taxativo “Você é preta, você não pode”.25 

Estes fragmentos memória apresentam alguns tratamentos despendidos a infância 

feminina negra no início do século passado, exibindo parcialmente formas de 

diferenciação e exclusão destes sujeitos na sociedade paulistana. Aqui, a textura dos 

 
 

22 SANTOS, Carlos José Ferreira dos Santos. Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza (1890-1915). 

4ª ed. São Paulo: Annablume/Fapesp. 2017. Pp 14 
23 BERNARDO, Teresinha. Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo. São Paulo: EDUC: 

Fundação da Editora UNESP, 1998. Pp 68-69 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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cabelos e a cor da pele foram fatores que distanciaram jovens negras das possibilidades 

desfrutadas por brancas quando dividiram os bancos da igreja e carteiras das escolas. 

Estas regras “informais” de sociabilidade pautadas pela hierarquia entre raças 

parecem ter sido uma constante nos primeiros momentos do período Pós-abolição. 

Mesmo desfrutando do mesmo status jurídico26, indivíduos brancos e negros estudaram, 

trabalharam, habitaram e constituíram suas famílias em diferentes condições27. 

Especificamente para meninas que carregavam em seus corpos a cor da escravidão, a 

exclusão e o trabalho doméstico parecem ser denominadores de suas vidas, ferramentas 

para delimitar um lugar social a ser ocupado por elas no mundo do trabalho livre e as 

diferenciar de outros cidadãos. 

Graças as particularidades demográficas de São Paulo na virada do século XIX 

para o XX – rápido crescimento populacional incrementado pela imigração e diminuição 

da porcentagem de “negros, caboclos e pardos”28 –, a cidade configura interessante 

cenário para analisar como políticas de substituição da mão-de-obra escrava impactaram 

o cotidiano dos setores mais desfavorecidos da sociedade. Tentativas de 

embranquecimento populacional estiveram ligadas a concepção de que uma sociedade 

moderna, ordenada, civilizada, limpa e preparada para o trabalho disciplinado seria 

composta por europeus e seus descendentes. Portanto o nascimento de filhos de 

imigrantes era parte importante deste processo e deveria ser celebrado. Em 1906 a 

Diretoria de Serviço Sanitário do Estado comemora: 

Como sempre, dominaram em 1906 os nascimentos de filhos de pais 

estrangeiros (...). Vê-se daí que em cada 100 nascimentos houve 73,10 de pais 

estrangeiros e 26,9 de brasileiros - o que vem patentear uma verdade há muito 

tempo assinalada: que é o elemento estrangeiro que está formando nossa 

nacionalidade e constituindo nossa raça.29 

Mas se a infância branca carregava consigo a responsabilidade de perpetuar os 

planos de modernidade e progresso traçados pelo jovem Estado republicano, qual seria o 

lugar destinado à infância negra? Quais eram as expectativas do Estado para com as novas 

 
 

26 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2008. Pp 17 
27 ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru – SP: EDUSC, 1998. 

pp 21-144. 
28 SANTOS, Carlos José Ferreira dos Santos. Op. Cit. O autor se utilizou de dados fornecidos por 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes, 1965. 
29 REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Anuário Demográfico da Seção de Estatística 

Demografo-Sanitária. São Paulo: – Estado de São Paulo/ Diretoria de serviço sanitário do Estado. apud 

SANTOS, Carlos José Ferreira. Op. Cit. pp. 42. 
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gerações de afrodescendentes? E quais medidas políticas foram tomadas para que estas 

expectativas fossem atendidas? 

São estas algumas questões que norteiam este capítulo. Buscando compreender 

como o fator racial pautou a participação de afrodescendentes na sociedade paulistana a 

partir da perspectiva da infância feminina, e propondo localizar possíveis reminiscências 

da tradição escravista na formação escolar e profissionalizante das primeiras gerações do 

pós-abolição, este trabalho tentará se aproximar das experiências cotidianas vivenciadas 

por jovens pobres em São Paulo nos primeiros anos do pós-abolição. 

Para tal, é importante compreender o tipo de relação estabelecida entre iniciativas 

filantrópicas e Estado no tocante a formação escolar e profissionalizante da juventude 

paulista neste momento. Estes dois eixos não devem ser analisados em uma chave 

interpretativa de antagonismo. Iniciativas filantrópicas particulares, encabeçadas por 

diferentes setores da elite, buscaram ocupar um “vácuo” deixado pela baixa oferta de 

equipamentos educacionais e de assistência social do Estado.30 E ao longo do século XIX 

e primeiras décadas do XX, as esferas particular e pública estabeleceram uma relação de 

mutualismo, com altos e baixos a depender do momento e da extensão populacional que 

intentavam atender. 

Assim, antes de adentrar os universos do Asilo e Educandário, esse trabalho se 

propõe a debater aspectos do processo de instalação e ampliação de instituições de 

acolhimento à infância em São Paulo, a relação desenvolvida entre estas casas e o Estado, 

e a efetividade de suas propostas no resguardo das crianças. Posteriormente, o acesso da 

população negra à instrução primária durante os anos finais da vigência da escravidão 

será discutido com a intenção de refletir sobre os diferentes papéis da educação na 

reconfiguração das hierarquias sociais provenientes do processo de abolição do trabalho 

escravo e instauração do regime republicano naquele período. 

Espera-se que estas reflexões ilustrem o cenário de construção do Asilo de 

Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e Educandário 

Sagrada Família e coloquem em perspectiva os planos de “desenvolvimento da cultura, 

formação cívica e educação política” propostos pelas elites a meninas pobres, na tentativa 

 

 

 

30 O tema será explorado no tópico “A população negra e o sistema de Instrução Pública em São Paulo”, 

neste capítulo. 
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de transformar “a obra de misericórdia - amparar os pequeninos, os pobres, os miseráveis 

- no próprio serviço à Pátria.”31 

 

 
• Institucionalização do acolhimento de crianças expostas em São Paulo 

 
Ao traçar um panorama sobre iniciativas de acolhimento e cuidado com a infância 

pobre, é inevitável pontuar a relevância das Santas Casas de Misericórdia e suas 

respectivas Rodas dos Expostos no território nacional. Estas instituições promovidas por 

irmandades leigas, e financiadas majoritariamente por esmolas de particulares, estiveram 

à frente do cuidado com os convalescentes durante o período colonial e paulatinamente 

foram adquirindo a responsabilidade sobre a assistência pública relativa à infância. Os 

argumentos que impeliram às Santas Casas o cuidado com a orfandade recaiam no alto 

índice de abandono de bebês32 junto a incapacidade das Câmaras Municipais em 

resguardar e acompanhar aquelas crianças. Os abandonos também provocavam comoção 

dadas as condições insalubres em que ocorriam. Em São Paulo: 

Um dos lugares em que elas, com maior frequencia, apareciam, tiritantes de 

frio, embrulhadas em trapos, esperneando ou extinguindo-se, era a Baixada do 

Barracão. Nessa baixada havia fileiras de casinhas, formando um mercado. Um 

terreno nos fundos, dando em precipício, tinha a serventia parte dele, de 

chiqueiro e outra, de depósito de lixo. [...] Em frente a esse terreno [...] residia 

o Bispo D. Mateus de Abreu Pereira, que aqui exerceu o ministério, de 1797 a 

1824. [...] sempre que ouvia o choro de alguma criança, clamava por algum 

escravo, para que fosse busca-la. E “da janela batizava a mesma criança 

receando que os porcos e outros animais que por ali andavam a devorassem 

antes da chegada do mesmo criado”.33 

As primeiras instituições destinadas ao acolhimento da infância desamparada 

datam do século XVIII, com a criação da Roda dos Expostos e instalação adjacente para 

cuidados com os bebês: Salvador foi a primeira cidade a recebê-las em 1726, Rio de 

Janeiro em 1738 e Recife em 1789. E ao longo do século XIX outros centros urbanos 

aderiram ao modelo, alguns deles mapeados por Maria Luiza Marcilio: São Paulo (1825), 

 

 

 

31 FRANCESCHINI, Maria Angelina Vicente de Azevedo et alii. Conde José Vicente de Azevedo: Sua 

vida e obra. 1996. pp 44. 
32 SILVA, Robson Roberto da. O cotidiano e a experiência social das meninas órfãs internadas no 

Seminário da Gloria na cidade de São Paulo (1870–1888). São Paulo: Histórica–Revista Eletrônica do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 49, 2011. 
33 MARTINS. Antonio Egídio. São Paulo Antigo. São Paulo: Editora Martins. 1954 apud BORGES, 

Wanda Rosa. Siminario de mininas orphãs e educandas de Nossa Senhora da Glória: primeiros ensaios 

para a profissionalização feminina em São Paulo-1825-1935. Rio Claro: Tese de Doutorado, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. 1973. 



16 

 

Desterro/Florianópolis (1828), São Luís (1829), São João Del Rei (1832), Porto Alegre 

(1837), Rio Grande (1839), Pelotas (1849), Vitória (1862).34 

Até 1828 a formalização da relação entre Estado e Santa Casa ocorria em nível 

local através de convênios firmados com as Câmaras Municipais, responsáveis pela 

criação dos menores expostos. Com a implementação da Lei dos Municípios naquele ano, 

a dependência entre as partes foi estreitada. Ao reordenar o papel das Câmaras locais a 

lei discriminou a necessidade de casas de acolhimento no território nacional e estabeleceu 

destinação de verba municipal para tal fim: 

Art. 69. [Os municípios] Cuidarão no estabelecimento, e conservação das casas 

de caridade, para que se criem expostos, se curem os doentes necessitados, e 

se vaccinem todos os meninos do districto, e adultos que o não tiverem sido, 

tendo Medico, ou Cirurgião de partido. 

Art. 70. Terão inspeção sobre as escolas de primeiras letras, e educação, e 

destino dos orphãos pobres, em cujo numero entram os expostos; e quando 

estes estabelecimentos, e os de caridade, de que trata o art. 69, se achem por 

Lei, ou de facto encarregados em alguma cidade, ou vida a outras autoridades 

individuaes, ou collectivas, as Camaras auxiliarão sempre quanto estiver de 

sua parte para a prosperidade, e aumento dos sobreditos estabelecimentos.35 

O “sucesso” da institucionalização da Roda e a incorporação desta prática de 

raízes medievais pelas sociedades urbanas é afirmado pelos registros de batismo da 

paróquia da Sé: “Na cidade de São Paulo, por exemplo, entre 1849 e 1889, 80% dos 

expostos batizados na Sé foram deixados na Roda, contra apenas 16% encontrados nas 

portas de casas, e 4% nas ruas”36. Certamente os atritos morais que o funcionamento da 

Roda evitava concorreu para o aumento dos índices, pois ao colocar a criança na caixa de 

formato cilíndrico instalada no muro que separava a rua do asilo, sempre aberta para o 

lado de fora, a criança era abrigada de maneira mais rápida segura e a identidade da pessoa 

que ali a depositou podia ser resguardada. 

É comum associar o abandono infantil ao estado de miséria das populações pobres 

pois a precariedade das condições materiais em que viviam concorreu para a exposição 

das crianças a fatores que elevavam os índices de mortalidade.37 Porém as motivações 

 

34 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Infância Abandonada. São Paulo: Hucitec, 1998. Pp 144 

a 163. 
35 BRASIL, Lei de 1º de outubro de 1828. 
36 MARCÍLIO, Maria Luiza. Op. cit. 1998. pp 146. 
37 “A criança pobre, mal-vestida, mal nutrida, sem resistências imunológicas orgânicas, vivendo agrupada 

com muitas pessoas em cubículos estreitos, sombrios, insalubres, estaria muito mais sujeita às enfermidades 

do que as mais favorecidas.” RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. 1985. 

pp 129. Para números relativos à mortalidade infantil em São Paulo no final do século XIX: SILVA, 

Robson Roberto. As crianças perigosas: estudo sobre a delinquência infantil na cidade de São Paulo. 2013. 

Pp 33. 
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para a rejeição mostram-se mais complexas quando são consideradas condutas morais 

vigentes no período. Ilegitimidade dos nascimentos, problemas de saúde dos infantes e 

desavenças conjugais também poderiam levar os pais a renunciarem à criação dos filhos 

independentemente de sua posição social. E dentro do universo da escravidão, a Roda 

também poderia funcionar como uma estadia provisória para filhos de escravas, 

possibilitando que os senhores alugassem essas mulheres com amas-de-leite à terceiros, 

e reclamassem as crianças quando mais crescidas para então desfrutar de sua mão-de- 

obra.38 

Mesmo com usos diversos, o modelo de acolhimento institucional teve sua 

ampliação fundamentada na inadequação de famílias pobres às práticas de convivência 

estimadas pelas políticas higienistas em crescente exercício no século XIX. O discurso 

médico, nativo das classes dominantes, “condenava autoritariamente quase todas as 

práticas populares de cuidados com a infância”39 e associava o estado de pobreza a 

estruturas desequilibradas de formação familiar e comportamentos moralmente decaídos. 

Mães que trabalhavam fora da própria casa e se faziam ausentes por grandes períodos de 

tempo; mães que não amamentavam os próprios filhos (provavelmente para alimentar 

filhos de terceiros); circulação das crianças pelas ruas da cidade sem supervisão; 

habitações precárias e divididas com muitos outros moradores; abuso de álcool; 

criminalidade; insalubridade e pais ausentes, eram elementos integrantes do cotidiano 

popular encarados como prejudiciais não apenas aos pobres mas à toda sociedade, pois 

crescer e se reproduzir em condições como essas correspondia à disseminação e 

proliferação de tais práticas. 

Nesse cenário, estabelecimentos que isolassem as crianças de ambientes hostis 

não somente evitariam sua exposição a “fatores de degradação”, mas também impediriam 

que estes hábitos se reproduzissem dentro da sociedade à medida que valores e 

comportamentos bem-vistos fossem inoculados nas jovens mentes. Mistura das lógicas 

correcional e hospitalar fomentou este formato de prática caritativa visto que se entendia 

que estes jovens estariam contaminados por ambientes viciosos, que lhes deteriorava não 

apenas a saúde biológica, mas também a saúde do espírito. Para curar aqueles corpos e 

mentes era necessário extraí-los do seio da “doença” e evitar que a disseminassem entre 

a população. Irene e Irma Rizzini resumiram bem esta característica das casas 

 

38 MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Infância Abandonada 1998. pp 178-179. 
39 RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar ... 1985. pp 127. 
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acolhimento: “acaba sendo um muro que isola e não um teto que protege”.40 

Curiosamente, as autoras destacam o alto índice de mortalidade dentro dos asilos, 

informação de amplo conhecimento por higienistas e reformadores europeus nos 

novecentos, mas só assumido pelo governo brasileiro no século XX. 

A compreensão de que a infância podia ser um vetor – não somente de patógenos 

mas também de hábitos – abriu precedente para o entrelaçamento de iniciativas 

educacionais com políticas relativas à assistência e controle social. Assim, as crianças 

passam a ser importantes alvos para intervenções formadoras/reformadoras do Estado, 

aliadas a outros setores da sociedade, como instituições religiosas de cunho filantrópico.41 

Ainda no período colonial, no ano de 1800, o governador Antônio Manuel Castro 

e Mendonça já pronunciava as dificuldades enfrentadas pela capitania de São Paulo com 

a questão da mortalidade infantil. Ao propor a instalação da Roda na capital também 

esboça visão sobre o potencial benéfico em aliar proteção e formação profissional, 

tornando estas crianças “úteis para si e para o Estado”: 

A falta de providências a respeito daqueles inocentes, cujo nascimento 

as circunstâncias de suas mães obrigam ocultar, é causa não só de muitos 

infanticídios, que ordinariamente acontecem, mas também de ficar a sociedade 

privada do bem que lhe resultaria de os fazer educar [...] Os meninos varões 

poderão ser aplicados a diferentes ramos de indústria, ou mesmo aos ofícios 

mecânicos, pelos quais sempre ganharão para sua subsistência; e as fêmeas, 

depois de aprenderam aquelas coisas mais necessárias relativas e concernentes 

a seu sexo e condição, tendo idade suficiente, se poderão fazer casar, 

assinando-lhes pela contribuição das Câmaras, de que se deverá fazer um cofre, 

com sua competente escrituração, um dote suficiente para esse fim. De sorte, 

com pouca, ou nenhuma despesa da Real Fazenda se cria um hospital de tão 

absoluta necessidade.42 

Neste trecho Castro e Mendonça antecipa algumas ambições relativas à 

incorporação da disciplina para o trabalho na formação da infância abandonada 

manifestadas pelas elites no final dos oitocentos, com distinção de função entre meninos 

e “fêmeas”. Mas é importante salientar que durante o século XIX (e certamente durante 

o período colonial) muitas destas crianças conheceram de perto o mundo do trabalho. O 

recolhimento institucional funcionou em grande medida como agenciador de mão-de- 

obra barata, fornecendo trabalhadores à indivíduos que a requeressem. 

 
 

40 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização de crianças no Brasil... 2004. Pp 22. 
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo, Companhia das 

Letras, 1996. Pp 10. 
41 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. Op. cit. 
42 MENDONÇA, Antonio Manuel de Mello e Castro, governador e capitão-mor da capitania de São Paulo. 

Memoría...1800, pp. 104 a 106 apud MARCILIO, História Social da Infância Abandonada 1998. pp 154. 
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Maria Luiza Marcílio afirma que o sistema de proteção informal domiciliar foi o 

mais abrangente na história do Brasil, onde guarda da criança era reclamada por 

indivíduos e famílias que manifestassem interesse em ficar com o bebê encontrado “na 

soleira de casa”43, sendo as Câmaras Municipais os órgãos responsáveis por mediar tal 

processo. Quando as Rodas passaram a existir, funcionaram em combinação com este 

sistema, contratando amas mercenárias para os cuidados da primeira infância. Ou seja, 

mesmo que uma criança estivesse sob guarda de uma instituição, homens e mulheres 

podiam se dispor a cuidar dela em suas casas, no universo privado. A atribuição de tutelas 

à particulares possibilitou que estes meninos e meninas se tornassem fonte de renda para 

amas e famílias em troca de pequenos pagamentos regulares realizados pelo município. 

A incorporação de um exposto a um núcleo familiar de poucos recursos também 

proporcionava mais braços gratuitos para o trabalho, ligados aos tutores por laços de 

fidelidade, afeição e reconhecimento. Sendo inclusive opção de força produtiva mais 

viável do que a compra de um escravo.44
 

Tal possibilidade incentivou famílias a receberem muitas crianças 

simultaneamente, permitindo o emprego do trabalho infantil de maneira serial. 

Analisando as Listas de Habitantes de São Paulo, a autora expõe o caso de Marcelino, 

listado em 1859, que tinha cinco escravos que alugava para terceiros e cinco meninas 

expostas (algumas já adultas) criadas em sua residência. “Um verdadeiro ateliê de costura 

pôde assim ser montado em sua casa graças a mão-de-obra das criadas”.45 Assim, a 

exploração de menores tutelados pela iniciativa particular criou uma zona nebulosa entre 

as categorias “filho/membro da família” e “serviçal”.46 

Esta mistura de condições pode ser identificada também na lei provincial de 14 de 

julho 1869, São Paulo, que institui verba anual de 20:000$ para a compra de escravos de 

dois a quatro anos pela Província com o intuito de libertá-los, “preferindo sempre que for 

possível os do sexo feminino”. Indica como possíveis tutores, recebendo auxílio 

financeiro do governo, “casas de caridade, ou com quem melhores garantias offerecer, a 

creação daqueles menores libertos que os senhores de suas mãis se não quizerem prestar 

 

 

43 MARCILIO História Social da Infância Abandonada 1998. Pp. 134-163. 
44 MARCILIO op cit. 1998. Pp. 136-137 
45 MARCILIO op cit. 1998. Pp. 137-138 
46 ARIZA, Marília Bueno de Araújo. Mães infames, rebentos venturosos: Mulheres e crianças, trabalho 

e emancipação em São Paulo (Século XIX). Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2017. pp 141. 
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a crear com obrigação de serviços até 21 annos completos”.47 É importante reforçar o 

cenário que a lei cria: o Estado pagaria ao senhor pela libertação da criança, podendo este 

utilizar dos serviços do menor até os 21 anos. Caso o senhor optasse por não arcar com o 

custeio da criação de um menor livre, mesmo tendo direito de desfrutar de sua mão-de- 

obra, casas de caridade ou indivíduos particulares, seriam pagas pelo Província para 

assistir as crianças, onde elas provavelmente trabalhariam. 

Dentro da lógica da emancipação gradual48 da escravidão, o olhar dos legisladores 

naquele momento estava direcionado ao impacto que tal realidade causaria na 

propriedade senhorial, lançando mão de recursos indenizatórios para recompensá-los pela 

perda de propriedade. O que caracterizou também fundos locais e nacionais instituídos 

pela Lei do Ventre Livre em 1871 para estimular a libertação da população escrava, dando 

preferência a mulheres e meninas.49 Nesta perspectiva, estipular a responsabilidade sobre 

a infância egressa da escravidão, tanto na lei provincial de 1869 como na nacional de 

1871, recai mais na necessidade de estabelecer condições de usufruto da mão-de-obra 

destes indivíduos do que direcionar os cuidados para com eles. 

Em São Paulo, junto a criação da Roda dos Expostos em 1825 foram estabelecidas 

instituições destinadas ao recebimento e formação das crianças órfãs: o Seminário 

Sant’Anna para o sexo masculino, e o Seminário da Glória para o feminino50. 

Funcionaram em regime de internato e propunham a transmissão de fundamentos de 

leitura, escrita, aritmética e moral católica para as crianças. No caso das meninas os 

princípios do trabalho doméstico também faziam parte dos conteúdos a serem 

 

 
 

47 PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Lei n. 47 de 14 de julho de 1869. 
48 SOUZA, Caroline P. Raça, gênero e maternidade: as mulheres escravizadas na proposta de 

emancipação gradual de José Bonifácio. Brasília: Revista Em Tempo de Histórias. n. 36, jan./jun. 2020, p. 

177-195. 
49 DAUWE, Fabiano. A libertação gradual e a saída viável: os múltiplos sentidos da liberdade pelo fundo 

de emancipação de escravos. Dissertação de Mestrado. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2004. 

CASTILHO, Celso; COWLING, Camillia. Bancando a liberdade, popularizando a política: 

abolicionismo e fundos locais de emancipação na década de 1880 no Brasil. Afro-Ásia, n. 47, p. 161-197, 

2013. 
50 A intenção inicial do Seminário da Glória foi acolher órfãs de militares mortos em combate. Segundo 

Maria Lúcia Spedo Hilsdorf a legislação interna da casa só formalizou o recebimento de enjeitadas da Roda 

em 1845, mas esta prática acontecia esporadicamente no período anterior. Sobre as meninas inscritas nas 

duas primeiras décadas de funcionamento do Seminário, a autora diz: “Podemos perceber ainda que, entre 

elas, há crianças expostas, cuidadas em casa particulares, mas nenhuma referida à Casa da Roda. Talvez a 

ausência deste registro fosse uma forma de preservar as meninas perante a sociedade, e a prática de fato 

teria ocorrido, indicada pela presença de filhas de pais incógnitos.” HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão 

longe, tão perto: As meninas do seminário. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara 

(org). Histórias e memórias da educação no Brasil, v. 2, Petrópolis: Vozes, 2005. pp. 54-55 
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ensinados.51 Pesquisa realizada por Wanda Borges expôs a documentação interna do 

Seminário da Glória, incluindo trechos do primeiro estatuto que descrevem a função da 

instituição: preparar de mulheres em regime de reclusão, a fim de evitar que “costumes e 

vícios [sejam] desgraçadamente transmitidos pelas mães às filhas”: “As alunas serão 

enviadas ao Seminário como um viveiro de plantas novas que dali se tiram para se 

disporem, afim de que cresçam em virtude e santidade e sejam exemplares de seu sexo”.52 

Dentro deste estabelecimento o exercício das habilidades adequadas para uma 

vida domésticas exemplar não se restringia apenas ao aprendizado, mas foi também 

convertido em trabalho. Consultando ofícios diverso emitidos pela Província na 

comunicação com o Seminário, Maria Lúcia Spedo Hilsdorf afirma: 

A vida no seminário de meninas foi também intensamente produtiva entre os 

anos de 1825 e 1845, constituindo-o como lugar de atuação profissional 

remunerada a partir dos “trabalhos de agulha” que as meninas executavam. 

Sem dúvida nenhuma, elas realizavam costuras e bordados “para fora” e 

recebiam pelo trabalho. Diante da denúncia anônima que, em fins de 1843, 

chegou ao Presidente da Província, dizendo que havia “muitas pessoas 

entrando e saindo do Seminário a qualquer hora”, a diretora informava que 

vinha muita gente ao Seminário porque “as meninas trabalham para o público 

em costuras e bordados, mas as pessoas só falam comigo, eu passo o 

pagamento a elas, que não têm contato direto com os homens.”53 

Considerando as precárias condições materiais da instituição, e a insuficiência do 

recurso obtidos por esmolas e repasses da Câmara54 para abrigar um número crescente de 

internas, é possível que os recursos obtidos com as costuras “para fora” fossem 

empregados em manutenções do estabelecimento pela diretoria. 

A situação do Seminário Sant’Anna (masculino) também era de depreciação 

material. A insalubridade do local, agravada pelo número superior de internos em relação 

às vagas disponíveis, colaborava para a deterioração de seus estados de saúde. Assim, era 

comum que estes jovens saíssem da instituição e fossem enviados para casa de terceiros. 

Principalmente nas décadas de 1840 e 1850, eram recorrentes os pedidos de tutela vindos 

de particulares, parecendo de conhecimento comum “a disponibilidade dos menores 

educandos para o emprego a cargo de interesses privados”55. Observando contratos de 

 
 

51 ARIZA. Mães infames, rebentos venturosos ... 2017. Pp 143. 
52 BORGES, Wanda Rosa. Siminario de mininas orphãos e educandas de Nossa Senhora da Glória: 

primeiros ensaios para a profissionalização feminina em São Paulo-1825-1935 1973. pp 37. 
53 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão longe, tão perto... 2005. pp. 62 
54 “Desde os primeiros relatórios de visita das comissões fiscalizadoras da Câmara Municipal o prédio da 

chácara e seus móveis e utensílios são descritos como “ruínas”. HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão 

longe, tão perto... 2005. pp. 58 
55 ARIZA, Op. Cit. pp 144. 
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solda e pedidos de tutela movimentados pelo Juízo de Órfãos de São Paulo, a pesquisa de 

Marilia Bueno Ariza evidencia o desimpedimento do Seminário em suprir, por exemplo, 

cargos de caixeiros em pequenos comércios, com seus abrigados. Sabendo que o juiz de 

órfãos tem “mandado dar a alguns negociantes d’esta cidade meninos Educandos do 

Seminário Sant’Anna”56, os requerentes se comprometem de maneira vaga a se 

encarregar “do resto de sua educação” e “ensinar-lhe algum ofício” quando estivessem 

sobre seu resguardo. 

Assim, a transferência da responsabilidade sobre a infância pobre, do Estado para 

tutores particulares, configurou dinâmica cômoda para os cofres públicos, pois ficaria à 

cargo destes “guardiões” os gastos relativos ao bem-estar e instrução dos pequenos. E 

moralmente ficava estabelecido que “moleques da rua” receberiam encaminhamento 

correto para a construção de sua autonomia pelo exercício do trabalho.57 

Faz-se necessário pontuar aqui a semelhança entre a vaga obrigação destes tutores 

particulares em se responsabilizarem pelo “resto da educação” de seus tutelados, 

enquanto lhes ensina “algum ofício” com algumas palavras promulgadas em 28 de 

setembro de 1871, que atestam a obrigatoriedade dos senhores de escravos em “criar e 

tratar” os filhos ingênuos de suas escravizadas até a idade de oito anos, ao mesmo tempo 

que se estabelece prazos para o usufruto da mão-de-obra destas crianças livres enquanto 

se encontrarem sob tutela do dono de suas mães.58 

As fragilidades das instituições de acolhimento à menores órfãos e desvalidos 

ficam em evidência com o decorrer do tempo, conforme o caráter das casas se distancia 

cada vez mais da caridade e se aproxima do assistencialismo público, paulatinamente se 

tornando dependentes de recursos repassados pelo Estado. Junto à precariedade das 

instalações e grande número de internos59, as finalidades originais dos seminários deixam 

de atender aos interesses dos municípios como diz o relatório do presidente de Província 

apresentado em 1874, sobre o Seminário da Glória: 

Durante minha administração e já por muito tempo antes nenhuma [menina] 

saiu para qualquer [um] dos fins daquele estabelecimento. Nem o casamento, 

nem o magistério, nem qualquer ocupação lícita industrial tem contribuído para 

 

 
 

56 Ibidem 
57 Ibidem. pp. 147. 
58 BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. A relação da Lei do Ventre Livre com o sistema 

asilo-educacional será melhor explorada mais adiante neste capítulo. 
59 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão longe, tão perto .... 2005. pp. 54-55 
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provar a utilidade daquele seminário. [...] [Proponho que] nenhuma só aluna 

deva ser admitida até que se extinga com as vagas que forem ocorrendo.60 

 

 
Neste seminário, a proposta de ministrar instrução formal às meninas foi falha, 

não conseguindo atingir em diversos momentos de sua existência “sequer o nível e a 

forma de uma escolarização elementar”61. Também, aos olhos das autoridades, as práticas 

cotidianas vivenciadas pelas internas estiveram muito próximas do regime conventual 

praticado por congregações religiosas femininas, o que conflitava com as intenções do 

Estado de estimular que as órfãs se casassem. Irma e Irene Rizzini explicam: 

O regime de funcionamento das instituições seguia o modelo do claustro e da 

vida religiosa. As práticas religiosas e o restrito contato com o mundo exterior 

eram características fundamentais dos colégios para meninos órfãos e dos 

recolhimentos femininos, sendo que, no segundo caso, a clausura era imposta 

com mais rigor.62 

 

 
A percepção de que os institutos assistenciais não estavam atendendo as reais 

intenções do Estado no tocante ao cuidado e preparo da infância paulista, abre espaço 

para que iniciativas como as de José Vicente tomem força nas ideias circulantes entre as 

elites locais. A documentação referente as propostas de criação do Asilo de Meninas 

Órfãs Desamparadas N. S. Auxiliadora do Ipiranga não destaca diretamente a 

precariedade da condição do Seminário da Glória, mas menciona o “brilhantismo” da 

nova iniciativa frente a existência de uma única casa direcionada ao acolhimento feminino 

até o ano de sua fundação, e distingue o Asilo em sua capacidade de arcar com um grande 

número de vagas, financiadas não pelo governo, mas por “senhores e senhoras de distinta 

estirpe” que sempre estariam alerta sobre as condições da casa para garantir seu rigor e 

bom funcionamento.63 Dentro deste universo criado e patenteado por um setor específico 

da elite, seria possível exercitar os modelos de sociedade elaborados e desejados por 

aquelas mentes, o que acaba por resultar na tentativa de segmentação da infância em 

instituições designadas de acordo com sua origem e cor da pele. Tema mais bem 

explorado no segundo capítulo deste trabalho. 

 

 

60 PRESIDENCIA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Relatório apresentado a Assemblea Legislativa 

Provincial de São Paulo pelo Presidente da Província Exm. João Theodoro Xavier. São Paulo: 

Typographia Americana, 1874. pp 36-37 
61 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão longe, tão perto 2005. pp. 61. 
62 RIZZINI, Irene; RIZZINI, Irma. A institucionalização da infância no Brasil   pp 24. 
63 INSPETORIA SALESIANA FILHAS DE MARIA AUXILIADORA. Contrato celebrado entre Exmo. 

Dr. José Vicente de Azevedo e a Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora. São Paulo: Museu 

Vicente de Azevedo. 1933. MVA.A.001.272. 
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Até aqui foi possível posicionar, de maneira ampla, os usos propostos e usos reais 

das primeiras instituições assistencialistas infantis no território paulistano, assim como 

detectar uma tímida iniciativa de congregar assistência/acolhimento e educação/disciplina 

em seus funcionamentos. Os próximos tópicos constituem esforço para compreender 

como o sistema de instrução pública foi organizado ao longo do período Imperial 

destacando sua relação com a pluralidade fenotípica e jurídica (condições de escravizado, 

liberto, livre, ingênuo) da população brasileira e, considerando os marcos Abolição e 

proclamação da República, averiguar quais iniciativas o Estado elaborou para incluir 

crianças relacionadas ao passado da escravidão nas salas de aula no período republicano 

 

 
• A população negra e o sistema de Instrução Pública em São Paulo 

 
O acesso da população negra ao sistema de instrução pública imperial foi durante 

muito tempo negada pela História da Educação. Estendendo o significado do termo 

“escravo” à designação étnica “negro”64, a leitura da legislação educacional que ordenou 

este tema no século XIX esteve em diversos momentos condicionada pelo argumento 

generalizante de que negros “tinham sido trazidos da África para trabalhar e não para 

estudar”65, transformando estes sujeitos em notas de rodapé em obras enciclopédicas 

sobre ensino brasileiro. Porém novos estudos empreendidos nas últimas décadas se 

debruçaram sobre as esparsas documentações administrativas locais produzidas pelas 

escolas públicas e acabaram por detectar a presença de indivíduos negros nestes 

estabelecimentos. Aprofundando-se na certeza de que estes se fizeram presentes no 

ambiente do ensino formal, conseguiram identificar algumas experiências de 

escolarização de escravos, libertos e livres mesmo sendo o cenário legal restritivo a esses 

indivíduos. 

Mas as limitações das fontes são reais. Uma das primeiras dificuldades 

enfrentadas pelos pesquisadores da área na tentativa de mensurar a quantidade de 

matriculados negros nas instituições de ensino público foi a ausência de um padrão na 

designação de cor nos documentos relativos ao tema. Também, por conta do Ato 

 
 

64 BARROS, Surya Aaronovich Pombo. A presença negra e escrava em escolas públicas de São Paulo 

(segunda metade do século XIX.) In: CORD, Marcelo Mac; ARAÚJO, Carlos Eduardo M.; GOMES, Flávio 

dos Santos (Org.). Rascunhos Cativos: Educação, escolas e ensino no Brasil escravista. Rio de Janeiro: 7 

Letras, 2017. 
65 TOBIAS, José Antônio. História da Educação Brasileira. São Paulo: Juriscredi, 1972. Pp 132-133. 
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Adicional de 1834, que pulverizou sobre as províncias a responsabilidade sobre a 

instrução primária pública retirando esta atribuição do escopo do governo central, as 

indicações sobre a permissividade de matrícula de escravos, livres e libertos acaba por 

diferir de acordo com a região do território nacional. No Rio Grande do Sul, por exemplo 

as deliberações de 1837 proíbem “de frequentar as escolas públicas: 1- as pessoas que 

padecem de moléstias contagiosas; 2- os escravos e pretos ainda que sejam livres ou 

libertos”66. Na Corte, a lei municipal nº 1.131 de 1834 diz que “não serão admitidos à 

matricula, nem poderão frequentar as escolas: 1- meninos que padecerem de moléstias 

contagiosas, 2- Os que não tiverem sido vacinados, 3- Os escravos”.67 A província do 

Paraná seguiu as normativas aplicadas na Corte, mas em 1883 decreta “É obrigatória a 

frequência das escolas de ensino primário nas cidades, vilas e povoações da Província 

para todas as crianças; [...] Parágrafo único: Estão compreendidos nas disposições deste 

artigo os ingênuos da lei de 28 de setembro de 1871.”68 E no Rio Grande do Norte, o 

Estatuto para as Primeiras Letras da Província de 1836 determina que não admitirão em 

suas aulas alunos que não sejam livres; as Professoras porem podem receber escravas; 

para o fim tão somente de lhes ensinar as prendas domésticas.69 

Para São Paulo, as leis provinciais se omitiram sobre qualidade dos alunos que 

poderiam frequentar as escolas públicas até o ano de 1868, quando a lei nº 54 de 15 de 

abril considera: “Não serão admittidos na matrícula: 1- Meninas nas escolas do sexo 

masculino, e os meninos nas escolas do sexo feminino; 2-Os menores de cinco anos de 

idade; 3- Os que padecem de moléstia contagiosa; 4-Os escravos; 5-Os que houverem 

sido expulsos por incorrigíveis”.70 A disposição foi reiterada pelo Regulamento da 

Instrução Provincial de 1887 com um adendo no quinto parágrafo: 

Art. 143 Não serão admittidos a matricula nas escolas de primeira cathegoria: 

§1º As meninas nas do sexo masculino e os meninos nas do sexo feminino, 

salvo quando se tratar de escolas mixtas ou de professores ambulantes. 

§2º Os menores de cinco annos, ficando ao prudente arbítrio dos professores 

determinar a edade até a qual seja licito ao alumno frequental-as sem quebra 

 

66 MOACYR, Primitivo. A instrução pública e as províncias. 3º vol. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1939. pp 431 apud TOBIAS, José Antônio. História da Educação Brasileira. Pp 132-133 
67 PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Decreto Municipal nº 1.331-A, de 17 de fevereiro 1854. Artigo 69. 
68 SILVA, Noemi Santos da. O Batismo na instrução: projetos e práticas de instrução formal de escravos, 

libertos e ingênuos no Paraná provincial. 2014. Curitiba: Dissertação de mestrado. Setor de Ciências 

Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná. 2014. pp 102. 
69 BARROS, Surya Aaronovich Pombo. Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não livres, 

pretos, ingênuos: negros nas legislações educacionais do XIX. Educação e Pesquisa, v. 42, n. 3, 2016. p. 

591-605. 
70 BARROS, Surya Aaronovich Pombo. A presença negra e escrava em escolas públicas de São Paulo 

(segunda metade do século XIX). 2017. Pp 153. 
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da disciplina, nunca porém além de dezesseis annos, salvo tratando–se de 

escolas em que seja permitida a concorrencia de ambos os sexos, das quaes 

serão eliminados os meninos logo que attingirem a edade de dez annos. 

§3º Os que padecem de moléstia contagiosa. 

§4º Os alumnos que por incorrigíveis houverem sido expulsos de escola 

publica. 

§5º Os escravos, salvo nos cursos nocturnos e com consentimento dos 

senhores.71 

Em períodos anteriores ao Regulamento, a concessão de frequência escolar para 

afrodescendentes parece ser confusa até para a Inspetoria Geral da Instrução Pública, 

como é possível averiguar em relatório dirigido ao presidente da província em 1854: 

[...] Suscittou-se dúvida si erão admitidos à matrículas os escravos, ou 

indivíduos sobre cuja a liberdade não havia certeza. Visto que as famílias 

repugnarião mandar às escholas públicas seus filhos si essa qualidade de alunos 

fosse aceita, e atendendo aos perigos de derramar a instrução pela classe 

escrava, ordenei que não fossem recebidos nos estabelecimentos de instrução 

publica senão os meninos que os professores reconhecessem como livres, ou 

que provassem essa qualidade.72 

O trecho acima, além sugerir que indivíduos não-livres estariam procurando 

frequentar instituições escolares, destaca o desconforto que as famílias dos demais alunos 

poderiam sentir com a penetração de escravos no ambiente desfrutado por seus filhos. 

Também, é importante salientar a ambiguidade “dos perigos de derramar a instrução pela 

classe escrava”. Tal ameaça faz referência a um suposto decaimento moral que os alunos 

poderiam obter através da convivência com escravizados, ou diz respeito às capacidades 

que estes poderiam desenvolver e aprimorar ao frequentar ambientes de letramento? 

Analisando listas de alunos produzidas por professores de escolas públicas de 

primeiras letras na segunda metade do século XIX, a pesquisadora Surya Barros 

conseguiu identificar observações sobre situação jurídica de alguns alunos. Os 

documentos por ela verificados trazem notas interessantes no campo “filiação”: o pai de 

Engracia Maria Rosa é mencionado na lista de alunos da Escola do Oitavo Distrito em 

1881 como “Joaquim Macário (africano)”. Já Josepha (sem sobrenome), aluna da Escola 

Feminina de Primeiras Letras do Largo Sete d’Abril em 1875 é inscrita como filha de 

“Benedicta Catharina de Sá (escrava)” e diz morar com “com sua Sra. D. Joaquina Alves 

Siqueira”. A autora afirma que estas observações não são frequentes, variando muito de 

 

71 Regulamento para instrução pública provincial. apud MACHADO, Carlos Eduardo Dias. População 

Negra e Escolarização na cidade de São Paulo nas décadas de 1920 e 1930. São Paulo: Dissertação de 

Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2009. Pp 20. 
72 PRESIDENCIA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Relatório sobre o estado da Instrução Pública 

da Província de São Paulo no anno de 1854 apresentado ao Exmo. Presidente de Província pelo 

Inspetor Geral da mesma Instrução Pública Diogi de Mendonça Pinto. São Paulo Tipografia 

Americana, 1885. 
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acordo com o professor responsável pelo preenchimento da lista e com o ano de sua 

emissão. Muitas outras designações de filiação, como “pais incógnitos” ou “indigentes” 

sugerem que filhos e filhas de escravizados estavam frequentando a escola pública, mas 

necessitam ser conflitadas com outras tipologias documentais para obter confirmação. 73 

A partir de 1879, ano em que as crianças nascidas sobre a vigência da Lei do 

Ventre Livre completaram oito anos, a autora aponta a mudança de um tipo de observação 

presente nas listas de alunos: quem morava “com seu senhor/senhora” passa a morar “com 

sua madrinha/padrinho”74. A afirmação permite assegurar que estes senhores em questão, 

tendo posse de uma escravizada que deu à luz após 1871, optaram por ficar com os 

rebentos para “utilizar-se dos serviços do menor até a idade de 21 anos”75 frente à 

indenização de 600$000 paga a eles pelo Estado caso renunciasse ao domínio sobre ele.76 

Esta constatação possibilita reflexão sobre alguns pontos sensíveis sobre a relação 

entre senhores e ingênuos, dada a grande diferença entre permanecer com a criança em 

sua casa e matriculá-la nas escolas de primeiras letras. Seria essa uma prática comum? E 

qual seria a finalidade de aplicar os ingênuos no ensino formal? A lei nº 2.040 de 1871 

aponta a “obrigação dos senhores em cria-los e trata-los” até atingirem oito anos de idade, 

sem menção sobre obrigatoriedade de ensino. 

Como mencionado anteriormente, os debates políticos que resultaram na 

promulgação desta lei estiveram mais centrados nas decorrências da transformação das 

crianças nascidas livres em trabalhadores do que na condição de fragilidade dos infantes 

frente hostilidade sistema escravista e necessidade de proteção ou educação. Nestas 

discussões parlamentares, a instrução esteve associada a formas de introduzir preceitos 

de sujeição para a formação de um trabalhador livre que acompanhasse o ritmo de 

exploração do trabalho compulsório.77 Já em 1878, tal intenção é reiterada no Congresso 

Agrícola do Recife: 

 

 

 

73 BARROS, Surya Aaronovich Pombo. Negrinhos que por ahi andão: A presença negra e escrava em 

escolas públicas de São Paulo (segunda metade do século XIX). Dissertação de mestrado. São Paulo: 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.2005. Pp 70-80 
74 Ibidem. pp 150. 
75 BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871 
76 Daniela Portela confirma que entre 1871 e 1888 a maioria das crianças negras livres de São Paulo 

permaneceram sob domínio de senhores de escravos. PORTELA, Daniela. Iniciativas para atendimento 

para crianças negras na província de São Paulo (1871-1888). Dissertação de mestrado. São Paulo: 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2012. Pp 77-130 
77 Ibidem. Pp 84-85 
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O grande interesse pelo futuro da lavoura reclama que sem quebra de sérias 

tentativas para a emigração estrangeira, o agricultor não esqueça a 

conveniência de aproveitar, habituando-os ao trabalho, os filhos de escravas 

nascidos depois da lei de 28 de setembro bem como cuide seriamente da 

educação rural.78 

A instrução também foi evocada como forma de livrar as crianças ingênuas de 

“vícios da ignorância” e “animalidade” da associados a escravidão. Mas quando proposta 

em pareceres apresentado à Comissão Parlamentar responsável por avaliar e propor 

modificações no projeto da lei, foi utilizada como desqualificante por opositores que 

apontavam o despreparo tanto do Estado e quanto dos senhores para o cumprimento da 

proposição.79 Noemi Santos da Silva diz: 

“[...] Buscava-se conciliar ambos os anseios que dividiam o parlamento: 

demonstrar preocupação com a “instrução elementar do ingênuo, e ao mesmo 

tempo isentar os senhores de tal obrigação, afirmando a instrução como um 

elemento opcional no “tratamento” senhorial àquelas crianças, ocorrendo 

somente quando possível”80 

 

 
 

De fato, para os casos paulistanos evidenciados por Surya Barros, a inscrição de 

ingênuos e ingênuas em instituições de ensino formal parece ter sido “elemento opcional” 

de “padrinho e madrinhas” para o período em que estivessem guardando a criança. É 

necessário considerar inclusive a incompatibilidade do regime escolar com exploração 

dos serviços da criança até os 21 anos como disposto em lei. Desta maneira, é forçoso 

aceitar que o campo de estudos da História da Escravidão sabe que esta prática existiu, 

pelo menos em ambiente urbano, mas a dimensão dela é desconhecida. 

 

 
• O Ensino Público na virada do século 

 
Entende-se que no final do século XIX, a educação do indivíduo negro foi 

debatida politicamente, mas não se fez prioritária. Dentro do cenário de busca pelo 

progresso e modernização da mão-de-obra, a educação assumiu importante papel na 

organização deste novo universo, almejando aplicar projetos educativos e disciplinadores 

para a parcela populacional altamente considerada: os brancos. Mas a partir do momento 

em que a abolição se tornou uma realidade, os setores afrodescendentes teriam que, de 

alguma forma, serem contemplados. Se o discurso médico criou a imagem de “um corpo 

 

78 CONGRESSO AGRÍCOLA DO RECIFE, 1988, p. 14 apud PORTELA, Op. Cit. pp 95 
79 SILVA, Noemi Santos da. O Batismo na instrução... pp 26. 
80 Ibidem. 
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saudável e robusto, oposto ao corpo doentio do indivíduo colonial”81 e o urbanismo foi 

responsável pela valorização da cidade funcional e moderna, à educação seria incumbido 

o papel de produzir os cidadãos preparados para trabalho livre e disciplinado. Dessa 

forma, a configuração e ampliação da escola pública no final do século foi parte 

fundamental de um projeto político das elites dirigentes e não esteve isenta da disputa e 

reinvindicação de outros setores da sociedade. Os republicanos elaboram e ofertam 

escolarização nos moldes dos cafeicultores, antes que outras camadas sociais a 

reivindicassem nos seus próprios formatos. Propõe ensino elementar e profissional para 

as massas e educação científica para as elites e almejando ampla educação popular. 82 

Porém, é imperativo ressaltar que apesar de manifestas altas expectativas de 

diversos setores das elites, o ensino primário brasileiro, de norte a sul, na cidade e no 

campo, tendeu a ser exercido com características de informalidade e domesticidade83. No 

ano de 1877 o inspetor da província de São Paulo relata: 

Os cofres públicos apenas concorrem com a mobília, todas as despesas da 

escola, inclusive as casas são pagas do bolso do professor [...] a maior parte de 

seus vencimentos é absorvida pelo aluguel da casa, e por isso não admira que 

as escolas sejam estabelecidas em casas pequenas e acanhadas, que não podem 

comportar os alunos que as frequentam.84 

Estudos historiográficos que analisam a organização do sistema formal de ensino 

brasileiro como instituição nacional durante o século XIX apontam constantemente para 

a contradição entre um discurso político que exaltou a importância da instrução primária 

na disseminação do “progresso civilizatório” versus o acesso extremamente limitado da 

população às instituições educacionais. Com o índice de escolarização da população 

mantido sempre abaixo de 5% durante todo o Império, o alargamento de uma almejada 

cultura escolar85 foi freado por fatores que englobaram desde a precariedade material das 

 

81 SCHWARCZ, Lilia K. M. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no 

final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. pp 46 
82 SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado 

de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Fundação Editora da UNESP. 1998. p.24. 
83 Temos o exemplo da função de “professor adjunto”: o aluno mais bem preparado auxiliava o mestre 

alfabetizador oficial, considerando que as turmas escolares não eram seriadas (ensino mútuo), ou seja, 

alunos com níveis de instrução diferentes frequentavam a mesma aula. MARCILIO, Maria Luiza. História 

da Alfabetização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2016. pp 57-80 
84 Relatório do presidente da Província, São Paulo, 1877. pp.22 apud MARCILIO, Maria Luiza. História 

da Alfabetização..., 2016. pp 63. Esses edifícios funcionavam tanto como sala de aula como residência do 

mestre. A autora conceitua esse modelo como “Casa-Escola”. 

A autora lista uma série de relatos semelhantes de presidentes de província e professorem em diversas 

regiões do país. 
85 O conceito de Cultura Escolar transcende apenas a obrigatoriedade do ensino primário, formalmente 

instaurado no Brasil em 1854 com a reforma de Couto Ferraz. A uniformização do ensino em território 

nacional; diminuta evasão; valorização e incentivo à permanência; compreensão do espaço escolar como 
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escolas, passando por aspectos curriculares e administrativos, até questões estruturais 

como a grande desigualdade social alimentada por longos séculos de regime escravista. 

Em relatório dirigido à Assembleia Legislativa do Império em 1869, Paulino José Soares 

de Souza afirma que “a ilustração pública é o grande motor do adiantamento nacional, o 

estímulo a cujo impulso a direção da sociedade se encaminhará para a realização das mais 

nobres e elevadas aspirações do patriotismo”. Mas completa adiante: “É com verdade 

mágoa que vejo-me obrigado a confessar que em poucos países a instrução pública se 

achará em circunstâncias tão pouco lisonjeiras como no Brasil”.86 

A obra “A História Alfabetização no Brasil”, de Maria Luiza Marcílio, traz 

considerável esforço para construir um panorama sobre as condições materiais, 

ideológicas e políticas do exercício do ensino no Brasil. Em sua análise sobre o período 

Imperial, a autora expôs relatos de professores e inspetores sobre a situação: em São 

Paulo, já em 1880, a escola da Luz estava “colocada nos fundos de uma casa particular, 

fora da linha da rua e com frente para o terreno sobre que correm os esgotos da 

penitenciária”87. Oito anos depois, o diagnóstico manteve-se: “As escolas públicas da 

província permanecem, na generalidade, funcionando em local impróprio, muitas vezes 

sem condições higiênicas e desprovidas de tudo quanto é necessário”.88 

Em 1881, uma professora da escola feminina da vila de Araras, interior da 

província, diz: “Infelizmente, falta tudo a esta pobre escola pública! Com grande 

dificuldade consegui (emprestado) uma pequena mesa e três toscos bancos. Eis em que 

consistem os materiais de um estabelecimento de instrução pública, na heroica província 

de São Paulo.”89 

Analisando também relatórios de Presidentes de Província, Marcílio alerta para a 

alta dependência de donativos de particulares - verba, objetos e imóveis – a qual 

estabelecimentos escolares e professores estiveram submetidos. “Não conheço um só 

professor que, se interessado pelo bem-estar de seus discípulos, não tenha apelado para a 

 

característico à uma função específica, corpo profissional qualificado em ensino superior, seriam 

características que indicariam que a escolarização formal se tornou um hábito da sociedade. MARCILIO, 

Maria Luiza. História da Alfabetização no Brasil, 2016. utiliza e alarga o conceito explanado por 

Dominique Julia em “A Cultura Escolar como Objeto Histórico”, 2001. 
86 BRASIL, Ministério do Império. Relatório apresentado à Assimbleia Geral pelo Ministro e Secretário de 

Negócios do Imério Paulino José Soares de Souza em 1869. Rio de Janeiro: Typografia Nacional. 1870. pp 

39-44. 
87 Relatório do presidente da província de São Paulo, 1880. apud MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 78. 
88 Relatório do presidente de província de São Paulo, 1888. apud MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 59. 
89 APESP, IP, cx. 1, ordem 4919 apud MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 62. 
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generosidade dos particulares, no sentido de se obter recursos ao menos de pequenas 

montas” diz o Presidente da Província de Pernambuco em 1888.90 Na Corte, em 1882, o 

Presidente da Província atesta que: 

Com exceção de poucos prédios doados para escolas por cidadãos beneméritos 

[...] essa rica e importante província não possui um só edifício regular onde 

possa funcionar uma escola, onde sejam respeitados os preceitos da ciência 

[...]. As casas onde funcionam as escolas são todas reputadas incapazes ou 

pouco apropriadas para o fim a que se destinam.91 

 

 
 

De maneira semelhante ao funcionamento de instituições de assistência à infância 

desvalida, a iniciativa privada foi parte importante (se não fundamental) para a 

viabilização e funcionamento do sistema de instrução pública durante o todo o império e 

início da República. Logo, é possível identificar, novamente, a tendência de intervenção 

do mundo privado em responsabilidades da esfera pública. Respaldada pela precariedade 

material dos estabelecimentos, informalidade nas relações ali estabelecidas e autonomia 

dos municípios e províncias92, elites locais detectaram a oportunidade de se aproximar do 

exercício da instrução através da caridade e filantropia.93 O estreitamento deste laço entre 

público e privado foi manifesto inclusive pela família Real, quando na década de 1860, 

Dom Pedro II ordena que se mandem cartas aos presidentes de província “para que 

procedam subscrições de particulares para arrecadar fundos para edificação de casas de 

escolas apropriadas”94, pois ao voltar de Exposições Internacionais realizadas em solo 

europeu, se dá conta que o Brasil, ao contrário de seus vizinhos latinos, não possuía 

nenhum projeto apropriado para a construção de escolas. 

Esta relação de dependência desenvolvida pelo Estado, que em alguma medida 

tornou-se um hábito, viabilizou a elaboração e aplicação de métodos e conteúdos 

pedagógicos por estes próprios setores locais da elite. O que, mais a frente, resultará na 

fundação das instituições abordadas por esse estudo, o Asilo de Meninas Órfãs 

Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e o Educandário Sagrada 

Família. Sendo importante ressaltar que elas certamente não foram as únicas de seu tipo. 

 

90 Relatório do presidente de província de Pernambuco, 1888.apud MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 73 
91 Relatório do presidente de província do Rio de Janeiro, 1883. apud MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 62. 

92 “Mal entendidas as ideias de federalidade, deram às assembleias provinciais a atribuição de legislar 

sobre a instrução primária e secundária [...] Cada província organiza e distribui o ensino público como quer 

e como pode”. Relatório do presidente de província da Paraíba, 1862. 
93 As elites não apenas “identificaram uma oportunidade”, mas também se sentiam moralmente 

responsabilizadas por essa tarefa. 
94 MARCILIO, op. cit. 2016. Pp 76. 



32 

 

A autora Carmen Sylvia Vidigal, com o intuito de evidenciar o contexto político 

e social que propiciou a fundação do colégio particular campineiro “Culto à Ciência” em 

1869, denomina de desoficialização do ensino o movimento de “transferência”95 da 

responsabilidade sobre o universo escolar à particulares, típico das últimas décadas do 

século XIX. Fomentado por políticas de cunho federalista, este movimento possibilitou 

que aspirações políticas de elites locais fossem incorporadas às práticas escolares em 

instituições sob sua tutela. Tal movimento foi propagandeado positivamente, 

posicionando os patronos como agentes sociais, capazes de ampliar a oferta de vagas: 

[...] a iniciativa particular, suprindo a ação governamental, opera grandes 

resultados na ordem moral também utilizando os mais profícuos esforços no 

generoso intuito de espalhar a instrução e levar a luz a todas as almas. [...] O 

bem-estar da geração futura requer novos perseverantes esforços. A instrução 

é um meio, o fim é a liberdade. 96 

 

 
Em São Paulo, um importante marco deste processo foi a sanção da lei provincial 

nº 54 de 15 de abril de 1868 que instituiu a liberdade de ensino ou ensino livre: permissão 

para o exercício do ensino primário por particulares não associados ao governo. A lei 

instituiu: 

Art.15. – O ensino pimario ou superior poderá ser livremente exercido por 

particulares, salvas as restricções seguintes: 

§ 1º - Obrigação de fornecer os dados estatísticos necessários 

§ 2º Obrigação de cessar o exercicio do magisterio uma vez convencido o 

professor de actos immoraes e de máus costumes. 

[...] 

Art. 20. – Ficam supprimidas as cadeiras publicas de ensino secundario, salvas 

as que estiverem providas, ás quaes se estenderá esta disposição logo que 

vagarem por qualquer motivo. 

Art. 21. - Nos logares onde não houverem escholas publicas ou deixarem de 

existir por força da presente lei, o presidente da provincia, ouvindo o inspector 

geral e este ao do districto e presidente da camara municipal, poderá 

subvencionar, para o ensino dos meninos pobres, o professor particular mais 

conceituado, dispendendo para esse fim até a quantia de duzentos mil réis 

annuaes, com cada professor, tendo em vista o numero de alumnos pobres e o 

quantum para isso especialmente decretado no orçamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

95 O termo transferência não deve ser entendido aqui como algo que plenamente pertenceu ao Estado 

outrora. Mas trata-se de uma oficialização da possibilidade de particulares exercerem o ensino. MORAES, 

Carmen Sylvia Vidigal. O ideário republicano e a educação: uma contribuição à história das instituições. 

Campinas: Mercado de letras, 2006. 
96 SALLES, Alberto. Gazeta de Campinas. 12 de janeiro de 1884. 
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§ Unico. - As escholas particulares subvencionadas ficarão sujeitas á mesma 

inspecçao e fiscalisação das escholas publicas. 97 98 

 

Há alguns dados sobre a oferta de vagas no ensino privado neste período, mas não 

são dados seriados e carentes de cruzamento com números da população em idade escolar. 

Informações apresentadas à Assembleia Provincial de São Paulo pelo presidente 

desembargador José Tavares de Bastos no ano de 1867 atesta a existência de 277 escolas 

oficiais públicas dedicadas ao ensino primário, 169 masculinas e 108 femininas, 

abarcando 8.630 alunos matriculados: 5.505 meninos (3.717 frequentes) e 2.580 meninas 

(2.080 frequentes). O ensino de segundo grau (entendido/oferecido como ‘aulas’ naquele 

período) era ofertado formalmente pela província em sete estabelecimentos, 3 na capital 

e 4 no interior, totalizando 139 matriculados (45 frequentes) além das aulas preparatórias 

para ingresso na faculdade de Direito. Sobre o ensino promovido pela iniciativa 

particular, o presidente desembargador atesta 106 instituições, contando que 10 destes 

colégios ofereciam instrução secundária, contando com 1.263 matriculados (1.087 

frequentes).99 Observando números fornecidos por Primitivo Moacyr sobre década de 

1870, Carmen Sylvia Moraes identifica um aumento no número de instituições escolares 

públicas com relação a década anterior, porém no intervalo entre 1874 e 1876 observa o 

decréscimo de 783 vagas, graças ao fechamento de 59 escolas. Necessário frisar que, 

segundo o levantamento da autora, 86% da população paulista em idade escolar não 

frequentava a escola neste período. 100 

Na cronologia sobre o ensino brasileiro elaborada por Marcílio, o cenário tende a 

melhorar nas primeiras décadas da República. A criação dos Grupos Escolares101 em 

 

97 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Artigo 15 da Lei nº 54, de 15 de 

abril de 1868. Porém o não fornecimento de dados estatísticos para o governo provincial foi manifestado 

pelo José Soares de Souza em seu levantamento sobre o estado da instrução em território nacional. Sobre 

as instituições particulares da Província de São Paulo ele diz: 

“Não posso garantir a veracidade destes algarismos, porque, sendo presentemente livre o ensino na 

Província o ensino particular, deixarão os diretores dos respectivos estabelecimentos de fornecer as 

necessárias informações.” BRASIL, Ministério do Império. Relatório apresentado à Assimbleia Geral 

pelo Ministro e Secretário de Negócios do Império Paulino José Soares de Souza em 1869. Rio de 

Janeiro: Typografia Nacional. 1870. pp 83. 
98 Importantes considerações sobre o ensino livre no contexto nacional de constituição do Estado brasileiro 

e sua relação com o liberalismo foram feitas por SOUZA, Francisco Alencar de. Os tempos do Império: 

uma análise da Reforma do Ensino Livre de 1879. São Paulo: Tese de doutorado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2006. 
99 Citado por MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. O ideário republicano e a educação: uma contribuição 

à história das instituições. 2006. Pp 38. 
100 Ibidem. pp 41. 
101 As características deste sistema escolar incluíam “educação fundamental obrigatória, gratuita, universal 

e laica, com métodos racionais e atrativos e cuja escola era estabelecida em prédio com material 

apropriado.” MARCÍLIO, História da Alfabetização no Brasil. 2016. pp 272. 
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1893, em São Paulo, concorrera para a ampliação do número de vagas ofertadas pela rede 

pública de ensino: Em 1890 existiam 14.427 alunos matriculados no Estado, em 1914 o 

número salta para 157.232.102 Este processo está vinculado ao que a autora identifica 

como Revolução do Ensino Paulista103, inspirada em modelos pedagógicos popularizados 

na Europa e Estados Unidos e viabilizado economicamente pelo boom da indústria 

cafeeira paulista na virada do século. As primeiras experiências destes modelos 

pedagógicos modernizados pelos ares do norte ocorreram em instituições particulares. 

Teve como principal expoente a Escola Americana, futuramente Mackenzie College, 

fundada em 1871.104 

Propostas inovadoras como a introdução da coeducação dos sexos (salas mistas 

com meninos e meninas); valorização do ensino feminino; implementação do jardim de 

infância; e disponibilidade de laboratórios, matérias, livros e cartilhas para a comunidade 

escolar; professores com formação completa na Escola Normal; e padronização do 

currículo, foram ventiladas entre as elites políticas republicanas, resultando na Lei nº 88 

de 1892, que coroa a reforma da instrução pública do Estado de São Paulo.105 O primeiro 

Grupo Escolar – a ideia de “grupo” está relacionada com a unificação de escolas isoladas 

em uma região ampla – iniciou suas atividades em 1895 na capital, inspirado pela escola- 

modelo cujo funcionamento esteve relacionado à Escola Normal desde 1893. A 

popularização106 desde formato ocorrerá mais adiante no século XX, tornando-se o 

modelo de escola pública em território nacional até 1970,107 mas durante os primeiros 

momentos da República não foi hegemônico no território paulista, seu berço. Modelos 

mais tradicionalistas, elaborados por setores da elite intimamente conectados à Igreja 

católica, também anunciaram suas acepções sobre elementos necessários para o progresso 

“saudável” da sociedade na recente república brasileira, elaboraram modelos de ensino e 

os colocaram em prática. 

 

 

 
 

102 MARCÍLIO, op cit. 2016. pp 263. 
103 MARCÍLIO, op cit. 2016. pp 253-276. 
104 Necessária a menção também da Escola Neutralidade, também na cidade de São Paulo, e o Colégio 

Culto à Ciência, de Campinas, cuja trajetória de fundação foi explorada por MORAES em obra mencionada 

anteriormente. 
105 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADPO DE SÃO PAULO. Lei nº 88 de 8 de setembro de 

1892. 
106 Em 1898 havia 8 grupos escolares na cidade de São Paulo, em 1930 o número sobre para 50. 

MARCÍLIO, op cit. 2016. pp 264. 
107 BADUY, Maria; RIBEIRO, Maria Betânia O. L. R., Origens do Grupo Escolar e a modernização 

(educacional) no Brasil. Ituiutaba: Revista Intercursos, v. 19, n. 1, Jan-Jun. 2020. 
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Debruçando-se sobre iniciativas educacionais propagandeadas pelo movimento 

negro nas décadas de 1920 e 1930 em jornais paulistas, o pesquisador Carlos Eduardo 

Dias Machado descreve a mobilização da população afrodescendente na tentativa de 

denunciar a dificuldade de acesso às escolas públicas e privadas. Considerando que “no 

universo simbólico do republicanismo[...] o conceito de cidadania se materializava 

através da educação”108, estes indivíduos, cientes da marginalização sofrida, não só 

produziram discursos críticos à realidade enfrentada, mas também buscaram estimular 

seus pares a serem persistentes nas trajetórias educacionais apesar das inúmeras 

dificuldades, culminando inclusive em propostas executivas de ensino, como a escola 

primária fundada pela Frente Negra Brasileira em 1931. O trabalho do pesquisador é 

extremamente instigante e de grande relevância para o campo.109 

Relacionando suas fontes com a obra de Maria Marta Chagas de Carvalho110, ele 

pontua que a política educacional republicana esteve direcionada à formação do cidadão 

“modelo”, que formalmente não exclui os afrodescendentes mas claramente não esteve 

direcionada à eles nem considerou especificidades de suas realidades. A escola 

republicana foi idealizada para ser “emblema da instauração da nova ordem, o sinal da 

diferença que se pretendia instituir entre um passado de trevas, obscurantismo e opressão 

e um futuro luminoso em que o saber e a cidadania se entrelaçariam trazendo o 

progresso”111, traçando assim um limite “sútil” sobre quem eram os cidadãos que a 

 

108 MACHADO, Carlos Eduardo Dias. População Negra e Escolarização na cidade de São Paulo nas 

décadas de 1920 e 1930. 2009. Pp 12. 

109 O estudo sobre o letramento e instrução da população negra teve adições importantes nas últimas 

décadas, quando se passou a procurar (e encontrar) iniciativas promovidas pelos eles próprios. Listamos 

algumas delas: WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Cartas, procurações e patuás: os múltiplos 

significados da escrita no mundo da escravidão. In: CORD, Marcelo Mac; ARAÚJO, Carlos Eduardo M.; 

GOMES, Flávio dos Santos (org.). Rascunhos Cativos: educação, escolas e ensino no Brasil escravista. 

Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017; MACHADO, Maria Helena P. T; GOMES, Flávio dos Santos. Eles Ficaram 

“embatucados”, seus escravos sabiam ler: abolicionistas, senhores e cativos leitores no alvorecer da 

liberdade. In: CORD; ARAÚJO e GOMES (org.). Rascunhos Cativos... 2017.; SILVA, Geraldo; 

ARAÚJO, Márcia. Da interdição escolar às ações educacionais de sucesso: escolas dos movimentos negros 

e escolas profissionais, técnicas e tecnológicas. In: ROMÃO, Jeruse (org.). História da Educação do 

Negro e outras histórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade. 2005.; BARBOSA, Marinalva. Escravos e o Mundo da Comunicação: 

Oralidade, Leitura e Escrita no Século XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016.; PAIVA, Eduardo França. 

Leituras (im)possíveis: negros e mestiços leitores na América Portuguesa”. In: DUTRA, Eliana Freitas; 

MOLLIER, Jean Yves (org.). Política, nação e edição: o lugar dos impressos na construção da vida política 

no Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII-XIX. São Paulo: Annablume, 2006.; LUCINIDO, William 

Robson Soares. Educação no pós-abolição: um estudo sobre as propostas educacionais de 

afrodescendentes (São Paulo 1918-1931). Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade do Estado 

de Santa Catarina. 2010. 
110 CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A escola e a república e outros ensaios. Bragança Paulista, 

EDUSF, 2003. 
111 Ibidem. pp 23. 
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República tinha o dever e interesse em educar, prevalecendo a inclusão da mão-de-obra 

imigrante europeia, frente a população nacional nos cotidianos escolares. Em São Paulo, 

território suis generis do favoritismo do trabalhador branco, a população negra identificou 

que a permanência no ensino primário estava diretamente relacionada à manutenção de 

privilégios históricos baseados em critérios de raça e classe.112 O jornal “Voz da Raça” 

publica em 1934: 

Ainda se encontra grupos escolares que recebem os negros porque são 

obrigados, porém os seus professores procuram menosprezar a dignidade das 

crianças negras deixando-as ao lado para que não aprendam e os Paes, pobres, 

e descorsoados pelo pouco desenvolvimento do filho, rescivem tira-los e 

entregar-lhes os serviços pezados, ainda assim dificilmente encontrado. E com 

isso, vem o negro lutando com as peripécias moraes da vida. Sei que a 

fiscalização é rigorosa, e é repartidas equitativamente, mas os esforços 

aplicados ao negro aluno, não é aquele que recebem as crianças brancas. E 

porque será que o negro não pode aparecer em uma representação escolar, 

quando há um festival?113 

 

 
A percepção dos próprios indivíduos negros sobre as dificuldades enfrentadas para 

o ingresso e permanência no sistema de educação brasileiro no período pós-abolição 

atesta a existência de um sistema não formalizado de exclusão, ou seja, a marginalização 

destes sujeitos acontece, primariamente, como subproduto das relações cotidianas, não 

legisladas pelo Estado. Diferentemente das leis Jim Crow no sul dos Estados Unidos, e 

do apartheid sul-africano, o Estado brasileiro não impôs pela letra da lei a distinção racial 

entre os cidadãos. Isso, como já sabido, não impediu a discriminação racial de se 

reconfigurar e se perpetuar, pelo contrário, tornou-a muito mais difícil de ser 

combatida.114 

Como no exemplo de Dona Francisca, que tinha os cabelos raspados ao frequentar 

o colégio junto a meninas brancas, mencionado no início desse capítulo, no Brasil se 

incluiu ao mesmo tempo que se excluiu. Entendendo que o Estado não promoveu 

segregação racial de forma legal, mas aprovou recursos para o estímulo da imigração e 

estabelecimento europeu, fica visível a construção de um discurso passivo de 

discriminação pautada na cor da pele. Fato que impactou enormemente a inserção da 

população afrodescendentes no mercado de trabalho livre. 115 

 
 

112 MACHADO, Carlos Eduardo Dias. População Negra e Escolarização na cidade de São Paulo nas 

décadas de 1920 e 1930. 2009. pp 41-63. 
113 A Voz da Raça, 17 de fevereiro de 1934. apud MACHADO, Op. cit. pp 44. 
114 ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: EDUSC, 1998. 
115 Ibidem. 
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A segmentação da população entre elementos “condutores do progresso” e 

“massas” também foi estendida ao universo feminino. A ideia de que as mulheres não 

performavam apenas a reprodução biológica, mas também a ideológica116, atribui a elas 

a incumbência da criação e manutenção da família modelar, célula fundamental da boa 

sociedade. Uma mulher bem-preparada seria um vetor para a assimilação dos novos 

valores burgueses de higiene, ordem, método e trabalho, e capaz de garantir um lar bem 

estruturado, ambiente saudável para a reprodução de novos cidadãos. Assim, o ensino 

formal feminino refletiu estas expectativas e condenou comportamentos discrepantes dos 

idealizados. Por também estar fundido ao universo das tensões raciais e de classe, os 

sistemas de instrução e assistência diferenciou meninas de acordo com tais parâmetros, 

considerando as necessidades do universo da casa: algumas mulheres seriam estimuladas 

a cuidar de suas famílias atentando para a harmonia e ordem que este espaço demandava, 

e a outras seria fadado o papel de manutenção do lar. 

Pinceladas brevemente pelas fontes expostas longo deste capítulo, o gênero 

feminino foi considerado de maneira característica pela sociedade e Estado no tocante às 

funções que deveriam exercer no cotidiano do trabalho livre na jovem república brasileira. 

Porém os séculos de vigência da escravidão, exercidos de maneira particular nos corpos 

femininos117, ecoaram significativamente pelas primeiras décadas do pós-abolição. E se 

é possível considerar que a infância contém em si projeções de futuro e expectativas para 

 

116 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Os anjos vão ao colégio: Rangel Pestana e a Educação Feminina. 

Revista da Biblioteca Mário de Andrade, p. 47-56, 1995. 
117 Os estudos sobre as particularidades da escravidão exercida sobre corpos femininos vêm recebendo 

colaborações riquíssimas a cada ano. Sendo impossível listar todas as obras relevantes, indica-se aqui 

alguns trabalhos de suma importante para a compreensão do tema no contexto brasileiro: MACHADO, 

Maria Helena Pereira Toledo. Between two Beneditos: enslaved wet-nurses amid slavery’s decline in 

southeats Brazil. Slavery & Abolition, n. 2, v. 38, 2017. pp. 320-336; MACHADO, Maria Helena Pereira 

Toledo. Escravizadas, libertandas e libertas: qual liberdade?. In. LIMA, Ivana Stolze, GRINBERG, Keila, 

REIS, Daniel Aarão. Instituições Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados 

Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2018, p. 327-337; TELLES, Lorena Féres 

da Silva. Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: maternidade e escravidão no Rio de 

Janeiro (século XIX). Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, 2018.; GRAHAM, Sandra Lauderdale. Slavery’s impasse: slave prostitutes, 

small-time mistresses, and the Brazilian Law of 1871. Comparative Studies in Society and History, n. 4, 

v.33, 1991, p. 669-694.; COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a 

abolição da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2018.; 

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; Gomes, Flávio (orgs.) Mulheres Negras no Brasil 

Escravista e do Pós-Emancipação. São Paulo: Summus/Selo Negro, 2012; ARIZA, Marília Bueno de 

Araújo. Mães infames, rebentos venturosos: Mulheres e crianças, trabalho e emancipação em São Paulo 

(Século XIX). São Paulo: Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, 2017.; SOUSA, Caroline Passarini. Partus sequitur ventrem: reprodução e 

maternidade no estabelecimento da escravidão e abolição nas Américas até a primeira metade do século 

XIX. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2021. 
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sociedade que a engloba, como indivíduos adultos que vivenciaram o século XIX 

transmitiram a meninas conteúdos e valores isentos do sistema moral da escravidão? Isso 

foi possível? 

Com estas questões em mente, propõe-se agora tentar identificar quais as 

particularidades da assistência e ensino feminino direcionado às meninas pobres foram 

exercitadas naquele período, adentrando os universos do Asilo Nossa Senhora 

Auxiliadora do Ipiranga e Educandário Sagrada Família. 
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Capítulo 2 – Duas instituições de acolhimento e instrução no Ipiranga: caminhos 

trilhados pelos Asilo e Educandário 

 

 

Em carta datada de 1892, José Vicente de Azevedo faz um pedido a Manuel 

Antônio de Góis Moreira, amigo e correspondente, que reside na cidade de Lorena: 

[...] tem esta [carta] por fim pedir sua benéfica intervenção para ser realizada 

uma obra verdadeiramente humanitária e de caridade. Existe nessa cidade, em 

poder do Sr. [?] casado com D. [?] uma menor órfã ex-ingênua, de nome 

Benedita, a qual, segundo voz pública [...]sofre os maiores maus-tratos na casa 

onde se acha, sendo também explorados seus serviços pelas referidas pessoas, 

de uma maneira brutal e desumana. Essa menor, ao que consta, fora entregue 

com papel passado, no tempo em que havia escravos e existia direito aos 

serviços dos ingênuos até os 21 anos. Hoje como o amigo sabe, graças a Deus, 

e por felicidade deste país, já não mais perdura essa hedionda marcha e a lei 

felizmente equipara a todas essas desditosas criaturinhas, colocando-as sob a 

proteção e cuidados das autoridades competentes [...]. Estou tratando, nesta 

Capital, da fundação de um estabelecimento destinado a receber meninas órfãs 

e desvalidas e tendo deliberado como num caso deste, desde já, vir aceitando 

crianças que estejam nestas condições para, apenas aberto o estabelecimento, 

serem contempladas no número de admitidas. Tenho providenciado sobre sua 

colocação provisória em boas casas de família sob guarda de pessoas caridosas 

até ficar pronta a casa. [...] a fim de que ela possa ser remetida para aqui, 

ficando debaixo de minha particular proteção. Sobre esse pedido rogo guardar 

absoluta e completa reserva [...]. Se for necessário nomear tutor indico o nome 

do Sr. Vicente Cícero dos Santos, proprietário, residente nessa capital. Que é 

pessoa séria e de toda a confiança. [...] Peço para falar com o Sr. João Moreira 

da Silva (e pedir-lhe também absoluto sigilo) para acompanha-la para cá, sem 

dizer para onde seguem viagem, nem a quem vai entrega-la, fazendo todas as 

despesas da viagem, para o que desde já, junto remeto uma ordem sobre o Sr. 

Pedrosa, a quem rogo não dizer para que fim é o dinheiro [...] 118 

 

 
O contato com esse documento não ocorreu somente nas diversas visitas 

realizadas ao acervo do Museu Vicente de Azevedo, mas também através da obra in 

memoriam organizada pela filha Maria Angelina Azevedo Franceschini. Como frisado 

anteriormente, o volume teve a intenção de organizar e divulgar uma vida dedicada ao 

“patriotismo sublimado na caridade cristã, partindo da assistência à infância”119. A 

escolha editorial de destacar a preocupação com a “ex-ingênua” Benedita introduz uma 

afirmativa pela qual Azevedo buscou ser reconhecido: incluir “desditosas criaturinhas” 

provenientes do passado escravista em projetos de socorro e auxílio à infância desvalida. 

 

 

 

 

 
 

118 FRANCESCHINI et alii, op. Cit. pp 132. No Arquivo do Museu Vicente de Azevedo a carta acha-se 

sem identificação arquivística, abrigada no subgrupo “Pessoal”, na série “Correspondências”. 
119 Idem. pp 121 
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Sua proposição decerto tem raízes na comoção pessoal com a situação delicada 

que a juventude pobre enfrentava na cidade.120 Mas por ser uma personalidade de 

relevância política121, estava a par dos debates característicos àquele momento assim 

como das soluções que seus pares elaboravam para a questão da infância abandonada.122 

Sendo ele um executor e detentor de influência no território do Ipiranga, reuniu em torno 

de si grupos sociais específicos que compartilham sua visão de mundo e enxergaram em 

seus projetos uma via para alcançar uma sociedade equilibrada e próspera. Este caminho, 

como o trecho acima elucida, envolve algumas acepções sociais contemporâneas à virada 

do século: a tentativa de combater os maus-tratos e exploração sofridos pela órfã Benedita 

consistiu em entregar sua tutela a “boa família de pessoas caridosas”. Sem considerar em 

momento algum a mediação do Juízo de Órfãos ou qualquer representante de interesses 

públicos, José Vicente busca resolver a situação totalmente em âmbito privado. A pessoa 

incumbida do resgate; o responsável pelo deslocamento para São Paulo e a família que 

abrigaria Benedita, pertencem todos a seu círculo de relações de confiança. Seus papeis 

dentro da missão foram por ele articulados para que a órfã finalmente estivesse “debaixo 

de sua particular proteção”, a salvo das mazelas sofridas no interior de um lar de 

reprodutor de violências características do período escravista. 

Presumindo-se que Benedita tenha de fato sido extraída da tutela de seus 

exploradores, na melhor das hipóteses o lar provisório não reproduziu os mesmos abusos. 

Mas dada a escolha de palavras da fonte, é de se supor que os cuidados ministrados pela 

família de pessoas caridosas estariam escorados em prática muito enraizada na sociedade 

 

 

 

 

 

 
 

120 SILVA, Robson Roberto. Crianças perigosas: estudo sobre a delinquência infantil na cidade de São 

Paulo (1888-1927). 2013. 
121 Em 1884 foi eleito deputado de pela Assembleia Provincial de São Paulo, onde exerceu mandatos nas 

25ª, 26ª e 27ª legislaturas (até 1889). Na câmara do Congresso Legislativo de São Paulo exerceu a 4ª, 5ª e 

6ª legislaturas (1898-1906) e 8ª, 9ª e 10ª legislaturas (1910-1918) pelo Partido Republicano Paulista. Entre 

1925 e 1927 foi senador estadual. FRANCESCHINI et alii, op. Cit. pp 62-70. 
122 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Nas Colinas do Ipiranga: Palacete-asilo, escola ou Museu?. São 

Paulo: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 35, p. 145-155, 1993. Neste trabalho a autora conflita 

as inciativas de Rangel Pestana com outras propostas para o ensino primário em elaboração na cidade de 

São Paulo. Debate toma proporções alargadas principalmente no território do Ipiranga por conta do uso de 

verbas provenientes das “Loterias do Ipiranga” para a criação do edifício-memorial do Museu Paulista no 

final do século XIX, primariamente destinado à criação de escolas elementares. José Vicente Azevedo e 

Rangel Pestana tomaram lados opostos nesta contenda. Também é interessante o trabalho de CORDEIRO, 

Ana Lúcia. Religião e projetos educacionais para a nação: a disputa entre metodistas e católicos na 

Primeira República brasileira. Revista Horizonte, Belo Horizonte, v. 4, n. 7, 2005. pp. 110-124. 
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brasileira: a incorporação de um novo membro familiar, feminino e negro, cujos sustento 

e proteção seriam trocados por trabalho doméstico.123 

Nada mais se sabe sobre o paradeiro de Benedita. A biografia redigida por Maria 

Angelina não faz referência à órfã depois da transcrição da carta, nem no livro de 

Matrícula Geral do Asilo, iniciado no ano de 1900, consta seu nome.124 O material que se 

tem em mãos para esboçar o cenário enfrentado por essa menina (e outras de trajetória 

similar), pertence a instituição asilar criada e patrocinada pelo redator da carta, lugar que 

se supõe ser o abrigo definitivo de Benedita pelos próximos anos, o Asilo de Meninas 

Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. 

A construção e funcionamento do Asilo misturou-se em vários momentos com a 

história do Educandário Sagrada Família. Apesar de serem ambos patrocinados por José 

Vicente, a administração e direção destes institutos tiveram muitas idas e vindas, 

contando com a atuação de outras forças políticas e atritos que interferiram diretamente 

em seus cotidianos. O primeiro e principal ponto de estresse reside na função de cada 

instituição: o Asilo estaria primariamente destinado a receber meninas “de preferência 

brasileiras, filhas legítimas de casamento católico, e descendentes de famílias 

anteriormente ricas e que se tornaram pobres” 125, e o Educandário, em um primeiro 

momento, destinava-se a “socorrer os velhos ex-escravos inválidos e na miséria e amparar 

e educar os órfãos e desvalidos filhos ou descendentes desses infelizes”.126 Estas 

primeiras afirmações já põe em xeque a carta sobre Benedita: se o Asilo foi pensado para 

receber apenas meninas outrora ricas, presumidamente brancas, como Benedita poderia 

ser acolhida ali? Em que momento a distinção entre meninas brancas e negras passou a 

ser um aspecto estruturante do projeto de caridade elaborado por José Vicente? E por 

quê? 

 

 

 

 
 

123 SOUZA, Flávia Fernandes. Criados, escravos e empregados: o serviço doméstico e seus trabalhadores 

na construção da modernidade brasileira (cidade do Rio de Janeiro, 1850-1920). Tese de Doutorado. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2017. Pp 168-194. Neste trabalho, o tema será melhor debatido 

no capítulo 3. 
124 Não é mencionada a idade de Benedita na carta transcrita. Podemos imaginar que se seu nascimento 

tiver ocorrido nas vésperas da abolição em 1888, ela teria 4 anos 1892, e se recebida pelo asilo nos primeiros 

anos, teria 12 anos quando o Livro de Matrícula é inaugurado. 
125 MVA, Asylo de orphas de São Paulo: Denominação, fins, modo de funcionamento, etc. 1914. Museu 

Vicente de Azevedo: MVA.A.001.633. 
126 Convite para assistir ao lançamento da 1ª pedra dos edifícios definitivos das Casas de Providência. 24 

de setembro de 1901. ACIIC: Porta 3 – Pasta 8C. 
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A documentação indica que na prática, ao longo dos anos, as diretrizes foram 

afrouxadas no caso do Asilo, e o Educandário se restringiu apenas ao cuidado do sexo 

feminino por insistência das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. As instituições também 

ofertaram vagas pagas para regimes de internato e externato a depender do período e de 

suas necessidades financeiras. Esses caminhos serão melhor explorados adiante. Por hora 

se faz necessário traçar uma pequena cronologia sobre a história destas duas instituições 

para melhor visualizar o desenvolvimento de suas propostas. Para tal, por mais que esta 

pesquisa procure evitar se amparar nas figuras de José Vicente e Madre Paulina, é 

inevitável recorrer a momentos se suas biografias para localizar a atuação dos asilos- 

escolares no espaço-tempo que se busca analisar. 

• Do Asilo Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga ao Grupo Escolar São José: 

“a menina dos olhos” 

A construção do Asilo N. S. A. do Ipiranga e do Educandário Sagrada Família fez 

parte de um projeto encabeçado pela figura política de José Vicente de Azevedo, que 

procurava transformar a “Colina Histórica” do Ipiranga na “Colina da Caridade Cristã”127. 

Pertencente as elites cafeeiras da região de Lorena128, empregou os vastos recursos de sua 

família nesta missão, transportando o patrimônio constituído no meio agrário com a 

exploração da mão-de-obra escrava, para a lógica do capital da cidade em processo de 

industrialização. 129 

Como católico fervoroso130 foi importante expoente do ultramontanismo em São 

Paulo, corrente que buscou reafirmar a autoridade de Roma sobre a estrutura de padroado 

 

127 As representações do Ipiranga no imaginário daquele setor específico da elite paulista podem ser 

interpretadas, por exemplo, através da fala de Padre Luiz Marcigaglia em comemoração aos 50 anos do 

Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas N. S. Auxiliadora do Ipiranga: “Foi aqui a eclosão insopitável da 

liberdade e da maturidade de um povo. Foi aqui que a independência se afirmou definitivamente e se 

consolidou e se irradiou por toda a vastidão da pátria. Esta colina é um símbolo, é um programa, é um ideal 

avassalador. O Ipiranga é um orgulho cívico de um grande povo.” ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO  

FUNDADOR DE 12 DE DEZEMBRO DE 1946. In: FRANCESCHINI, Maria Angelina Vicente de 

Azevedo et alii, Conde José Vicente de Azevedo: Sua vida e obra. 2a. Ed. São Paulo: Fundação Nossa 

Senhora Auxiliadora do Ipiranga.1996. pp 299-308. 
128 José Vicente nasceu em Lorena em 1859, membro de importante família cafeeira do Vale do Paraíba. 

Seu tio materno, José Joaquim de Moreira Lima ou Conde Moreira Lima (1842-1926), exerceu grande 

influência na região como fazendeiro e militar. José Vicente faleceu em São Paulo no ano de 1944. 
129 Cecília Souza e Maria Lucia Hilsdorf caracterizam Azevedo como “uma metamorfose da riqueza, 

representante do momento em que os capitais migram do mundo agrário escravista para o capitalismo 

empresarial moderno”. SOUZA, M. Cecília C. C.; HILSDORF, M. LUCIA S. Entre oligarquias e Igreja 

Ultramontana, um olhar para os esquecidos: José Vicente de Azevedo e a Educação das meninas negras. 

Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação, Rio de Janeiro, 2000. 
130 SOUZA e HILSDORF Também creditam o conservadorismo religioso de José Vicente como resposta a 

presença de liberais, abolicionistas e positivistas nos círculos acadêmicos do período em que ele frequentou 

a Academia de Direito de São Paulo (1878-1882). Na polarização de ideias promovida pela geração de 70 



43 

 

no século XIX, tentando centralizar o poder eclesiástico após a separação entre Igreja e 

Estado estabelecida pela República e para combater o avanço crescente do protestantismo 

em solo brasileiro.131 Tal movimento pode ser percebido, por exemplo, pelo grande 

número de congregações religiosas europeias que receberam direta ou indiretamente 

auxílio de Azevedo para se instalarem no país através de doações de verba e/ou terras e 

financiamento da construção de templos e seminários, majoritariamente no Ipiranga. 

Nessa região, José Vicente aproveitou “terrenos devolutos” para loteamento e valorização 

futura: são diversos os documentos encontrados no arquivo do Museu Vicente de 

Azevedo referentes sua movimentação política para requerer instalação de luz elétrica, 

pavimentação das ruas e traçado de linhas de bonde para aquela a localidade, o que 

certamente valorizou seu patrimônio. 

Além do Asilo e Educandário, diversos outros institutos educacionais ligados ao 

seu nome foram administrados por congregações religiosas. Neste cenário, é curioso 

observar a segmentação conferida aos estabelecimentos, onde cada grupo social teria um 

lugar específico para ser assistido e sua formação direcionada para o aprimoramento de 

habilidades estimadas por aquele setor da elite: o Instituto Cristóvão Colombo fundado 

em 1895 foi dirigido por membros da Ordem dos Escalabrinianos e destinava-se a atender 

crianças imigrantes cujos pais haviam falecido na travessia para o Brasil ou depois de 

desembarcar. Ministrou ensino profissionalizante em oficinas de serralheria, ferraria, 

carpintaria para os meninos e aula de costura para meninas.132 O Colégio São Francisco 

Xavier, de 1928, foi criado com o intuito de formar missionários jesuítas dentro da 

comunidade nipo-brasileira para que retornassem ao Japão levando consigo a palavra 

católica. As Oficinas São José propuseram a formação de “operários especializados sob 

a invocação do Patrono e Modelo dos operários, São José”,133 e foram administradas pelos 

salesianos134. Em 1924, alegando que “no populoso bairro do Ipiranga anualmente 

 

ele acaba se definindo no catolicismo conservador ultramontano. Também importante frisar Azevedo foi 

nomeado Conde Romano em 1935 pelo Papa Pio XI. SOUZA, M. Cecília C. C.; HILSDORF, M. LUCIA 
S. Op. Cit. 
131 SOUZA, M. Cecília C. C.; HILSDORF, M. LUCIA S. Op. Cit. 
132 Dissertação de mestrado sobre a instituição foi desenvolvida por LOPES, Idileine Corrêa. Educação de 

meninos e meninas no Orfanato Cristóvão Colombo (2015). Dissertação de mestrado. São Paulo: 

Universidade Nove de Julho, 2015. 
133 FRANCESCHINI et alii. Conde José Vicente de Azevedo... pp 157 
134 A data de fundação desta instituição é incerta, pois se confunde com a história de outras instituições da 

região. LOPES, Idileine Corrêa. No alto da colina e na sombra da História: educação de meninas e 

meninas no Orfanato Cristóvão Colombo (1895-1953). Dissertação de mestrado. São Paulo: Universidade 

Nove de Julho. 2015. Indica que sua pedra fundamental de sua construção foi lançada em 1891. Algumas 

seções das Oficinas São José funcionaram no Grupo Escolar São José. FRANCESCHINI et alii, op. Cit. pp 

158. 
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ficavam sem ensino centenas de crianças, por deficiência de escolas públicas” José 

Vicente promove a fundação do Grupo Escolar São José “semelhante aos 

estabelecimentos oficiais, porém essencialmente católico”. Em seus primeiros anos esta 

escola funcionou nas dependências do Asilo N. S. A. Ipiranga, atendendo outras crianças 

da região em regime de externato. Carolina Ribeiro, primeira diretora da escola, descreve 

os apelos do político: 

Isso deveria ser feito às suas expensas [José Vicente], sem ônus para o 

Governo, sem contribuição alguma dos alunos – na colina histórica, bem no 

alto, onde se descortina a cidade a crescer, a crescer em arquitetura, em 

indústria, em riqueza, sem que acompanhem esse desenvolvimento a cultura, 

a formação cívica, a educação política, como requer, como sonham os velhos 

paulistas, como sonhava Dr. José Vicente. 135 

Nesta paisagem de progresso desenhada na mente de um político conservador, a 

educação feminina recebe lugar de destaque pela possibilidade de proporcionar à 

sociedade mulheres bem preparadas para assumir seus respectivos lugares na 

modernidade. Sendo “perfeitamente preparadas em prendas domésticas, habilitadas a 

[serem] boas donas de casa, extremosas esposas e mãe de famílias modelares”, estas 

jovens se tornariam adultas que colaborariam com a regeneração da nação brasileira a 

medida que formassem famílias “sadias” baseadas nos preceitos católicos de 

comportamento, incorporando o papel de agentes morais do progresso. Logo, a “educação 

chistã da mulher e a sua providencial missão de bem educar seus filhos segundo os 

preceitos da lei de Deus e da Egreja e como a mais sólida base do verdadeiro progresso 

no seio das nações”136 seria tão relevante quando a formação de bons homens operários, 

adaptados à lógica do trabalho industrial. 

Memórias de ex-internas do Asilo, tão bem preservadas e divulgadas pelo 

Museu Vicente de Azevedo, atestam a estima do benfeitor para com aquele 

estabelecimento: “[...] queria ver-nos estudando, bem-educadas, limpas e o Colégio 

brilhando. Trazia para visitar o Colégio pessoas ilustres”137. 

Como provedor da Irmandade do Santíssimo Sacramento, decide doar o edifício 

do Asilo (cuja construção foi assinada pelo escritório de Ramos de Azevedo) à confraria, 

para que esta o mantivesse como sua obra e destinasse verbas à sua manutenção (mas 

 
135 RIBEIRO, Carolina. Um grande e justo homem. São Paulo: Museu Vicente de Azevedo, 

Correspondências Pessoais, 1954. MVA.A.003.500. 
136 AZEVEDO, José Vicente. Discurso Proferido no 40º aniversário do Asylo de Orphãs Desamparadas 

N.S. Auxiliadora do Ipiranga. São Paulo: Museu Vicente de Azevedo, 1936. MVA.A.001.653. 
137 FRANCESCHINI et alii, Conde José Vicente de Azevedo... pp 136. 
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Azevedo segue sendo referido na documentação administrativa como fundador, patrono, 

provedor, etc.). Assim sendo, os primeiros estatutos138 da instituição conferem 

preferência das vagas a órfãs “dos irmãos pobres” ou indicadas pela Irmandade. Porém a 

“origem” das órfãs variou desde os primeiros momentos: em 1899 contava com 32 órfãs, 

12 enviadas pela Irmandade do Santíssimo Sacramento, 8 pelo Governo e 12 por 

indicações diversas.139 Em 1912 também são listadas 32 internas140 saltando para 40 em 

1914. 141 O ano de 1939 lista 62 meninas sob tutela da instituição sem descrever sua 

procedência.142 

O estatuto do 1914, também publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

elucida alguns pontos interessantes sobre o Asilo: receberia órfãs internas e externas143, 

todas gratuitas, em número ilimitado, 

[...]isto é, tantas quantas ao critério do fundador hao sido admitidas no 

estabelecimento, e para ali encaminhadas com guia ou apresentação do mesmo 

fundador, estando a cargo deste a providência sobre todas as despesas, 

mediante os recursos disponíveis do Asylo oriundos dos seus próprios 

rendimentos ou es obtidos com garantia e responsabilidade dos haveres do 

mesmo Asylo, bem assim os obtidos pelo concurso da generosidade particular 

e auxilio ou subvenção dos poderes públicos.144 

 

 
 

Da fundação em 1896 até 1924 as Irmãs Salesianas (Congregação Filhas de Maria 

Auxiliadora) ficaram encarregadas da administração interna, retornando ao posto no ano 

de 1933.145 Neste intervalo a diretoria foi ocupada por Leonor de Campos Salles, filha do 

quarto presidente da República brasileira. O hiato na gestão das Salesianas parece ter sido 

motivado pelo cerceamento da autonomia das freiras na gestão do internato. O contrato 

 

138 Estatutos de 1897 e 1914. Respectivamente: DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Asylo de orphans 

do Ypiranga. 12 de agosto de 1897; MVA, Asylo de orphas de São Paulo: Denominação, fins, modo de 

funcionamento, etc. 1914. MVA.A.001.633. 
139 FRANCESCHINI et alii, Conde José Vicente de Azevedo    pp 129. 
140 MVA. Saída de órfã e lista de internas. 03 de março de 1912. MVA.A.003.443. 
141 MVA. Carta da diretora Irmã Constança ao Conde encaminhando lista das internas bem como 

solicitando a doação mensal para quitação de contas. 1914. MVA.A.001.540. 
142 MVA. Livro de medias anuais (1938-1950), pp 4-6. MVA.A.000.193. 
143 É importante frisar que o termo “órfão” nesse contexto considera o falecimento/abandono de um ou 

ambos os pais. Logo, uma criança cuja tutela recaísse apenas sobre pai ou mãe pode ser considerada 

necessitada nos termos do Asilo. Meninas “desvalidas” também eram aceitas, ou seja, provenientes de 

famílias muito pobres sem condições de cuidar dos filhos. Também é comum mães trabalhadoras, que 

muitas vezes residindo no serviço, deixarem suas filhas aos cuidados do Asilo. A depender da necessidade, 

poderiam ser matriculadas em regime de internato (residir no asilo) ou externado (voltam para casa ao fim 

do dia). 
144 DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Asylo de Orphans do Ypiranga: denominação, fins, modo de 

funcionamento, etc. 20 de Junho de 1914. pp 2639 – 2640. 
145 MVA. Contrato celebrado entre Exmo. Dr. José Vicente de Azevedo e a Congregação das Filhas de 

Maria Auxiliadora (Salesianas de D.B.). 1933. MVA.A.001.272. 
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que marca a volta delas à direção, datilografado em papel timbrado da Inspetoria 

Brasileira das Filhas de Maria Auxiliadora, destacada a condição de que “receita [em 

vermelho] e direção do internato” esteja sob gestão delas. As necessidades financeiras 

deveriam ficar a cargo do “fundador e proprietário [em vermelho]” e às Salesianas caberia 

escolha das internas nos seguintes termos: “Serão admitidas meninas de 6 a 14 anos, 

legitimas, brancas, órfãs, pertencente a famílias honestas, de preferência paulistas. Ao 

completar 18 anos, a órfã será entregue aos parentes ou tutores da mesma, caso não os 

tenha, ao Juíz de órfãos.” Também é estipulado o piso de 50 assistidas e teto de 100; ao 

menos 7 Irmãs para compor a direção, com direito a remuneração de 100$000 mensais 

cada uma, “gozando de completa autonomia no governo da casa”. 146 

Essas demandas sugerem que, quando as Salesianas deixaram a direção do Asilo 

em 1924, algumas destas cláusulas não eram realidade no cotidiano da instituição. É 

possível imaginar que as despesas do Asilo, em diversos momentos, ficaram a cargo 

somente das Irmãs, sendo recorrente na documentação pessoal José Vicente memorandos 

redigidos em papel timbrado da congregação ao patrono, lembrando-o de seu 

compromisso de sustentar o Asilo147. Também foram encontradas notas redigidas por 

Azevedo nas quais ele determina o ingresso de órfãs específicas, contrariando o requisito 

das Irmãs de escolherem elas mesmas as meninas. Há o exemplo de Carina Novaes, que 

em janeiro de 1924 tem a vaga “devolvida” por ele, pois anteriormente ficou no Asilo 

apenas alguns dias por conta de seus pais “não terem sido casados no religioso”148. 

Porém, a particularidade do “contrato de retorno” das Salesianas reside no tom 

explícito sobre a qualidade fenotípica das internas que as irmãs desejavam acolher: 

brancas. Em nenhum dos estatutos da instituição, anteriores e posteriores, encontra-se 

esta disposição. O que sugere que, eventualmente, meninas negras poderiam ter 

pertencido ao quadro de internas. As fotografias inseridas abaixo (imagens 1, 2 e 3) 

referentes ao Grupo Escolar que funcionou em anexo ao Asilo, provenientes do acervo do 

Museu José Vicente, fornecem pistas sobre essa afirmativa. 

Nelas é possível identificar alguns indivíduos femininos negros em meio a maioria 

branca. Realidade que pode ser entendida de pelo menos de duas formas: a) algumas 

 
 

146 Ibidem. 
147 MVA. Carta da diretora Irmã Constança ao Conde encaminhando lista das internas bem como 

solicitando a doação mensal para quitação de contas, 1914. MVA.A.001.540. 
148 MVA. Bilhete de JVA indicando menor para o asilo. 1924. MVA.A.004.734. 
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meninas afrodescendentes eram sim aceitas no regime do Asilo; b) meninas negras não 

eram internas efetivas da instituição, mas dividiram as carteiras escolares com as internas 

brancas no Grupo São José. Ou ainda essas situações podem ter se interpelado longo do 

tempo, se considerarmos a configuração espacial daquele território que congregou outros 

institutos educacionais como o Educandário Sagrada Família. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 - professora e alunas do Grupo Escolar São José (anexo ao Asilo). 
 

 

Professora e alunas do Grupo Escolar São José (anexo ao Asilo). O acervo classificou 

a imagem como “sem data”. Roupas e boneca indicam décadas de 1920/1930. 

Fonte: Museu Vicente de Azevedo, MVA.F.000.303 
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Figura 3 - professora e alunas do Grupo Escolar São José (anexo ao Asilo). 
 

 

Professora e alunas do Grupo Escolar São José (anexo ao Asilo). O acervo classificou 

a imagem como “sem data”. Roupas e uniforme indicam década de 1930/1940. 

Fonte: Museu Vicente de Azevedo, MVA.F.000.304 
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Figura 4 - Prédio do Asilo N.S. A. do Ipiranga, 1926. 
 

 

Transcrição da mensagem escrita no verso, em nanquim, reconhecido em cartório: “[...] 

um grande grupo de crianças, meninos e meninas, com sua Directora D. Carolina 

Ribeiro e algumas das professoras, crianças essas representando parte dos alumnos do 

"Grupo Escolar S. José", que funcciona annexo ao mencionado Asylo, e que nesse dia 

encerrou os trabalhos do anno lectivo; e ao fundo, com uniforme branco, uma 

commissão das orphans educandas internas do Asylo, acompanhadas da actual 

Directora D.Leonor de Campos Salles, estando também presentes o Dr. José Vicente 

de Azevedo e pessoas da sua Exma. Família. 
Fonte: Museu Vicente de Azevedo. Sem catalogação. Coleção fotografias. 

 

 

 

Neste ponto se faz necessário posicionar o Grupo Escolar São José na paisagem 

da “Colina da Caridade Cristã” e explicitar suas relações com o Asilo e comunidade do 

Ipiranga. Este movimento pode enriquecer as considerações feitas sobre as imagens 

acima. 

O Grupo compartilhou dos propósitos do Asilo N. S. A. do Ipiranga em termos 

quantitativos e qualitativos. Funcionou de 1924 até 1929 no prédio administrado pelas 

Salesianas, com 4 salas de aula. Nas décadas seguintes, até finalizar suas atividades em 
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1959, teve edifício próprio (também assinado pelo escritório de Ramos de Azevedo149), 

chegando a receber 1300 alunos em 36 classes, divididos em turmas femininas e 

masculinas.150 As disposições curriculares seguiram o “estilo” de José Vicente e também 

exaltam uma suposta característica “sacerdotal” do magistério, em oposição ao 

entendimento de que seria um ofício “mercenário” (sic). Maria Angelina destaca: 

O ensino da religião sempre [foi] cuidadosamente ministrado e inúmeras 

crianças fizeram ali a sua primeira comunhão. Duas professoras catequistas se 

ocupavam exclusivamente do ensino da religião e durante muitos anos também 

seminaristas zelosamente prestaram sua colaboração. O Grupo sempre teve 

capelão do Seminário Central, que atendia às confissões todos os sábados e 

vésperas de primeiras sextas-feiras na capela do “Juvenato do Santíssimo 

Sacramento” [...]151 

 

 
 

Assim, este setor da elite - conservador e católico tradicionalista - teve êxito em 

estender seus propósitos ao modelo de ensino dos Grupos Escolares, de proposta mais 

moderna e laica, em expansão naquele período. Funcionando em simbiose com o Asilo, 

o Grupo Escolar São José permitiu maior alcance de um sistema de valores arraigado na 

religião católica, compreendida como ideal por seus articuladores e já praticada dentro da 

instituição de acolhimento feminino. Azevedo diz: “Esta casa não foi feita para ensinar 

somente o abc, mas também para levar a infância a conhecer Deus e a ama-lo. Então, sim, 

esta escola preencherá o fim para qual foi criada”.152 

O pesquisador William Robson Soares, ao organizar uma cronologia da história 

da escola pública, conceitua os Grupos Escolares de maneira totalmente condizente com 

a acepção de José Vicente: “Se a escola pública é a escola da República, os Grupos 

Escolares são a representação da escola pública, que ao utilizar métodos usados por 

espaços privados de ensino elitistas os generalizou para diversos setores da sociedade 

 

 

 

149 Em “Templos de Civilização”, Rosa Fátima de Souza destaca o lugar de importância que a arquitetura 

escolar assume na sociedade em incorporar mais um veículo aos valores republicanos: “Eis algumas das 

representações sobre a educação em vigor no Brasil no fim do século XIX. Em realidade, elas fazem parte 

da concepção liberal de educação que tomou conta do pensamento e da política educacional nesse período. 

No projeto liberal dos republicanos paulistas, a educação tornou-se uma estratégia de luta, um campo de 

ação política, um instrumento de interpretação da sociedade brasileira e o enunciado de um projeto social.” 

Assim, o destaque que um prédio escolar imponente forneceu ao projeto de José Vicente, o colou em 

condição de disputa com modelos de viés mais modernizados. SOUZA, Rosa Fátima de. SOUZA, Rosa 

Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no Estado de São Paulo 

(1890-1910). São Paulo: Fundação Editora da UNESP. 1998. pp. 26. 
150 FRANCESCHINI et alii, Conde José Vicente de Azevedo:   pp 152. 
151 Ibidem. pp 154. 
152 FRANCESCHINI et alii, op. Cit. pp 154. 
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além de ser um modelo das mudanças que aconteciam no mundo”153. O autor certamente 

refere-se à difusão de modelos mais modernos relacionados à Escola Americana, como 

explicitado no primeiro capítulo desta pesquisa. Porém, por ainda sustentarem certa 

autonomia perante as determinações do Estado, o modelo dos grupos escolares não teve 

execução uniforme, permitindo a aplicação de doutrinas e métodos utilizados em 

instituições privadas. Logo, o Grupo Escolar São José acaba por se configurar como mais 

um espaço para exercício do conservadorismo religioso no qual Azevedo via finalidade 

social. Uma extensão do Asilo N. S. A. do Ipiranga. 

Mas certamente o Grupo não esteve imune a atritos: o Estado chegou a emitir 

ordem de fechamento parar o São José, que funcionou amparado por mandado de 

segurança durante algum tempo. As professoras, ao contrário das diretoras, não foram 

nomeadas por Azevedo, e sim pelo poder público.154 Em 1942, José Vicente afirma que 

o grupo escolar é considerado “secção do externato do Asylo de Meninas Orphans 

Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ypiranga”155, reforçando seu domínio 

sobre aquele espaço escolar. 

A intenção desta explanação sobre o grupo escolar em funcionamento 

concomitante com o Asilo - considerando as imagens 1,2 e 3 e a demanda das irmãs 

Salesianas de asilar apenas meninas brancas - é salientar que aquele foi um espaço 

eventualmente frequentado por meninas afrodescendentes, pelo menos na condição de 

alunas externas, pois este modelo de grupos escolares possibilitou a extensão do ensino 

primário a setores desfavorecidos da sociedade.156 Não é possível afirmar o número de 

alunas negras que em algum momento compuseram o quadro de internas e externas, pois 

o Livro de Matrícula (1900-1983) e Livros de Médias (1938-1952) anuais encontrados, 

além de não contemplarem os primeiros anos de funcionamento da instituição, trazem um 

 

 

 

 
 

153 LUCINIDO, William Robson Soares. Educação no pós-abolição: um estudo sobre as propostas 

educacionais de afrodescendentes (São Paulo 1918-1931). Dissertação de Mestrado. Florianópolis: 

Universidade do Estado de Santa Catarina. 2010. Pp 53 
154 SOUZA, M. Cecília C. C.; HILSDORF, M. LUCIA S. Entre oligarquias e Igreja Ultramontana, um 

olhar para os esquecidos pp 7. Maria Angelina narra o episódio da seguinte forma: “Violenta e arbitrária 

ordem de fechamento chegou a ser dada. Mas Dr. José Vicente de Azevedo recorreu à Justiça e mandado 

de segurança garantiu o funcionamento. Nem um só dia ficaram as centenas de crianças sem aula.” 

FRANCESCHINI et alii, op. Cit. pp 153. 
155 MVA. [Livreto] Asylo de Meninas Orphans Desamparadas N.S. Auxiliadora do Ypiranga em SP - 

um Breve Histórico. 1942. Sem catalogação arquivística. 
156 LUCINIDO, William Robson Soares. Educação no pós-abolição.... 
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problema já conhecido pelos pesquisadores do Pós-abolição: silêncio sobre designação 

de cor.157 

Uma última análise que pode ajudar a expandir as afirmativas sobre a relação entre 

Asilo e meninas afrodescendentes extrapola o recorte cronológico da pesquisa, mas é 

bem-vinda. Entre os anos de 1949 e 1963 Maria Angelina Azevedo Franceschini, filha e 

biógrafa de José Vicente, esteve intimamente envolvida na administração do instituto, 

para o desgosto das Irmãs Salesianas. Neste período produziu o documento “Anotações 

de Matrícula”, onde inseriu características de crianças, famílias e tutores que buscavam 

vagas ali. Conta com 358 registros, totalizando menção a 452 jovens (muitas procuras 

ocorreram aos pares ou trios de irmãs). Em suas páginas é possível encontrar algumas 

menções sobre a cor da pele das candidatas e seus tutores: 

Dinora Santiago dos Santos, n.2-7-52. Orfã de Pae. A mãe Maria Santiago dos 

Santos trabalha na fábrica Otis Elevadores. [...] A mãe me impressionou muito 

bem: é forte, modesta, religiosa. São mulatas. Diz que tem todos os 

documentos [...]. Não me pareceu muito necessitada. São 3 filhos. 

Elisabete da Silva Siqueira, n. 23-10-54. Orfã de Pae. Eunice da Silva Siqueira, 

n 01-11-56. Orfã de Pae. A mãe Florentina na Silva Siqueira [...] trabalha por 

dia em casa de família. São estas duas meninas. Diz que tem todos os 

documentos. É empregada doméstica e se colocar as filhas poderá se empregar 

para morar em casa dos patrões. É preta, muito limpa, sensata, alfabetizada. 

Dalvina Gomes de Araujo, 8 anos, n. 2.5.42. mulata. A mãe se extraviou e o 

pae tem bom jeito. Prometi arranjar na Sagrada Família. O pae Antonio Gomes 

[?]. Rua Diana, n.1, Vila Maria. Bonde depois ônibus. Ingressou na Sagrada 

Familia em fevereiro de 1950. Saiu em fins de 52. Foi substituída pela Stela 

Maria. Repetiu o pedido em 10.12.61 

Clelia Nair Silva Landislau, n. 12.9.54 Waldeci Nair Silva Landislau, n. 

1.10.55. Orfãs de pae. A mãe Jacinta Ma. Da Conceição Landislau, mulata, 

reside à Vila Iraci, rua 2 n. 9 (ônibus Sta. Clara desder no ponto final e tomar 

o ônibus Iapupemba p. descer no bairro [ilegível] e perguntar. Jacinta tem mais 

uma filha M. Aparecida com 10 anos que pela terceira vez está repetindo o 1º 

ano. São mulatas. Célia e Waldeci estão em Campos do Jordão. Devem sair no 

fim deste ano. São recomendadas de Donas. Valeria e Nazaré. Não vi as 

meninas. São pretinhas. Ingressaram em 15.2.61.158 

 

 
 

Aqui há um punhado de suposições possíveis de se fazer. A primeira delas é que 

parece ser relativamente comum famílias afrodescendentes procurarem o Asilo para 

 

157 Temos o significativo exemplo dos censos nacionais de 1920 e 1970, que suprimem o quesito “cor”. 

ANJOS. Gabriele. A questão “cor” ou “raça” nos censos nacionais. Indicadores Econômicos FFE. v. 41, 

n. 1, 2013. Pp. 103-117. 
158 MVA. Anotações de Matrícula. 1949-1963. Pp 51, 115 e folhas soltas. MVA.A.000.193. As referências 

a cor da pele não ocorrem em todos os pedidos. Dinorá, Elizabete, Eunice e Dalvina não constam no Livro 

de Matrícula. Já nomes Clélia e Waldeci confirmam as anotações de Maria Angelina, sendo listados no ano 

de 1961. 
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matricular suas filhas, entendendo que havia abertura para que que um pedido formal 

fosse feito. Os critérios de Maria Angelina e das Irmãs Salesianas para o aceite não ficam 

claros, mas as anotações parecem considerar o grau de necessidade material e “escopo 

moral” da família, avaliados por elas mesmas. Também é perceptível certa comunicação 

entre Maria Angelina e o Educandário Sagrada Família, pois tudo indica que a vaga de 

Dalvina foi conquistada por influência sua. Teria sido um hábito do Asilo encaminhar 

parte de suas candidatas para o Educandário Sagrada Família também nas primeiras 

décadas de funcionamento? Estaria isso relacionado com a cor da pele das meninas? E se 

sim, porque aceitar algumas internas negras no próprio Asilo, como o caso de Clélia e 

Waldeci? Para tentar responder estas questões é necessário compreender melhor o 

contexto de funcionamento do Educandário, levando em consideração seu propósito 

inicial. É o que será feito no tópico a seguir. 

 

 
• Etapas do Educandário Sagrada Família: “Casa de Providência”, Educandário 

e Colégio. 

A história do Educandário Sagrada Família tem início nos primeiros anos do 

século XX com a idealização do projeto Casas de Providência: instituições asilares para 

ex-escravos e seus descendentes em estado de vulnerabilidade social.159 Ali planejava 

receber indivíduos em estado de extrema necessidade priorizando idosos, deficientes, e 

crianças desassistidas. O fator comum entre essas pessoas seria, além da cor da pele, a 

impossibilidade de sustento próprio via trabalho. 

Em abaixo assinado de 27 de abril de 1900, endereçado ao bispo da arquidiocese 

de São Paulo D. Antônio Candido de Alvarenga, José Vicente de Azevedo mais 60 

signatários pedem o apoio eclesiástico à causa, e descrevem as primeiras propostas para 

a edificação da instituição: 

[...] trata-se de levar a effeito n’esta Capital, comprehendendo desde já um 

insitituto de agricultura prática, artes e officios para ensino e educação de 

menores desvalidos, filhos ou descendentes dos antigos escravos brazileiros, e 

um Asylo para a velhice, dividido em duas seções separadas, destinado a dar 

abrigo e bom tratamento aos velhos e velhas ex-captivos ou seus descendentes, 

invalidos e impossibilitados de trabalho – muitos na miséria e no desamparo – 

proporcionando-lhes conforto e tranquilidade no resto de seus dias, visto que 

tanto labutaram duarnte a vida, consumindo os melhores tempos da sua 

mocidade em prol de nosso bem estar, prosperidade e riqueza. 

 
159 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, nº 144, 03 de junho de 1902. Publicações 

particulares. 
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Sendo certo, como ninguem o contesta, que a fortuna e os haveres de quazi 

todas as famílias abastadas do Brazil assentam nos suores e soffrimentos desses 

velhos ex-captivos e de seus já fallecidos companheiros de sorte, não se pode 

deixar de reconhecer que tem inteiro cabimento em preencher uma sensível 

lacuna e sanar uma grande falta a realisação do que hora se prova.160 

 

 
No mesmo ano, o jornal católico O Domingo, buscando pressionar as 

autoridades políticas para a aprovação e financiamento do empreendimento, relaciona 

os cuidados para com ex-escravos e descendentes às designações estabelecidas pelas 

pelas leis Rio Branco e Saraiva Cotegipe: 

No dia 28 de setembro, os jornaes desta Capital publicaram artigos 

commemorativos das duas importantes leis promulgadas nesta data gloriosa 

pelo governo brazileiro: a primeira em 1871, declarando de condição livre os 

filhos da mulher escrava, - a segunda em 1885 determinando que não fosse 

admitida à matrícula o escravo maior de sessenta annos.[...] Entretanto nem 

uma nem outra d’estas duas idéas se realisou; o abandono e a mortandade das 

crinaças conhecidas pelo nome de ingenuos tornaram-se sensiveis depois da 

lei Rio Branco, ao mesmo tempo que as nossas leis de 85 e 13 de Maio, não 

tendo sido acompanhada das medidas proprias para a conservação da raça 

preta, deram em resultado o desaparecimento quasi geral dessa raça pela 

miséria e por falta de incentivo ao trabalho. A instituição das Casas de 

Providência vêm saldar uma divida do Brazil para um povo inteiro; vem 

satisfazer um compromisso de honra tomado por uma nação [...], é uma obra 

de reparação a tantos crimes que foram commetidos durante o regimen 

desgraçado do captivero [...], é uma obra de moralidade, para esta geração 

que vae crescendo em um meio onde póde escolher apenas exemplos 

perniciosos. Ah! Que ensinamentos poderão receber estas creanças filhas 

d’aquelles que viveram na atmosphera viciada das senzalas, que não podiam 

preservar a innocencia de suas filhas e a honra de suas mulheres. [...]161 

 

 
Porém, o dabate desenvolvido nas instâncias legislativas do estado não foi tão 

receptivo para com a ideia. Na ata da 95ª Sessão Ordinária do Congresso do Estado de 

São Paulo, 23 de outubro de 1900, presidida por Cerqueira César, é perceptível a 

restrição dos políticos quanto à proposta. Alegando, por exemplo o senador Almeida 

Nogueira, que apesar de visar 

[...] um fim de incontestável vantagem, não tinha vantagem prática, porque 

existiam outras instituições que recebiam os desvalidos e mendigos de todas 

as classes, de todas as nações, de todas as cores e tinham suas portas abertas 

aos ex-escravos, e que também havia instituições de educação que poderiam 

receber os menores filhos de ex-escravos.162 

 

 

 

160 Abaixo assinado endereçado ao bispo da diocese de São Paulo, D. Antônio Candido de Alvarenga. 

ARQUIVO DA CONGREGAÇÃO DA IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO. Coleção 

Educandário Sagrada Família. Ano 1900. Porta 3 – Pasta 10c. página 1. 
161 O DOMINGO. São Paulo: 7 de outubro de 1900. Ano II número 23. 
162 CONGRESSO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Senado, 95ª Sessão Ordinária, em 23 de outubro de 

1990. Transcrito em: CORREIO PAULISTANO: Orgam Republicano, 24 de outubro de 1900. Anno 

XLVIII, n. 13351. 
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Em oposição, um dos oradores da sessão pontua que “a instituição [...] tem um 

fim especial, até agora não visado por nenhuma outra, pois que os recolhidos às Casa de 

Providência não vão receber ahi uma esmola, mas para lá entram, por assim dizer, com 

direito próprio”.163 

As discussões não ficaram restritas apenas a necessidade ou não do 

financiamento público de instituições deste tipo. É mencionado também um 

pioneirismo do estado de São Paulo ao propor algo inédito, inclusive podendo vir a ser 

um problema financeiro, segundo Lopes Chaves, “crear esses aylos para [desfrute] os 

ex-escravos de outros estados como Rio de Janeiro, Minas, etc.”. O senador é rebatido 

em seu argumento quando é lembrado que “os ex-escravos do interior do nosso Estado 

continuam a sofrer a indigência das localidades em que se acham”.164 

Ideias sobre a dívida social (sic.) para com escravos e seus descendentes 

estiveram presentes nos discursos dos senadores tanto de defesa quanto de oposição à 

proposta. É identificada como forma de exercer justiça, ao recompensar as vítimas do 

“crime escravidão”, ou como maneireia de devolver ao negros riqueza expropriadas de 

seus trabalhos.165 Ao mesmo tempo é detacada a decadência moral e biológica dos 

afrodescendentes na vida fora da servidão: “naturalmente indigentes, infelizes que, no 

abuso da liberdade que lhes foi tardiamente concedida, contrahiram vicios, estragaram 

a saúde e se acham, portanto, em condições de precisar do auxílio do Estado.” 

Também é apontada a ideia de remorso por parte de “abolicionistas serôdios”, 

que usufruíram de riquezas graças à exploração do trabalho escravo por suas famílias. 

Estes são acusados de defender as Casas de Providência por conta de sentimentos de 

comoção desenvolvidos no âmbito das relações privadas, lembrando pejorativamente 

da “grande afeição que dedicava a mamã [escrava] aos filhos do sinhô branco, ao ponto 

de muitas vezes colocar em plano inferior seus próprios filhos”.166 

A recusa do Congresso em aprovar o projeto acabou por incentivar José Vicente 

a patrocinar a iniciativa de maneira privada, sendo fundada oficialmente em junho de 

1903. 

 
 

163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. O termo “Dívida” é empregado pelos próprios senadores: “Tal é ponto de vista em que o orador 

coloca em questão: o do resgate de uma dívida da sociedade brasileira e sociedade paulista em cujo 

pagamento são solidários todos os brasileiros” [...]. 
166 Ibidem. Desconfia-se que as estas provocações podem ter sido dirigidas ao próprio José Vicente, pois 

durante a pesquisa documental foram encontradas correspondências trocadas entre ele e seus familiares 

onde há indícios de proximidade afetiva com os escravos da família. 
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Nos primeiros momentos, antes da inauguração, gestão administrativa e 

pedagógica foi atribuída às Irmãs da Divina Providência, que optaram pela mudança de 

nome para Instituto Sagra Família pela provável confusão entre os nomes da instituição 

e da congregação. As religiosas deixaram o projeto e fundaram asilo próprio na região da 

Mooca também em 1903167, sob alegação de que “muitas coisas nos faltavam, 

especialmente a Capela, o muro em redor da casa, as mobílias e necessário para viver e a 

segurança das portas.”168 

As sucessoras definitivas, as Irmãzinhas da Imaculada Conceição, tomam a 

direção do instituto ainda em 1903 também denunciando a falta de estrutura enfrentada 

nos primeiros momentos do Educandário, o que provocou atrito entre elas e José Vicente 

anos depois, quando são escritas no final da década de 1920 as memórias da Congregação 

por Madre Dorotéia, figura importante dentro da CIIC: 

A capellinha era bem espaçosa, tendo aos lados 2 tribunas, embaixo das quaes 

haviam uns commodos que serviam: um para sacristia e outro para alguma 

necessidade; junto á capellinha estavam construindo a pequena alcova, mas 

ainda por acabar; as tribunas com as portas e janellas sem folhas. Esta casa era 

exposta a todos os ventos e a toda intemperie; a falta de hygiene fazia horror. 

Na salinha, que foi destinada para sacristia, habitava uma família de pretos, os 

quaes estavam cheios de certos insectos. Não tinham camas e nem uma cadeira 

para se assentar; dormiam no presbiterio. A capellinha lhes serviu, até o dia de 

Natal, de oratorio, lavatorio, refeitorio, dormitorio, por não ter outro logar. A 

cozinha era feita no ar livre. 169 

 

 
De qualquer maneira, as reclamações das administradoras da Sagrada Família 

apontam para a falta de “entusiasmo” do benfeitor para com a instituição quando 

comparada à atenção dada o Asilo de Meninas Órphans e Desamparadas do Ypiranga, 

descrito em sua biografia póstuma como “menina dos olhos do conde”170. O Diário da 

Casa Madre recorda traz mais memórias daquele período: 

O sr. José Vicente de Azevedo era, então, proprietário deste terreno, no qual 

havia esta capellinha e estava rachada no meio por um raio; nos lados havia 

unicamente as tribunas; e mais tarde mandaram construir alguns commodos, 

mas tudo paupérrimo! Esta collina, que hoje é tão povoada e cheia de 

movimento, era outr’ora um largo campo, ficando esta casa isolada sem muro, 

e exposta a mil perigos; os pretos e povos de ínfima espécie armavam barracas 
 

167 MURAMOTO, M. F. Educação de crianças desvalidas no início do século XX: ideias e ações 

pedagógicas de Teresa Grillo Michel. In: Encontro Estadual de História da ANPUH-SP, XXIV, 2018. 
168 IRMÃ IMACULADA GILETT, Correspondência para Presidencia da Comissão Promotora das obras 

das “Casas de Providência”. ACIIC. Coleção Educandário Sagrada Família. Ano 1900. Porta 3 – Pasta 13c. 

página 30. 
169 

MADRE DOROTEIA. História da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 1865-1921. 

São Paulo apud CUSTÓDIO, Maria Aparecida Corrêa. Artes de fazer de uma congregação católica: 

Uma Leitura Certeausiana da formação e trajetória das filhas da Imaculada Conceição (1880-1909). São 

Paulo: Tese de Doutorado, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2011. Pp 214. 
170 FRANCESCHIN, op. Conde José Vicente de Azevedo... pp. 126 
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nos arredores, onde faziam seus botequins, jogavam, embriagavam-se, 

gritavam, etc. E as pobres Irmãzinhas, em número 4[...] ficavam amedrontadas, 

submergidas num pelago pavoroso. [...] 171 

 

Em 1905172, Madre Dorotéia relata que “[...] construção [dos novos aposentos] foi 

tão mal feita que, no fim de 2 annos, rachou pelo meio, sendo necessario demolir tudo e 

começar de novo a construcção. [...] As Irmãs conseguiram, sofrendo e luctando, ir 

adeante com 20 meninas e alguns velhos.”173 

São curiosos os juízos feitos pelas irmãzinhas sobre a própria população que 

visavam atender. Os arredores do terreno doado a elas estavam ocupados por uma 

população pobre e negra, aos seus olhos perigosa, suja e pecadora. Naquele momento, é 

difícil imaginar que as religiosas tivessem algum grau de proximidade com comunidade 

afrodescendente. Considerando a trajetória174 das fundadoras da Congregação - as 

italianas Amabile e Virgínia (Madre Paulina e Irmã Matilde) - que iniciaram suas 

atividades religiosas e de caridade em Nova Trento, colônia italiana no Interior do Estado 

de Santa Catarina, é de se imaginar que a familiaridade com uma população diversificada, 

característica dos centros urbanos, fosse pouca. Principalmente ao considerar que mal 

falavam português.175 Maria Angelina Azevedo aponta o motivo da preferência das Irmãs 

em cuidar apenas de meninas pois no contato com a população afrodescendente “não raro, 

as velhas bebiam, às escondidas, começavam a gritar, brigar... em vista destas 

 

 

 

 
171 DIARIO DA CASA MADRE: 2 de fevereiro de 1918. In: CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS 

DOS SANTOS. Madre Paulina, Fundadora da Congregação Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Biografia 

Documentada. Volume 1. São Paulo: Edições Loyola, 1987. pp 171. 
172 Ano em que é lavrada a escritura de doação da instituição para as Irmãzinhas. Mas a propriedade só 

passa a ser exclusivamente das CIIC em 1951. In: CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS DOS SANTOS. 

Madre Paulina, Fundadora da Congregação Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Biografia Documentada. 

Volume 1. São Paulo: Edições Loyola, 1987. pp 165. 
173 

MADRE DOROTEIA. História da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 1865-1921. 

São Paulo apud CUSTÓDIO, Maria Aparecida Corrêa. Artes de fazer de uma congregação católica: Uma 

Leitura Certeausiana da formação e trajetória das filhas da Imaculada Conceição (1880-1909). São Paulo: 

Tese de Doutorado, Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2011. Pp 216. 
174 Amabeile Lucia Visintainer, nome civil de Madre Paulina, nasceu em 1865 na região de Vígolo Vattaro, 

Itália. Imigrou para o Brasil aos 8 anos de idade, estabelecendo-se junto à família na região de Nova Trento, 

na então Província de Santa Catarina. Ali, em casa muito precária, dedicou-se ao “Hospitalzinho São 

Vigílio”, ministrando cuidados de enfermaria à doentes da região. Também assistiam órfãs e encarregaram- 

se da manutenção da Paróquia. Fundam a Congregação em 1890 pelo intermédio de Padre Marcelo Rocchi, 

que começa a receber noviças em 1896, sob atenção dos Jesuítas. Junto ao “hospitalzinho” abrem uma 

escola (Externato Imaculada Conceição) assim como uma fábrica de seda com insetos de cultivo próprio, 

para sustentar as órfãs, doentes, deficientes e senhoras idosas que assistiam. 
175 CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS DOS SANTOS. Madre Paulina, Fundadora da Congregação 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Biografia Documentada. Volume 1. São Paulo: Edições Loyola, 1987. 

Pps 167, 218. 
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dificuldades e, sendo ainda poucas as Irmãs, achou-se preferível iniciar a obra recebendo 

meninas pretas”.176 

 

Figura 5 - Protegidos pela Instituição Sagrada Família. Sem data. 
 

 

Fonte: ACIIC. Coleção Educandário Sagrada Família. Ano 1900. Pasta 12c, Porta 3 

 
A imagem 4, sem data exata, é um dos poucos registros daqueles primeiros anos 

da instituição. Nela estão ausentes tanto as Irmãs da Divina Providência quanto as 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Em área externa de chão batido, um grupo de 

pobreza visível apresenta variedade nas tonalidades de pele, indicando certa fuga da 

proposta inicial das Casas de Providência. Pessoas com ferimentos visíveis e muitas 

crianças estão presentes. Seriam esses indivíduos semelhantes aos “pretos e povos de 

ínfima espécie” que aterrorizaram as Irmãzinhas ao chegar no bairro do Ipiranga? 

A documentação do período sugere que a vinda das Irmãzinhas para São Paulo 

teve pouca relação com a proposta inicial das Casas de Providência. A intenção de 

expansão da Congregação recém fundada parece ter impelido tal movimento, 

considerando que quando chegam na cidade continuam a manter todas suas obras em 

Santa Cataria funcionando (Casa Madre, noviciado, externato, hospital, fábrica,). Em um 

período de seis anos fundam mais três casas além da Sagrada Família: uma no bairro de 

Perdizes em São Paulo, outra na cidade de Bragança Paulista, e uma em São Carlos. Carta 

 

176 FRANCESCHINI. Op cit. Conde José Vicente de Azevedo... pp.389-390 
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redigida pelo Padre Marcelo Rocchi, promotor da vinda das Irmãzinhas para São Paulo, 

diz: 

Acredita ele [Rev. P. Lombardi, superior] ser necessário que algumas de vossas 

Irmãs venham s S. Paulo, em alguma dessas casas de Irmãs, para aprender 

todos os trabalhos para vós necessários e para fazer um pouco de propaganda 

de vossa Congregação. [...] Vós deveis vir com elas [algumas Irmãs] para pô- 

las no lugar e, ao mesmo tempo, encontrareis neste Estado de S. Paulo lugares 

para abrir casas para a Congregação, a qual, como diz R. P. Lombardi, tem 

necessidade de se expandir.177 

 

Dessa forma é possível inferir que a Congregação de Madre Paulina procurou unir 

o útil ao agradável pois, tentando se estabelecer em solo paulista, recebeu a oferta de José 

Vicente sem explicitar muitas exigências sobre o tipo de serviço que exerceriam. Lógico 

que a experiência adquirida em obras executadas anteriormente em Nova Trento creditava 

às Irmãs habilidades para conduzir a Sagrada Família: cuidado com doentes, órfãos e 

idosos e alfabetização das crianças-colonas. Porém, com o passar dos anos, essas 

religiosas procuraram segmentar a obra de acordo com suas próprias preferências. 

Nos primeiros momentos das Casas de Providência178, ainda sob direção das 

Irmãs da Divina Providência, os protegidos ficaram abrigados no antigo edifício 

provisório do Orfanato Cristóvão Colombo “devendo neles ser instalada a seção de velhos 

e ex-escravos inválidos de um e outro sexo”179. Após a desistência daquelas, a CIIC 

recebe o convite de Azevedo para assumir a atividade e Madre Paulina estipula uma 

condição: “não se compromete a um número determinado de órfãos e asilados, mas 

receberiam conforme possibilidade.’180 Logo após o acerto Madre Paulina compra uma 

casa humilde nas proximidades da capela Sagrada Família para que ali se instalem as 

 

 
 

177 Carta do P. Rossi à Serva de Deus: 27 de maio de 1903. In: CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS 

DOS SANTOS. Madre Paulina, Fundadora da Congregação Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Biografia 

Documentada. Volume 1. São Paulo: Edições Loyola, 1987. Pps 189-190. 
178 O primeiro rascunho de um estatuto para as Casas de Providência foi escrito por José Vicente 

provavelmente em 1901. Os trechos mais relevantes são: “Art 1º Fica fundada, com sede na collina do 

Ypiranga, subúrbio da Capital do Estado de S. Paulo, Estados Unidos do Brasil, e com [fôro?] nesta cidade, 

a Instituição das Casas da Providência, cujos fins são: Proporcionar agasalho, alimentação, vestuário e todos 

os socorros aos velhos inválidos ex escravos e descendentes destes, de um e outro sexo Prestar assistência 

aos ex-escravos ou seus descendentes cegos, aleijados ou por qualquer forma [inutilizado?] para o trabalho; 

Amparar e educar, instruindo principalmente em serviços profissionais e agrícolas, ou conforme a vocação 

manifestada, as crianças desvalidas descendentes de escravos ou ex- escravos; Promover o interesse de 

todos quantos sofreram o cativeiro no Brazil e seus descendentes: protegêl-os e favorecêl-os pelos meios a 

seu alcance. [...]”. SÃO PAULO. Diário Oficial do Estado: Publicações particulares. de São Paulo. São 

Paulo, 3 de julho de 1902. 
179 Irmã Natividade Maria. Pesquisa Realizada em outubro de 1975. Secretária da Causa de Madre Paulina 

do Coração Agonizante de Jesus. P. 34. Apud ABBADE, Uma Trajetória Singular  pp 49-50. 
180 MADRE DOROTEIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. História da Congregação das 

Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 1865-1921. Apud ABBADE, op cit. pp 58. 
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primeiras 20 meninas, espaço que veio a ser o Educandário Sagrada Família, naquele 

momento denominado “Asilo Sagrada Família para meninas pobres”.181 

Aqui podemos visualizar a primeira tentativa da CIIC em direcionar seus esforços 

ao cuidado de meninas, ofício no qual detinham maior conforto. As verbas angariadas por 

donativos também parecem ter sido exclusivamente direcionadas à casa da assistência 

feminina, sumindo da documentação menções aos cuidados com ex-escravizados. Anna 

Brotero, pessoa da alta sociedade e relevante financiadora da obra Sagrada Família (cuja 

presença e intromissão no cotidiano da instituição causou muito desconformo as 

Irmãzinhas), escreve para o Arcebispo Dom Duarte em 1909: “Ficamos sem pessoal 

algum para nosso Asilo no Ipiranga. De 12 irmãs que tínhamos nos anos passados, 

estamos reduzidas a 6, número insuficiente para todo o trabalho da casa, tratamento de 

28 órfãs, tratamento da horta, quintal, etc.”182 

Outro número de internas aparece no anuário de Ensino do Estado de São Paulo 

para os anos 1908-1909: 30 alunas internas, sendo 23 vagas gratuitas. Em 1913 o número 

sobre para 50. Marinel Abbade nota que neste ano há 32 brasileiras e 18 estrangeiras e 

nenhuma estava no abrigo de forma gratuita. Para os anos de 1914 e 1918 a pesquisadora 

mapeou respectivamente 40 e 45 meninas.183 Assim, paulatinamente, a presença de 

meninas associadas ao passado escravista foi diminuindo. 

Em 1918 a instituição é dividida entre o colégio interno particular Sagrada 

Família e o Orfanato Santa Zita184. Se comparadas ao Sistema Educacional Salesiano 

Dom Bosco, o alcance e elaboração das propostas pedagógicas das Irmãzinhas da 

Imaculada Conceição são mais restritos. Das poucas diretrizes pedagógicas encontradas 

na documentação acessada, uma delas encontra-se no livro de regras da congregação, 

onde é possível ler: “se ocuparão da cultura das meninas que os pais não educam, fazendo 

com que frequentem os Santos Sacramentos, a Doutrina Cristã que ensinarão conforme a 

necessidade”.185 Já em 1915, o Educandário é mencionado no volume História da 

 

 

 

 
181 Ibidem. 
182 Carta de D. Anna Brotero para A. D. Duarte. 29.07.1909. apud ABBADE, op cit. pp 55. 
183 ABBADE, op cit. pp 587-59. 
184 Santa Zita (Zita de Lucca) é padroeira das serventes e empregadas “do lar”. 
185 IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO. Regras das Irmãzinhas da Immaculada 

Conceição. Paris: Imprimerie Hugonis, 1910. Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Pasta Pasta 

CBA-03-03-06. É interessante mencionar que, apesar de suas fundadoras serem italianas, a Congregação 

das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi fundada no Brasil, em 1890. As irmãs estabeleceram forte 

relação com o Padre Luiz Maria Rossi, jesuíta, que as auxiliou em seu estabelecimento no Brasil. 



61 

 

Congregação da seguinte maneira: “No Ipiranga, pois, temos uma casa de verdadeira 

instrução; não somente trabalhinhos de agulha, mas de caligrafia e desenho, etc.”186 

As referências ao Educandário em documentação produzida fora do âmbito 

administrativo da CIIC, indica certo grau de subordinação desta instituição aos planos da 

família Azevedo, funcionando como uma complementação de sua obra “principal”, o 

Asilo de Meninas Órfãs e Desamparadas N. S. Auxiliadora do Ypiranga. 

[...]Muitas cláusulas condicionam a transferência da doação à 

Congregação das Irmãs [CIIC], entre as quais a perpetuidade atento o 

destino da Congregação donatária, máxime amparo de meninas pobres, 

desvalidas e outros misteres de assistência moral, religiosa e social; a 

manutenção no local da Casa-Mãe das religiosas a dirigir a Obra; e a 

reserva de seis vaga gratuitas, enquanto existir o educandário, para 

serem preenchidas por meninas indicadas pela Fundação N. S. 

Auxiliadora [Irmãs Salesianas].187 188 

 

 

Outro documento interessante foi encontrado no Arquivo da Cúria Metropolitana 

de São Paulo, datado de dezembro de 1939, na pasta que continham documentos gerais 

sobre a Congregação das Irmãzinhas. Trata-se de rascunho do documento de doação 

definitiva das propriedades cedidas por José Vicente para a construção da Instituição 

Sarada Família. Nele são mencionados “planos” traçados por José Vicente, incumbindo 

as freiras de se responsabilizarem por diversas instituições de cuidado com descendentes 

de escravos, como o Asilo e Casa de Pobres de São José189, e a fundação de uma escola 

doméstica e profissional, que não chegou a ser construída.190 

 

186 MADRE DOROTÉIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. História da Congregação: 1895-1943. 
187 FRANCESCHIN, et alii. Conde José Vicente de Azevedo    pp 391 e 392. 
188 Ao estudar as memórias da CIIC conflitando documentos administrativos e relatos orais, Custódio afirma 

certa resistência da Irmãzinhas em se submeter aos planos traçados por José Vicente: “De qualquer modo, 

são patentes as tensões e conflitos, encontros e desencontros entre eles. Conforme os relatos nos induzem 

a pensar, parece ter havido certo choque cultural e ideológico entre as freiras e o conde, certamente 

decorrentes de suas diferentes visões de mundo construídas a partir de suas histórias de vida, de suas 

experiências familiares e de classe, de sua trajetória em lugares e ambientes que se contrastam. Pela hipótese 

construída pela nossa narrativa, no entanto, o elemento mais importante refere-se ao fato de possuírem 

formação religiosa distinta e posições de leigo e de freiras dentro da Igreja Católica, cortadas pelas questões 

de gênero”. CUSTÓDIO, Maria Aparecida Corrêa. Artes de fazer uma Congregação Católica: uma 

leitura certeausiana da formação e trajetória das Filhas da Imaculada Conceição (1880-1908). Tese de 

Doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2011. 
189 O Asilo São José foi fundado em 1927 em Lorena, e existe até os dias de hoje como casa de repouso 

para idosos. Sua construção visava fornecer moradia à descendentes de escravos e ex-escravos da região. 

Seu plano inicial conta com 50 casas dispostas no terreno em formato de cruz. As irmãzinhas da Imaculada 

Conceição não se responsabilizaram pela administração e direção do estabelecimento. In: 

FRANCESCHINI, Op cit. pp 140-144 

Três visitas ao município Lorena foram realizadas durante a fase de levantamento documental desta 

pesquisa, quando se estabeleceu contato com a Prefeitura, Câmara Municipal, Biblioteca Municipal, Cúria 

Diocesana e Santa Casa. Não se obteve sucesso em encontrar fontes primárias sobre esta instituição. 
190 CONTRATO CELEBRADO EM CARTÓRIO. São Paulo: Arquivo da Cúria Metropolitana de São 

Paulo. Pasta CBA-03-03-07. O documento não está assinado nem timbrado. 



62 

 

A implementação do formato de colégio para pensionistas pagantes em 1918 foi 

justificada por Madre Dorotéia como saída para sustentar as órfãs sob guarda da 

Congregação. Pouca documentação sobre essa mudança foi fornecida pela CIIC. Apenas 

é possível afirmar que durante o período de funcionamento do Orfanato Santa Zita, para 

onde as órfãs foram transferidas depois da transformação do Educandário em Colégio, 

que as meninas eram preparadas para serviços domésticos em casa de pessoas honestas, 

sugerindo que a instrução destas meninas estaria condicionada à função de criadas. 

Diferindo da educação ministrada no agora Colégio Sagrada Família.191 

Por falta de professoras credenciadas, o Colégio forneceu apenas curso primário 

até a década de 1940, quando algumas irmãs concluíram curso superior e poderiam 

exercer o papel de professoras em curso ginasial. 

Já em 1942 a fuga do propósito inicial da Instituição Sagrada Família, acolhimento 

de ex-escravos e seus descendentes, foi destacada pela família Azevedo e Ministério 

Público. Uma disputa sobre a propriedade e direção da obra é iniciada na tentativa de 

compelir as Irmãzinhas a retomarem os cuidados para com aquela população: 

A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição continue no uso e 

gozo do dito imóvel ou seja transferido o pleno domínio e posse sobre tais bens 

à Congregação [...], com a ressalva porém, de que a mencionada Congregação, 

recebendo tal valiosa dádiva, assumirá o compromisso e grande 

responsabilidade de consciência, de, em todas as suas casa e onde quer que 

estejam funcionando e executando sua missão [...] promovam as obras de 

proteção em favor dos nossos pobres irmãos em Jesus Cristo, os ex-escravos e 

seus descendentes.192 

Ao que tudo indica, a CIIC se compromete a retomar as atividades para com a 

população afrodescendente. Mas escritura definitiva de doação do terreno e imóvel, que 

reforça os termos da doação condicional de 1905, traz as seguintes disposições: 

1- se comprometa [...] a manter em funcionamento [...] um 

estabelecimento de beneficência destinado a receber, amparar e educar 

meninas pobres e desamparadas, dando preferência às que, por questões de 

raça ou de cor, encontrassem dificuldades em receber o necessário amparo 

social em outros institutos 

 

 

 

191 A pesquisadora Marinel Abbade afirma que o Orfanato Santa Zita funcionou brevemente no longínquo 

município paulista de Guapira. As CIIC, no período em que esta pesquisa foi realizada, não confirmou esta 

informação afirmando informalmente que a casa funcionou na cidade de São Paulo. O orfanato não tem 

destaque na história oficial da Congregação, aparecendo muito timidamente na documentação e não 

mencionado na biografia oficial de Madre Paulina. MADRE DOROTEIA DO SAGRADO CORAÇÃO DE 

JESUS. História da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição: 1865-1921. 
192 Ofício dirigido ao Cardeal Arcebispo de São Paulo pela nova Diretoria da Instituição Sagrada Família, 

1942. Apud ABBADE, Uma Trajetória Singular pp 69. 
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2- Tão logo fosse possível, o Colégio Sagrada Família seria transferido 

para outro local a fim de melhora ajudar o desenvolvimento das instituições. 

[...]193 

Estes “lembretes” formais sobre a função primária da Instituição Sagrada Família, 

anteriormente Casas de Providência, devem ser entendidos como esforço pessoal da 

família Azevedo para que as Irmãzinhas cumprissem os objetivos estipulados pelo 

patriarca, visto que ao longo do desenvolvimento da obra, a população relacionada à 

escravidão foi paulatinamente escanteada. Apesar do esforço despendido por José 

Vicente, sua morte em 1944 parece ter encerrado o assunto. O Colégio Sagrada Família 

encerrou suas atividades em 1961, supõe-se pelo não cumprimento das cláusulas 

estipuladas 1951. Mesmo assim, a CIIC consegue a propriedade definitiva sobre terreno 

e edifício, onde está instalada sua sede desde então. Este é um assunto extremamente 

delicado de se tratar com a Congregação por despertar atritos vivenciados entre elas José 

Vicente, sendo difícil obter informações claras sobre o tema. Em meio a este cenário de 

disputa de usos do Educandário Sagrada Família, ficam abafadas vozes da infância negra 

paulista, que naquele momento receberam descuidada atenção. 

Dessa forma, a dinâmica desenvolvida ao longo dos anos entre Asilo N. S. A. do 

Ipiranga e Educandário Sagrada Família parece contrariar as propostas iniciais elaboradas 

por Azevedo. A insistência para que o instituto gerido pelas Irmãzinhas se dedicasse de 

fato ao cuidado com egressos do trabalho forçado conjugada ao afrouxamento das 

diretrizes do Asilo em receber apenas meninas brancas configura um cenário onde pode- 

se supor que que o cuidado e instrução com jovens mulheres afrodescendentes ocorreu de 

forma eventual: não foi prioridade para José Vicente nem para Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição. 

 

 
Após estas ponderações sobre o complexo cenário de fundação e funcionamento 

das instituições Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do 

Ipiranga e Educandário Sagrada Família, é necessário também refletir sobre as 

especificidades concernentes à formação dos indivíduos por eles abrigados, considerando 

as atribuições sociais, políticas e econômicas do gênero feminino no período em questão. 

A transição do século XIX para o XX é um período importante para a História das 

Mulheres graças a paulatina inserção do sexo feminino no mundo do trabalho e 

 
 

193 Escritura definitiva de doação. 02 agosto de 1951. 
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transformações culturais e morais decorrentes disto. Porém, no novo século, os 

mecanismos de hierarquização social e sujeição característicos do sistema escravista, não 

foram tão facilmente esquecidos pelos setores conservadores da elite, persistindo de 

alguma maneira nas relações estabelecidas com os setores da base da pirâmide social 

brasileira. No caso das jovens meninas assistidas pelo Asilo e Educandário, o que foram 

os projetos, elaborados e aplicados por José Vicente e Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição em suas formações? Esse será o tema abordado a seguir. 
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Capítulo 3 – Expectativas e realidades acerca do papel social feminino: instrução e 

profissionalização 

 
O presente capítulo tem a intenção de articular novas necessidades do território 

doméstico na virada do século XIX para o XX, frutos das reconfigurações sociais 

provocadas pela Abolição da escravidão, com as propostas de instrução ofertadas pelas 

instituições Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do 

Ipiranga e Educandário Sagrada Família. 

Considerando as expectativas e frustrações dos patrões para com os empregados 

domésticos a partir do momento em que o trabalhador não é mais propriedade privada e 

questiona antigos dispositivos de subordinação, ambientes de instrução formal parecem 

ser boas opções para o processo de “domesticação” dos serviçais, poupando os 

empregadores de conflitos com os criados hostis que já não seriam “iguais aos de 

antigamente”. 

 
• O espaço doméstico: mudanças e continuidades 

 

Na crônica “Por quê?” publicada em 1906 no Livro das Donas e Donzelas, a 

célebre escritora, teatróloga e cronista brasileira Júlia Lopes de Almeida, informa o leitor 

sobre o trágico suicídio da dona de casa D. Amanda Augusta Fernandes no município 

fluminense de Itaguaí. Ao elencar as possíveis motivações do infortúnio descarta ciúmes, 

tristeza, luto, loucura ou “ímpetos revolucionários” (sic). O bilhete-suicida transcrito por 

Almeida é enérgico: “Morro porque não posso suportar empregados”.194 

Apresar de tratar o fato simultaneamente como absurdo e cômico, a autora tenta 

veementemente expor para o leitor – ou melhor, leitoras195 - uma preocupação 

característica às donas de casa burguesas da Belle Époque brasileira na administração do 

espaço doméstico. Os empregados do lar seriam indivíduos indisciplinados, 

propositalmente desleixados, trapaceiros, emporcalhados, gananciosos e invejosos. 

Antagonistas das próprias patroas. 

A dona de casa no Brasil é a mártir mais digna de comiseração entre todas as 

citadas pela história. Viver embaixo das mesmas telhas com uma inimiga que 
 

194 ALMEIDA, Júlia Lopes. O Livro das Donas e Donzelas. Rio de Janeiro: Francisco Alves e Silva, 1906. 

Pp 20-22. 
195 Ela pontua “Não seria de mulheres este livro, donas e donzelas, se não houvesse nele um cantinho para 

falar das criadas”. ALMEIDA, Júlia Lopes. Op. Cit. A questão da feminilização dos trabalhadores 

domésticos será explorada no primeiro tópico deste capítulo. 
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faz tudo o que pode para atormentar as nossas horas, pagar-lhe os serviços e 

ainda fazê-los de parceria, assumindo a responsabilidade dos maus jantares que 

ela faz e da maneira desleixada por que arrasta a vassoura pela casa; ordenar e 

ser desobedecida; pedir e obter más respostas; falar com doçura e ouvir 

resmungar com aspereza; advertir com justiça e ouvir responder com agressão 

e brutalidade; recomendar limpeza, economia, ordem e calma, e ver só 

desperdícios, porcaria, desordem e violência, confesso que é coisa de fazer 

abalar em vibrações dolorosas os nervos os mais modestos, mais tranqüilos e 

mais saudavelmente pacatos do mundo!196 

 
 

Adotando o estilo de manual de ciência doméstica197 – que engloba sugestões de 

cardápios, adornos, vestuário, higiene e tratamento dos filhos e esposos – Julia Lopes de 

Almeida alertou jovens donas de casa que uma relação de disputa com as empregadas era 

inerente ao espaço doméstico, um mal conhecido por todas: “Se não adivinhais [o motivo 

do suicídio] é que não sois dona de casa”.198 Segundo ela, a convivência conturbada entre 

patroas e criadas era prejudicial não somente ao núcleo familiar propriamente dito, mas 

também comprometia o desenvolvimento sociedade civil, pois um lar caótico e 

desordenado forneceria à pátria cidadãos com estas mesmas características. Era um dever 

feminino evitar tais mazelas e estabilizar o ambiente doméstico, logo, cabia a elas o 

desafio de controlar os criados. 

Em seus escritos a autora dialogou com mulheres que desfrutaram de posição 

social similar à sua, escamoteando a situação familiar daqueles que serviam. Os cenários 

construídos em seus textos tiveram como protagonistas lares brancos burgueses 

constituídos tradicionalmente por pai trabalhador, mãe dona de casa e filhos em 

 

196 ALMEIDA, Júlia Lopes. Op. Cit. 
197 Não é intenção desta pesquisa negligenciar o valor literário das obras da Julia Lopes de Almeida. Seus 

textos não devem ser resumidos apenas a manuais para mulheres e “escritos femininos” sobre o lar. São 

ricos em concepções próprias da autora sobre o tempo que viveu, muitas vezes questionando (e 

ridicularizando) comportamentos masculinos e assimetrias entre os gêneros. Porém o valor documental de 

seu discurso sobre o lugar da mulher brasileira no progresso da ciência e civilização é incontornável. E é 

sobre ele que nos debruçaremos neste início de capítulo. Interessante pesquisa sobre Almeida foi 

desenvolvida por COSTRUBA, Deivid Aparecido. “Conselho às minhas amigas”: Os manuais de ciência 

doméstica de Júlia Lopes de Almeida (1896 e 1906). Dissertação de mestrado. Assis: Faculdade de Ciências 

e Letras de Assis - Universidade Estadual Paulista (UNESP). 2011. Diversos estudos sobre estes manuais, 

circulantes no país até pelo menos os anos 70 e presentes também no universo escolar, foram produzidos 

no campo das ciências humanas, sendo alguns deles: PRANDI, José Reginaldo. A mulher e o papel de 

dona-de-casa: representações e estereótipos. Revista de Antropologia, 1981. pp. 109-121.; KOBAYASHI, 

Elizabete Mayumy. A saúde via consumo: a representação idealizada das donas de casa, mães e esposas 

nos manuais de economia doméstica e nos anúncios das revistas O Cruzeiro e Manchete, 1940-1960. 

História, Ciências, Saúde-Manguinhos, v. 25, p. 743-761. 2018.; DO AMARAL ALVES, Glaucia. 

Comportamento feminino: manuais de etiqueta e civilidade para donas de casa (1940 -1970). Pensar 

Acadêmico, v. 15, n. 1. 2017. p. 40-52.; PILLA, Maria Cecília Barreto Amorim. Labores, quitutes e 

panelas: em busca do lar ideal. Cadernos Pagu, n.30 jun 2008. 2018. p. 329-343.; ALVES, Eva Maria 

Siqueira; SANTO ALMEIDA, Sayonara do Espírito. Economia doméstica: uma perspectiva a partir de 

manuais escolares. Quaestio-Revista de Estudos em Educação, v. 21, n. 2, 2019. 
198 ALMEIDA, Júlia Lopes. Op cit. 
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preparação escolar. Empregados domésticos eram apenas coadjuvantes cuja função, ainda 

que mal executada, era servir e proporcionar um espaço organizado para o 

desenvolvimento próspero daquela célula familiar. As famílias dos próprios criados não 

são contempladas pelos métodos administrativos destes manuais, sugerindo que ali não 

existia potencial para semear e cultivar progresso social. 

Segundo trabalho desenvolvido por Sónia Roncador, uma temática comum à toda 

obra de Júlia Lopes de Almeida é a reconfiguração das funções domésticas femininas 

concernente aos primeiros anos da República, com especial ênfase para a função 

maternal, onde “a importância da mãe como educadora (moralizadora e civilizadora) dos 

futuros homens e mulheres de bem da nação” era estrutural.199 Tal preocupação com o 

sucesso da “nova sociedade civil” e a tentativa de mensurar os padrões de civilidade da 

população brasileira naquele momento permitiu críticos literários posicionarem a autora 

ao lado de escritores do chamado pré-modernismo.200 Porém, explorar a atribuição 

maternal-educadora feminina na obra de Almeida considerando também os atritos 

desenvolvidos entre servidos e serventes, possibilita que outras facetas desta complexa 

relação sejam reveladas. A primeira a ser destacada é a compreensão de que as próprias 

leitoras estariam despreparadas para administrar seus lares, afinal, a produção de manuais 

presume que seu público-alvo precisava de ajuda para desempenhar suas tarefas de 

maneira adequada. Embebidos de cientificismo, tais textos apresentam um modelo de lar 

saudável e ditaram como tarefas e relações deveriam acontecer idealmente. Junto a isso 

sugere soluções para os problemas que impedissem o sucesso da missão.201 Então pode- 

se afirmar que há um caráter pedagógico nos próprios manuais. Entretanto, quando os 

empregados são o tópico em consideração, o verbo “domesticar” se assenta muito melhor 

do que “educar”.202  Roncador resume: “[...] para que se consolidasse o projeto de 

modernização da casa, os empregados precisavam ser “domesticados”: nesse caso, 

precisavam assimilar os valores burgueses da higiene, afetividade, honestidade, 

economia, gosto pelo trabalho, pela ordem e método”.203 

Dialogando com as conceitualizações dos termos “doméstico/a” - quase sempre 

empregado no feminino para designar empregado doméstico -, e “domesticar” - sinônimo 

 

199 RONCADOR, Sônia. As criadas de Júlia. Portuguese Literary and Cultural Studies, Dartmouth, v. 12, 

2004, p. 249-262. 
200 COSTRUBA, Deivid Aparecido. “Conselho às minhas amigas”... 2011. 
201 Ibidem. 
202 RONCADOR. Op. Cit. 
203 Ibidem. pp 252. 
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de civilizar, colonizar e amansar - elaborados por Sueli Kofes, a pesquisadora Olivia 

Maria Gomes da Cunha constata que “educação, preparação e amansamento são práticas 

definidas nas relações sociais constantemente reinterpretadas dentro dos territórios da 

domesticidade”. Há a necessidade de despir os sujeitos passíveis de domesticidade de 

tudo o que se entendida como natural deles: “corpo, instintos, sexualidade, impulsos e 

sujeira”.204 

Neste momento, virada do século XIX para o XX, as expectativas das classes 

dominantes para com os serviçais estão imbuídas de ideias sobre “modernidade”, 

“ordem” e “civilidade” constituídos em contraposição ao período de vigência da 

escravidão, considerado arcaico e selvagem. Porém, apesar da reestruturação das relações 

sociais proveniente da abolição da escravidão, como apontado pelo estudo pioneiro 

Sandra L. Graham, o espaço doméstico brasileiro foi marcado por subordinação e 

dependência, onde o trabalho e obediência eram trocados por proteção. Sistema 

profundamente ancorado nas práticas sociais desenvolvidas entre senhores e escravos. 

No contínuo equilibrar-e-desiquilibrar das relações domésticas, patrões e 

criadas eram forçados a alguma acomodação, a fim de acolher e mediar suas 

diferenças. A vida doméstica girava em torno de uma série de expectativas – 

articuladas em atos e algumas vezes explicitadas – que exprimiam as distintas 

obrigações de cada parte. Os patrões eram responsáveis por prover os cuidados 

básicos – comida, abrigo, alguma roupa, remédios na doença. Em troca do que 

alguns descreviam como o dever paternal de ministrar uma ‘educação moral e 

religiosa’, eles exigiam que os dependentes retribuíssem com obediência. [...] 

Os patrões, na medida em que cumprissem suas responsabilidades, pretendiam 

exercer autoridade sobre os que os serviam. [...] Permutar responsabilidade por 

serviço, proteção por obediência – essas eram as expectativas. 205 

 

 
Desta maneira, é apresentado um cenário complexo onde cobrava-se dos 

empregados comportamentos de subserviência condicionados pela autoridade completa 

da figura do patrão, análoga à figura do senhor de escravos. Porém, neste momento, como 

a própria autora pontua “as estruturas da autoridade tradicional foram severamente postas 

à prova”206 conforme o século XIX avançava, e com ele o fim do regime de trabalho 

forçado no Brasil. 

 

 

 

204 CUNHA, Olívia Maria Gomes. Criadas para servir: domesticidade, intimidade e retribuição. In: 

CUNHA, Olívia Maria Gomes; GOMES, Flávio dos Santos (org). Quase-cidadão: histórias e 

antropologias da pós-emancipação no Brasil, São Paulo: FGV, 2007. Pp 377-418. 
205 GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860- 

1910. Trad. Viviana Bosi. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 108. 
206 Ibidem. pp 127. 
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Buscando alargar as análises de Graham, a pesquisadora Flávia Fernandes Souza 

posiciona a virada do século XIX para o XX como um período de crise nas relações de 

trabalho desenvolvidas em território doméstico. Também explorando alguns manuais de 

ciência doméstica identifica noção nativa das patroas de que “os criados de hoje não 

podem comparar aos criados antigos, nem na fidelidade, nem na lealdade, nem no 

desinteresse, nem na moralidade. [...] dia-a-dia se nota nessa classe um desapego mais 

profundo pelas famílias a quem servem, e em cujo seio penetram.”207 

A percepção dos patrões de que os mecanismos de controle escorados na lógica 

do patriarcalismo não estavam mais sendo efetivos para a submissão dos serviçais em 

termos “adequados”, põe em xeque a ideia de continuidade do formato das relações 

sociais domésticas. Flávia Fernandes Souza resume: 

[...] o declínio das tradicionais políticas de domínio se manifestou no âmbito 

doméstico, onde as relações de trabalho foram historicamente marcadas por 

laços paternalistas e escravistas, mas que ao longo da segunda metade do 

século XIX e, sobretudo, no início do século XX, sofreram significativas 

transformações, as quais foram percebidas por muitos contemporâneos.208 

 

 
Considerando a necessidade agonizante dos setores burgueses da sociedade 

brasileira de terem dentro de seus lares trabalhadores bem treinados e obedientes, 

projetando sobre eles suas expectativas, e sabendo da dificuldade crescente que era tentar 

controlá-los, seria bem-vindo que o “processo de amansamento” ocorresse antes do 

ingresso destes trabalhadores no espaço doméstico. Logo, a ideia de preparar a infância 

feminina pobre reformando hábitos desagradáveis provenientes de lares onde a civilidade 

era incapaz de prosperar, alinha-se perfeitamente com os desejos dos patrões. Um espaço 

propicio à tal incumbência foram as instituições asilo-escolares. 

 

 
• Prepará-las para servir: conteúdos escolares ministrados no Asilo e Educandário 

 

 

 
 

207 CARVALHO, Maria Amália Vaz de. Criados e amos. A Família, Rio de Janeiro, 26 jan. 1889, ano I, n. 

9, p. 2. apud SOUZA, Flávia Fernandes. Criados, escravos e empregados: o serviço doméstico e seus 

trabalhadores na construção da modernidade brasileira (cidade do Rio de Janeiro, 1850-1920). Tese de 

Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2017. Pp 299. 
208 SOUZA, Flávia Fernandes. Op cit. pp 297. A autora se alinha com George Reid Adrews: “[...] é um 

risco considerar a escravidão como determinante primário das relações raciais atuais: a tentação de 

simplesmente extrapolar a sua história adiante no tempo para explicar os desenvolvimentos do século XX 

sem levar em conta as maneiras como as novas condições históricas alteraram e transformaram a herança 

da escravidão” ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). 1998. pp 27 
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Ainda considerando os escritos de Julia Lopes de Almeida no Livro das Donas e 

Donzelas, ela afirma: 

Nos países tropicais a precocidade é tamanha que a existência da menina passa 

como um sopro e começam bem cedo as responsabilidades da mulher. Por 

vezes o assalto é tão repentino que não há tempo de preparar na criança o 

espírito da donzela.[...] Decididamente, o trabalho é o melhor saneador de 

almas! E nós precisamos da nossa muito sã, porque só a virtude da mulher pode 

salvar os homens, seus filhos e seus irmãos, no descalabro das sociedades 

arruinadas ou em deliquescência. A nossa força está na nossa bondade e no 

nosso critério, coisas que, quando não são naturais, fazem-se pela vontade.209 

 

Nas entrelinhas, tal “precocidade” das meninas em assumir as “responsabilidades 

de mulher” sem tempo para preparar “o espírito de donzela” pode ser compreendido como 

o perigo latente do decaimento moral dessas jovens quando inseridas no mundo adulto, 

principalmente pela sexualização de seus corpos. Para evitar que tais mazelas as 

afetassem o trabalho seria “o melhor remédio”. 

Como mencionado no primeiro capítulo deste trabalho, as instituições asilares- 

pedagógicas brasileiras do período seguiram este mesmo raciocínio, com a vantagem de 

restringir a circulação destas jovens ao espaço institucional. No caso do Asilo de Meninas 

Desamparadas N. S. Auxiliadora do Ipiranga, as características vistas como virtuosas 

eram premiadas em grandes celebrações, constituindo uma tradição da instituição a 

distribuição de medalhas às melhores internas nas categorias “Virtus et Labor”, 

“Bondade”, “Gratidão” e “Bom exemplo”. Contando com cobertura midiática210, os 

nomes das órfãs premiadas eram divulgados ao lado de suas qualidades condecoradas, 

funcionando como uma propaganda da instituição. Um prêmio de grande distinção, 

denominado “D. Isabel Redemptora” era conferido anualmente à educanda que “além da 

aplicação e aproveitamento nos estudos, mais se distinguir pelos seus predicados morais, 

sobretudo pela docilidade, grandeza de alma e a maior perfeição no cumprimento de todos 

os deveres”.211 

Percebe-se que a sinalização para a população de que os propósitos do instituto 

estavam sendo atingidos concentrou-se em na divulgação de atributos “femininos” das 

internas, muito mais do que no desempenho nos estudos. Esta realidade está refletida 

também na seleção de documentos preservados pelo arquivo do Museu Vicente de 

Azevedo: há volumoso número de recortes de jornal divulgando a distribuição de 

medalhas e transcrições de discursos proferidos sobre a ótima natureza das internas, mas 

 

209 ALMEIDA, Júlia Lopes. O Livro das Donas e Donzelas. 1906 
210 Por exemplo, CORREIO PAULISTANO, 27 de novembro de 1915. pp 3. 
211 MVA. Comemoração do final do ano. Alunas medalhistas (1913-1921). MVA.A.001.620. 
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pouca documentação referente à qualidade das disciplinas escolares formais ali 

ministradas. Alguns boletins referentes ao ano de 1898 foram encontrados212, seguidos 

por silêncio até 1938, quando é inaugurado o Livro de Médias Anuais213 que segue 

preenchido até o ano de 1952. Neste intervalo poucas modificações acontecem em seus 

formatos: nos documentos de 1898 há campos para português, aritmética, francês, 

geografia, História do Brasil, História sagrada, catecismo, caligrafia, desenho, canto vocal 

e conduta moral. Nem todas as disciplinas têm atribuição de nota pois os boletins são 

relativos ao primeiro ano, quando as crianças frequentaram apenas aulas de português, 

aritmética, religião, caligrafia, desenho e receberam avaliações de conduta moral. Nos 

documentos do século XX, há a inclusão do campo “trabalho”, com atribuição de nota 

para todas os anos escolares. 

Nos estatutos e regimentos, novamente, há destaque para o cultivo de 

características de “boas moças prendadas”. Em 1903 o programa de ensino foi escrito à 

mão em uma única folha, assinado pela Irmã Maria Pancheri. Ela lista as disciplinas já 

apontadas nos boletins de 1898 e detalha as atividades para desenvolvimento de “prendas 

domésticas” com destaque: “Trabalhos de agulhas, como coser, cortar, bordar em branco, 

seda, ouro e lã, trabalhos de Richelieu, renda irlandesa, tricô, crochê, flores artificiais etc. 

Cozinhar, lavar, engomar etc.”214 

O documento de 1914 registra apenas que “as Irmãs [...] que, por contrato e 

mediante modica retribuição, ministram instrução elementar, ensino de prendas 

domésticas e educação profissional e práticas, sob as bases da moral cristã católica”.215 

Em 1924, novamente: 

[...]cabendo as ditas Irmãs [Salesianas] a missão do ensino e educação, 

principalmente profissional e de prendas domésticas, das alunas do 

mencionado estabelecimento, Oratório Festivo e aulas dominicais, bem assim 

o regime disciplinar, moral e religioso.216 

 

Documento posterior a 1939 traz algumas novidades relativas à capacitação para 

o trabalho doméstico, mas também a possibilidade de avançar nos estudos formais: 

[...] O ensino abrange as matérias de instrução elementar e também a educação 

moral, a aprendizagem de todos os misteres, prendas e demais trabalhos 

 

212 MVA. Resultado dos exames 1898. MVA.A.001.678. 
213 MVA. Livro de médias anuais 1938-1952. MVA.A.000.074. 
214 MVA. Programa de ensino adotado no Asylo de Orphas Desamparadas de N. S. Auxiliadora do 

Ypiranga. 1903. MVA.001.662. 
215 DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Asylo de Orphans do Ypiranga: denominação, fins, modo de 

funcionamento, etc. 20 de Junho de 1914. pp 2639 – 2640. 
216 MVA. Contrato concernente ao modo de funcionamento do Asylo de Meninas Orphans Desemparadas. 

1924. MVA.A.002.778. 
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domésticos, etc. nunca omitindo-se os mais necessários destes trabalhos, como 

sejam: costurar, cozinhar, lavar e engomar, arranjos de casa, etc. devendo-lhes 

ser ministrado o ensino de música, datilografia e outras matérias e disciplinas 

constituindo educação secundária, podendo-se estabelecer curso ginasial em 

que se preparem para a escola normal ou superior, isto em relação àquelas 

educandas que revelarem grande inteligência, exemplar aplicação e 

aproveitamento nos estudos, tendo-se porém, antes de tudo, especialmente em 

vista, prepará-las para serem boas donas de casa ou boas mães de família, aptas 

em suma para pleno desempenho de sua missão social [...]. As asiladas serão 

tratadas carinhosamente cercadas de todos os cuidados e desvelos, posto que 

de modo simples e sem luxo, afim de que se acostumem a continuar a viver se 

preciso for, modestamente, e possam possuir e conservar a virtude da 

humildade e conformidade com a sorte que Deus lhes reservar.217 

 
 

Ainda que formulado em período avançado do século XX e revelar a alguma 

possibilidade de avanço nos estudos formais para alunas aplicadas, este estatuto não deixa 

dúvida sobre a finalidade da instituição reafirmando o estipulado pelos documentos 

anteriores. Destaca também a necessidade de as moças estarem preparadas para viver 

humildemente se assim a vontade de “Deus lhes reservar”. Nesta profusão de bordados, 

arranjos florais, religião e conduta moral, disciplinas escolares como português e 

aritmética aparecem quase como um adendo às qualidades fundamentais que uma mulher 

deveria apresentar à sociedade, pois antes de tudo deveriam estar prontas par serem boas 

donas de casa. 

A disponibilidade documental no caso do Educandário Sagrada Família é ainda 

mais restrita, sendo muito esparsas menções à grade curricular. Em 1915 Irmã Vicência 

informa ao Padre Rossi que “No Ipiranga, pois, temos uma casa de verdadeira instrução: 

não somente trabalhinhos de agulha, mas caligrafia e desenho.” E ele responde “[...] O 

espírito de firme piedade, eis o primeiro alimento para vossas filhinhas. Ensinai então as 

meninas, com santa arte e suma bondade, o modo de praticar a caridade com o próximo 

[...]. Uma virtude “principlíssima” na educação das crianças: quero falar da santa 

modéstia.”.218 

A documentação exposta pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição para o levantamento documental desta pesquisa, assim como para Marinel 

Abbade em 1995, tem forte caráter devocional. Mais do que munir suas assistidas de 

habilidades para o serviço doméstico, parece que as Irmãzinhas confiaram aos princípios 

religiosos a capacidade de inserção das jovens na  sociedade. Tal característica foi 

 

217 MVA. Estatuto da fundação beneficente “Asylo de Meninas Orphas Desemparadas “N. S. Auxiliadora” 

do Ypiranga. Sem data. MVA.A.001.633. 
218 Carta de Madre Dorotéia ao Padre Luiz Maria Rossi, 1915. apud ABBADE, Marinel. Uma Trajetória 

Singular... pp 60. 
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acompanhada de muitas restrições dentro do Educandário: necessidade de aprovação para 

o porte de livros fora do catálogo da instituição e proibição de cartas, bilhetes, revistas, 

fotografias e objetos “nocivos à moral e bons costumes”219. 

Em 1914 a CIIC envia correspondência para o Arcebispo de São Paulo, Dom 

Duarte requisitando a abertura de noviciado no Ipiranga, no mesmo Edifício que abrigava 

a Casa Mãe e o Educandário Sagrada Família.220 No ano de 1936, o noviciado consta 

como uma das casas administradas pelas Irmãzinhas, indicando que o pedido foi acatado 

por Dom Duarte.221 Este conjunto de informações, apesar de condicionado pelas 

características de um arquivo de congregação religiosa, sugere que o destino profissional 

encorajado entre as asiladas do Educandário pode ter sido o ingresso na Congregação. 

Nos dois casos, a preparação das garotas visou servir alguém. As que tiveram 

“sorte”, arrumaram casamentos e serviram seus maridos e filhos. Aquelas que 

encontraram sentido no serviço à Deus, conseguiram fugir do trabalho doméstico 

entrando na congregação religiosa que administrava o Educandário Sagrada Família. As 

que teriam obrigatoriamente que depender de seus próprios esforços para viver, teriam 

desenvolvido as habilidades necessárias para trabalhar em alguma casa “de boa família”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

219 ABBADE, Marinel. Op cit. pp 65. 
220 Arquivo da Arquidiocese de São Paulo. Pedido de abertura do noviciado, 1914. Pasta CBA-03-03-06. 
221 Arquivo da Arquidiocese de São Paulo. Lista de casas administradas pela CIIC. 1936. Pasta CBA-03- 

03-08. 
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Considerações Finais 

 
Com o auxílio de bibliografia sobre o tema e período estudado, o presente trabalho 

procurou apontar e analisar algumas questões sobre a preparação escolar e profissional 

de meninas pobres na virada do século XIX para o XX. Levando em conta a verbalizada 

preocupação com indivíduos egressos da escravidão, é plausível concluir que apesar de 

algum esforço, esta população foi pouco a pouco desaparecendo dos quadros de internas 

do Asilo de Meninas Órfãs Desamparadas Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e 

Educandário Sagrada Família. 

As concepções circulantes sobre “progresso’, “civilidade” e “modernidade” 

tiveram pouco espaço para sujeitos de pele escura. Resistentes às formas de subordinação 

imposta pelos patrões, saudosos dos “criados de antigamente”, foram alvo de reformas 

que buscavam combater o que os empregadores enxergavam como arcaico, relativo ao 

regime servil, ficando assim constritos entre um passado que limou chances reais de 

competição por meios de vida e um futuro elaborado para substituí-los. 

Muito interessante seria entender, com maior profundidade, quais as estratégias 

adotadas por jovens mulheres negras para conseguir se inserir no mundo do trabalho 

paulistano, cada vez mais abundante em mão-de obra imigrante, preferência dos 

empregadores. Porém a documentação aqui analisada possibilitou apenas a visualização 

de algumas opções estimuladas por um dos setores da elite local. 

Partindo de uma perspectiva comparativa, muitos aspectos ainda podem ser 

explorados considerando as informações fornecidas pelo escopo documental desta 

pesquisa: outras instituições, outras regiões, outros países. Por hora, o Asilo e 

Educandário possibilitaram que uma parte da História de São Paulo fosse mais bem 

visualizada a partir de uma tentativa de reconstituição do cotidiano de instituições 

frequentado por garotas pobres em situação de vulnerabilidade. 



75 

 

Fontes 

• Arquivo do Museu Vicente de Azevedo (MVA) 

Anotações de Matrícula. 1949-1963. MVA.A.000.193 

Asylo de Meninas Orphans Desamparadas N.S. Auxiliadora do Ypiranga em SP - um 

Breve Histórico. Livreto. 1942. Sem catalogação arquivística. 

Asylo de orphas de São Paulo: Denominação, fins, modo de funcionamento etc. 1914. 

MAV.A.001.633. 

AZEVEDO, José Vicente. Discurso Proferido no 40º aniversário do Asylo de Orphãs 

Desamparadas N.S. Auxiliadora do Ipiranga. São Paulo: Museu Vicente de Azevedo, 

1936. MVA.A.001.653. 

Bilhete de JVA indicando menor para o asilo. 1924. MVA.A.004.734. 

Carta da diretora Irmã Constança ao Conde encaminhando lista das internas bem como 

solicitando a doação mensal para quitação de contas. 1914. MVA.A.001.540. 

Comemoração do final do ano. Alunas medalhistas (1913-1921). MVA.A.001.620. 

Contrato celebrado entre Exmo. Dr. José Vicente de Azevedo e a Congregação das Filhas 

de Maria Auxiliadora (Salesianas de D.B.). 1933. MVA.A.001.272. 

Contrato concernente ao modo de funcionamento do Asylo de Meninas Orphans 

Desemparadas. 1924. MVA.A.002.778. 

Estatuto da fundação beneficente “Asylo de Meninas Orphas Desemparadas “N. S. 

Auxiliadora” do Ypiranga. Sem data. MVA.A.001.633. 

Fotografias: MVA.F.000.303, MVA.F.000.304 

FRANCESCHINI, Maria Angelina Vicente de Azevedo et alii, Conde José Vicente de 

Azevedo: Sua vida e obra. 2a. Ed. São Paulo: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do 

Ipiranga. 1996. 

INSPETORIA SALESIANA   FILHAS   DE   MARIA   AUXILIADORA.   Contrato 

celebrado entre Exmo. Dr. José Vicente de Azevedo e a Congregação das Filhas de 

Maria Auxiliadora. São Paulo: Museu Vicente de Azevedo. 1933. MVA.A.001.272 

Livro de médias anuais 1938-1952. MVA.A.000.074. 

Programa de ensino adotado no Asylo de Orphas Desamparadas de N. S. Auxiliadora do 

Ypiranga. 1903. MVA.001.662. 

Resultado dos exames.1898. MVA.A.001.678. 

RIBEIRO, Carolina. Um grande e justo homem. São Paulo: Museu Vicente de Azevedo, 

Correspondências Pessoais, 1954. MVA.A.003.500 

Saída de órfã e lista de internas. 03 de março de 1912. MVA.A.003.443. 



76 

 

 

• Arquivo da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição (ACIIC) 

Coleção Educandário Sagrada Família. Ano 1900. Porta 3 – Pastas 8c, 10c, 11c, 12c e 

13c 

 
CONGREGAÇÃO PARA AS CAUSAS DOS SANTOS. Madre Paulina, Fundadora da 

Congregação Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Biografia Documentada. Volume 1. 

São Paulo: Edições Loyola, 1987. 

 

Convite para assistir ao lançamento da 1ª pedra dos edifícios definitivos das Casas de 

Providência. 24 de setembro de 1901. 

Escritura definitiva de doação. 02 agosto de 1951 (sem catalogação) 

IRMÃ IMACULADA GILETT, Correspondência para Presidência da Comissão 

Promotora das obras das “Casas de Providência”. ACIIC. Coleção Educandário Sagrada 

Família. Ano 1900. 

 

 

 

• Arquivo da Arquidiocese de São Paulo 

Regras das Irmãzinhas da Immaculada Conceição. Paris: Imprimerie Hugonis, 1910. 

Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. Pasta Pasta CBA-03-03-06. 

CONTRATO CELEBRADO EM CARTÓRIO. São Paulo: Arquivo da Cúria 

Metropolitana de São Paulo. Pasta CBA-03-03-07. 

Pedido de abertura do noviciado, 1914. Pasta CBA-03-03-06 

Lista de casas administradas pela CIIC. 1936. Pasta CBA-03-03-08. 

 

• Periódicos 

DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Asylo de orphans do Ypiranga. 12 de agosto de 

1897. 

DIÁRIO OFICIAL DE SÃO PAULO. Asylo de Orphans do Ypiranga: denominação, 

fins, modo de funcionamento, etc. 20 de Junho de 1914. pp 2639 – 2640. 

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, nº 144, 03 de junho de 1902. 

Publicações particulares 

O DOMINGO. São Paulo: 7 de outubro de 1900. Ano II número 23. 

CORREIO PAULISTANO, 27 de novembro de 1915. pp 3. 

GAZETA DE CAMPINAS. 12 de janeiro de 1884. 



77 

 

• Leis, decretos, discursos, relatórios produzidos pelo Estado 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Artigo 15 da Lei 

nº 54, de 15 de abril de 1868. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADPO DE SÃO PAULO. Lei n. 88 de 8 de 

setembro de 1892. 

BRASIL, Ministério do Império. Relatório apresentado à Assimbleia Geral pelo Ministro 

e Secretário de Negócios do Império Paulino José Soares de Souza em 1869. Rio de 

Janeiro: Typografia Nacional. 1870. 

BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. 

CONGRESSO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Senado, 95ª Sessão Ordinária, em 23 de 

outubro de 1990. Transcrito em: CORREIO PAULISTANO: Orgam Republicano, 24 de 

outubro de 1900. Anno XLVIII, n. 13351 

PRESIDENCIA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Relatório apresentado a Assemblea 

Legislativa Provincial de São Paulo pelo Presidente da Província Exm. João Theodoro 

Xavier. São Paulo: Typographia Americana, 1874. 

PRESIDENCIA DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Relatório sobre o estado da 

Instrução Pública da Província de São Paulo no anno de 1854 apresentado ao Exmo. 

Presidente de Província pelo Inspetor Geral da mesma Instrução Pública Diogi de 

Mendonça Pinto. São Paulo Tpy Americana, 1885. 

PROVÍNCIA DE SÃO PAULO. Decreto Municipal nº 1.331-A, de 17 de fevereiro 1854. 



78 

 

Bibliografia 

 

 
ABBADE, Marinel Pereira. Uma Trajetória Singular: a instituição Sagrada Família e a 

educação de meninas e moças. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo, 1995. 

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra 

no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Pp 94-139. 

ALMEIDA, Júlia Lopes. O Livro das Donas e Donzelas. Rio de Janeiro: Francisco Alves 

e Silva, 1906. 

ANDREWS, George Reid. Negros e brancos em São Paulo (1888-1988). Bauru: 

EDUSC, 1998. 

ANJOS. Gabriele. A questão “cor” ou “raça” nos censos nacionais. Indicadores 

Econômicos FFE. v. 41, n. 1, 2013. Pp. 103-117. 

ARIZA, Marília Bueno de Araújo. Mães infames, rebentos venturosos: Mulheres e 

crianças, trabalho e emancipação em São Paulo (Século XIX). Tese de Doutorado. São 

Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 

2017. 

BADUY, Maria; RIBEIRO, Maria Betânia O. L. R., Origens do Grupo Escolar e a 

modernização (educacional) no Brasil. Ituiutaba: Revista Intercursos, v. 19, n. 1, Jan- 

Jun. 2020 

BARBOSA, Marinalva. Escravos e o Mundo da Comunicação: Oralidade, Leitura e 

Escrita no Século XIX. Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. 

BARROS, Surya Aaronovich Pombo. A presença negra e escrava em escolas públicas de 

São Paulo (segunda metade do século XIX.) In: CORD, Marcelo Mac; ARAÚJO, Carlos 

Eduardo M.; GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Rascunhos Cativos: Educação, escolas 

e ensino no Brasil escravista. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017. 

BARROS, Surya Aaronovich Pombo. Escravos, libertos, filhos de africanos livres, não 

livres, pretos, ingênuos: negros nas legislações educacionais do XIX. Educação e 

Pesquisa, v. 42, n. 3, 2016. 



79 

 

BARROS, Surya Aaronovich Pombo. Negrinhos que por ahi andão: A presença negra 

e escrava em escolas públicas de São Paulo (segunda metade do século XIX). Dissertação 

de mestrado. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.2005. 

BERNARDO, Teresinha. Memória em branco e negro: olhares sobre São Paulo. São 

Paulo: EDUC: Fundação da Editora UNESP, 1998 

BORGES, Wanda Rosa. Siminario de mininas orphãs e educandas de Nossa Senhora 

da Glória: primeiros ensaios para a profissionalização feminina em São Paulo-1825- 

1935. Rio Claro: Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 

Claro. 1973. 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2008. 

CARVALHO, Mariana Diniz de.Educando donzelas: trabalhos manuais e ensino 

religioso (1859-1934). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2017. 

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A Escola e a República e outros ensaios. 

Bragança Paulista, EDUSF, 2003. 

CASTILHO, Celso; COWLING, Camillia. Bancando a liberdade, popularizando a 

política: abolicionismo e fundos locais de emancipação na década de 1880 no Brasil. 

Afro-Ásia, n. 47, p. 161-197, 2013. 

CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte imperial. São Paulo, 

Companhia das Letras, 1996. 

CORDEIRO, Ana Lúcia. Religião e projetos educacionais para a nação: a disputa entre 

metodistas e católicos na Primeira República brasileira. Revista Horizonte, Belo 

Horizonte, v. 4, n. 7, 2005. 

COSTRUBA, Deivid Aparecido. “Conselho às minhas amigas”: Os manuais de ciência 

doméstica de Júlia Lopes de Almeida (1896 e 1906). Dissertação de mestrado. Assis: 

Faculdade de Ciências e Letras de Assis - Universidade Estadual Paulista (UNESP). 2011. 

COWLING, Camillia. Concebendo a liberdade: mulheres de cor, gênero e a abolição 

da escravidão nas cidades de Havana e Rio de Janeiro. Campinas, SP: Editora Unicamp, 

2018. 



80 

 

CUNHA, Maria Iza Gerth. Educação Feminina numa Instituição Total Confessional 

Católica: Colégio Nossa Senhora do Patrocínio. Tese de Doutorado. São Paulo: 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1999. 

CUNHA, Olívia Maria Gomes. Criadas para servir: domesticidade, intimidade e 

retribuição. In: CUNHA, Olívia Maria Gomes; GOMES, Flávio dos Santos (org). Quase- 

cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil, São Paulo: FGV, 2007. 

Pp 377-418. 

CUSTÓDIO, Maria Aparecida Corrêa. Artes de fazer uma Congregação Católica: uma 

leitura certeausiana da formação e trajetória das Filhas da Imaculada Conceição (1880- 

1908). Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo, 2011. 

DAUWE, Fabiano. A libertação gradual e a saída viável: os múltiplos sentidos da 

liberdade pelo fundo de emancipação de escravos. Dissertação de Mestrado. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2004. 

DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 

São Paulo: Brasiliense, 1995 

 
DO AMARAL ALVES, Glaucia. Comportamento feminino: manuais de etiqueta e 

civilidade para donas de casa (1940 -1970). Pensar Acadêmico, v. 15, n. 1, p. 40-52. 2017. 

DUTRA, Eliana Freitas; MOLLIER, Jean Yves (org.). Política, nação e edição: o lugar 

dos impressos na construção da vida política no Brasil, Europa e Américas nos séculos 

XVIII-XIX. São Paulo: Annablume, 2006. 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 3. ed. São 

Paulo: Ática, 1978. 

FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: DEL PRIORE, Mary; BASSANEZI, 

Carla Beozzo (orgs.). História das mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 

2004. p. 510-553, 1997. 

FONSECA, Marcus Vinícius. Apontamentos em relação às formas de tratamento dos 

negros pela história da educação. São Paulo: Revista História da Educação, v. 13, n. 

28, p. 29-59, 2009. 



81 

 

FONSECA, Marcus Vinícius; BARROS, Surya Aaronovich Pombo de. A história da 

educação dos negros no Brasil. Niterói: EdUFF, 2016. 

GRAHAM, Sandra Lauderdale. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de 

Janeiro, 1860-1910. Trad. Viviana Bosi. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 108. 

GRAHAM, Sandra Lauderdale. Slavery’s impasse: slave prostitutes, small-time 

mistresses, and the Brazilian Law of 1871. Comparative Studies in Society and History, 

n. 4, v.33, 1991, p. 669-694. 

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Nas Colinas do Ipiranga: Palacete-asilo, escola ou 

Museu?. São Paulo: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 35, p. 145-155, 1993. 

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Os anjos vão ao colégio: Rangel Pestana e a Educação 

Feminina. Revista da Biblioteca Mário de Andrade, p. 47-56, 1995. 

HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Tão longe, tão perto: As meninas do seminário. In: 

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria Helena Câmara (org). Histórias e memórias da 

educação no Brasil, v. 2, Petrópolis: Vozes, 2005. 

JACINO, Ramatis. O trabalho do negro livre na cidade de São Paulo 1872-1890. Tese 

de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 2006. 

JÚNIOR, Lincoln Etchebèhére; MAZZALI, Leonel; VIEGAS, Rosemari Fagá. 

Educação e filantropia na cidade de São Paulo, no final do século XIX e primeiras 

décadas do século XX: um estudo da obra do Conde José Vicente de Azevedo no bairro 

do Ipiranga. Revista História da Educação, v. 11, n. 22, p. 155-181, 2007. 

KOBAYASHI, Elizabete Mayumy. A saúde via consumo: a representação idealizada 

das donas de casa, mães e esposas nos manuais de economia doméstica e nos anúncios 

das revistas O Cruzeiro e Manchete, 1940-1960. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 

v. 25, 2018. p. 743-761. 

KOWARICK, Lúcio; ANT, Clara. Cem anos de promiscuidade: o cortiço na cidade de 

São Paulo. In: KOWARICK, Lúcio. As lutas sociais e cidade: São Paulo passado e 

presente. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 49 – 50. 



82 

 

LEONARDI, Paula. Além dos espelhos: memórias, imagens e trabalhos de duas 

congregações católicas francesas em São Paulo. Tese de doutorado. São Paulo: Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo, 2008. 

LOPES, Idileine Corrêa. No alto da colina e na sombra da História: educação de 

meninas e meninas no Orfanato Cristóvão Colombo (1895-1953). Dissertação de 

mestrado. São Paulo: Universidade Nove de Julho. 2015. 

LUCINIDO, William Robson Soares. Educação no pós-abolição: um estudo sobre as 

propostas educacionais de afrodescendentes (São Paulo 1918-1931). Dissertação de 

Mestrado. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina. 2010. 

LUCINIDO, William Robson Soares. Educação no pós-abolição: um estudo sobre as 

propostas educacionais de afrodescendentes (São Paulo 1918-1931). Dissertação de 

Mestrado. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina. 2010. 

MACHADO, Carlos Eduardo Dias. População Negra e Escolarização na cidade de São 

Paulo nas décadas de 1920 e 1930. São Paulo: Dissertação de Mestrado. Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2009. 

MACHADO, Maria Helena P. T. O plano e o pânico: os movimentos sociais na década 

da abolição. São Paulo: Edusp, 2022. 

MACHADO, Maria Helena P. T; GOMES, Flávio dos Santos. Eles Ficaram 

“embatucados”, seus escravos sabiam ler: abolicionistas, senhores e cativos leitores no 

alvorecer da liberdade. In: CORD; ARAÚJO e GOMES (org.). Rascunhos Cativos: 

educação, escolas e ensino no Brasil escravista. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017. 

MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Between two Beneditos: enslaved wet- 

nurses amid slavery’s decline in southeats Brazil. Slavery & Abolition, n. 2, v. 38, 2017. 

pp. 320-336. 

MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. Escravizadas, libertandas e libertas: qual 

liberdade?. In. LIMA, Ivana Stolze, GRINBERG, Keila, REIS, Daniel Aarão. 

Instituições Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos 

e na Rússia. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 2018, p. 327-337. 

MARCILIO, Maria Luiza. História da Alfabetização no Brasil. São Paulo: EDUSP, 

2016. 



83 

 

MARCÍLIO, Maria Luiza. História Social da Infância Abandonada. São Paulo: 

Hucitec, 1998. Pp 144 a 163. 

MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. O ideário republicano e a educação: uma 

contribuição à história das instituições. Campinas: Mercado de letras, 2006. 

MUAZE, Mariana de Aguiar Ferreira. "O que fará essa gente quando for decretada a 

completa emancipação dos escravos?"-serviço doméstico e escravidão nas plantations 

cafeeiras do Vale do Paraíba. Revista Almanack, p. 65-87, 2016. 

MUAZE, Mariana. A descoberta da infância. A construção de um habitus civilizado 

na boa sociedade imperial. Dissertação de Mestrado. Departamento de História. Rio de 

Janeiro: Pontifícia Universidade Católica, 1999. 

MUAZE, Mariana. Garantindo hierarquias: educação e instrução infantil na boa 

sociedade imperial (1840-1889). Revista Dimensões, n. 15, 2003. 

MURAMOTO, Miriam Fernandes. Educação de crianças desvalidas no início do 

século XX: ideias e ações pedagógicas de Teresa Grillo Michel. Encontro Estadual de 

História da ANPUH-SP, XXIV, 2018. 

MURAMOTO, Miriam Fernandes. Assistência e educação: as iniciativas católicas na 

educação paulista no início do século XX. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo. 2016 

PAIVA, Vanilda. Um século de educação republicana. Campinas: Revista Pró- 

Posições, n. 1.2, 1990. 

PILLA, Maria Cecília Barreto Amorim. Labores, quitutes e panelas: em busca do lar 

ideal. Cadernos Pagu, n.30 jun 2008. 2018. p. 329-343. 

PORTELA, Daniela. Iniciativas para atendimento para crianças negras na província 

de São Paulo (1871-1888). Dissertação de mestrado. São Paulo: Faculdade de Educação 

da Universidade de São Paulo, 2012. 

PRANDI, José Reginaldo. A mulher e o papel de dona-de-casa: representações e 

estereótipos. Revista de Antropologia, 1981. pp. 109-121. 

RAGO, Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil 1890-1930. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. pp 121. 



84 

 

RIZZINI, Irene.; RIZZINI, Irma. A institucionalização da infância no Brasil: percurso 

histórico e desafios do presente. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2004. 

RIZZINI, Irene.; PILOTTI, Francisco (orgs). A artes de governar crianças: a História 

das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2011. 

ROLNIK, Raquel. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de 

São Paulo. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 

RONCADOR, Sônia. As criadas de Júlia. Portuguese Literary and Cultural Studies, 

Dartmouth, v. 12, 2004, p. 249-262. 

SAMARA, Eni de Mesquita. O que mudou na família brasileira? (Da colônia à 

atualidade). São: Paulo: Revista Psicologia USP, v. 13, 2002. 

SANTO ALMEIDA, Sayonara do Espírito. Economia doméstica: uma perspectiva a 

partir de manuais escolares. Quaestio-Revista de Estudos em Educação, v. 21, n. 2, 2019. 

SANTOS, Carlos José Ferreira dos Santos. Nem tudo era italiano: São Paulo e pobreza 

(1890-1915). 4ª ed. São Paulo: Annablume/Fapesp. 2017. 

SANTOS, Simone Andriani dos. Senhoras e criadas no espaço doméstico, São Paulo 

(1875-1928). Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Filosofia Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de Sao Paulo. 2015. 

SCHWARCZ, Lilia K. M. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos 

em São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

SILVA, Geraldo; ARAÚJO, Márcia. Da interdição escolar às ações educacionais de 

sucesso: escolas dos movimentos negros e escolas profissionais, técnicas e tecnológicas. 

In: ROMÃO, Jeruse (org.). História da Educação do Negro e outras histórias. Brasília: 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. 2005. 

SILVA, Maciel Henrique Carneiro da Silva. Domésticas criadas entre textos e práticas 

sociais: Recife e Salvador (1870-1910). Tese de Doutorado: Universidade Federal da 

Bahia 2011. 



85 

 

SILVA, Noemi Santos da. O Batismo na instrução: projetos e práticas de instrução 

formal de escravos, libertos e ingênuos no Paraná provincial. 2014. Curitiba: Dissertação 

de mestrado. Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do 

Paraná. 2014. 

SILVA, Robson Roberto da. O cotidiano e a experiência social das meninas órfãs 

internadas no Seminário da Gloria na cidade de São Paulo (1870–1888). São Paulo: 

Histórica–Revista Eletrônica do Arquivo Público do Estado de São Paulo, n. 49, 2011. 

SILVA, Robson Roberto. Crianças perigosas: estudo sobre a delinquência infantil na 

cidade de São Paulo (1888-1927). Dissertação de Mestrado. Londrina: Universidade 

Estadual de Londrina, 2013 

SOARES, Aline Mendes. Precisa-se de um pequeno: o trabalho infantil no pós- 

abolição no Rio de Janeiro 1888-1927. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2017 

SOUSA, Caroline Passarini. Partus sequitur ventrem: reprodução e maternidade no 

estabelecimento da escravidão e abolição nas Américas até a primeira metade do século 

XIX. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2021. 

 
SOUSA, Caroline Passarini. Raça, gênero e maternidade: as mulheres escravizadas na 

proposta de emancipação gradual de José Bonifácio. Brasília: Revista Em Tempo de 

Histórias. n. 36, jan./jun. 2020. 

SOUZA, Flávia Fernandes. Criados, escravos e empregados: o serviço doméstico e seus 

trabalhadores na construção da modernidade brasileira (cidade do Rio de Janeiro, 1850- 

1920). Tese de Doutorado. Niterói: Universidade Federal Fluminense. 2017. Pp 168-194. 

SOUZA, Francisco Alencar de. Os tempos do Império: uma análise da Reforma do 

Ensino Livre de 1879. São Paulo: Tese de doutorado. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, 2006. 

SOUZA, M. Cecília C. C.; HILSDORF, M. LUCIA S. Entre oligarquias e Igreja 

Ultramontana, um olhar para os esquecidos: José Vicente de Azevedo e a Educação 

das meninas negras. Anais do Primeiro Congresso Brasileiro de História da Educação, 

Rio de Janeiro, 2000. 



86 

 

SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária 

graduada no Estado de São Paulo (1890-1910). São Paulo: Fundação Editora da UNESP. 

1998. 

STAMATTO, Maria Inês Sucupira et al. Assistência social educativa para a infância 

desvalida (Brasil, 1822-1889). Revista iberoamericana de educación, 2017. 

TELLES, Lorena Féres da Silva. Teresa Benguela e Felipa Crioula estavam grávidas: 

maternidade e escravidão no Rio de Janeiro (século XIX). Tese de doutorado. São Paulo: 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2018. 

TOBIAS, José Antônio. História da Educação Brasileira. São Paulo: Juriscredi, 1972. 

 
WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. Cartas, procurações e patuás: os múltiplos 

significados da escrita no mundo da escravidão. In: CORD, Marcelo Mac; ARAÚJO, 

Carlos Eduardo M.; GOMES, Flávio dos Santos (org.). Rascunhos Cativos: educação, 

escolas e ensino no Brasil escravista. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017. 

XAVIER, Giovana; FARIAS, Juliana Barreto; Gomes, Flávio (orgs.) Mulheres Negras 

no Brasil Escravista e do Pós-Emancipação. São Paulo: Summus/Selo Negro, 2012. 


