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RESUMO
LOPES, Idileini Corrêa. No alto da colina e na sombra da história: educação de meninas e
meninos no Orfanato Cristóvão Colombo (1895-1953), 282 f. Dissertação de Mestrado –
Programa Pós-Graduação em Educação – Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo,
2015.
O presente estudo foi definido visando a tecer a trama das instituições de acolhimento às
crianças desvalidas que realizavam um trabalho não apenas assistencial, mas também educativo
apoiado em processos didático-pedagógicos desenvolvidos no país no final do século XIX e
início do XX. Tivemos como foco principal de nossa análise o Orfanato Cristóvão Colombo,
localizado na cidade de São Paulo, onde os alunos recebiam uma instrução de acordo com as
normas vigentes da instrução pública e embasada nos princípios da religião Católica Apostólica
Romana, além da instrução necessária à vida prática, no caso das meninas, e da
profissionalização, no caso dos meninos. O problema que nos instigou foi desvendar se as
práticas e processos didático-pedagógicos vivenciados no Orfanato Cristóvão Colombo
correspondiam à cultura e à educação vigente na época ou possuíam especificidades atendendo
a interesses próprios da instituição. Partimos de diversas hipóteses, dentre elas descobrir se o
processo educacional adotado pelo Orfanato Cristóvão Colombo era reflexo de um panorama
da sociedade em relação às crianças excluídas na época ou se o mesmo referendava os valores
educacionais vigentes, possibilitando às crianças desvalidas uma inserção na sociedade. Para a
análise, delimitamos o ano de 1895, fundação do Orfanato, e finalizamos no ano de 1953, data
em que passou a ser denominado Instituto Cristóvão Colombo, passando a terceirizar o ensino
profissionalizante. Para encontrarmos respostas para nossos questionamentos, realizamos uma
pesquisa bibliográfica visando resgatar alguns hiatos históricos sobre a fundação do Orfanato
Cristóvão Colombo e sobre o projeto pastoral e assistencial elaborado por Dom João Batista
Scalabrini. A busca por dados, informações e fotografias que nos ajudassem a elucidar o tema
nos levaram a realizar uma pesquisa exploratória no Arquivo do Instituto Cristóvão Colombo,
no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, entre outros. A História Oral Temática foi
empregada como recurso metodológico, tendo sido realizadas entrevistas com ex-alunos do
Orfanato Cristóvão Colombo, outro recurso metodológico foi a abordagem histórico-dialética.
A importância do estudo das Instituições Educacionais justifica-se não apenas pela preservação
da memória, mas também para compreender a história da educação como um todo. Concluiuse que a educação primária seguiu os parâmetros da escola pública paulista, adotando tanto o
método didático-pedagógico, quanto os materiais como livros e cartilhas para ambas as seções
feminina e masculina. No tocante à educação profissionalizante, percebemos que para os
meninos eram dispostas oficinas mais elaboradas como ferraria, carpintaria, serralheria,
tipografia. Para as meninas não houve esse investimento. Notamos apenas a presença de
algumas máquinas de costura para transformar o espaço em um local de trabalho especializado,
aquém de uma estrutura de escola profissionalizante. Esperamos que o presente trabalho venha
a contribuir com a preservação da História do Orfanato Cristóvão Colombo e da História das
Instituições Educacionais.
Palavras-Chave: Crianças Desvalidas; Educação de Meninas e Meninos; Instituições
Educacionais; Orfanato Cristóvão Colombo.

ABSTRACT

LOPES, Idileini Corrêa. At the top of the hill and under the shadow of history: education
of girls and boys at the Orfanato Cristóvão Colombo (1895-1953), 282 p. Master thesisPostgraduate Program in education – University Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, 2015.
The present study was determined in order to weave the plot of the host institutions for
underprivileged children that performed not only a care work, but also an educational one,
supported by didactic-pedagogical processes developed in the country in the late 19th and early
20th centuries. We had as main focus of our analysis the Orfanato Cristóvão Colombo, located
in São Paulo city, where students received an instruction according to current standards of the
public instructions and based on the principles of the Roman Catholic religion, in addition to
the instruction required for the practical life, in the case of girls, and professionalization, in the
case of boys. The problem that instigated us was unveil if the didactic-pedagogical practices
and processes experienced at the Orfanato Cristóvão Colombo corresponded to culture and to
the then-current education or if they had specificities meeting self-interests of the institution.
We started from several hypotheses, among them finding out if the educational process adopted
by the Orfanato Cristóvão Colombo was a reflection of a society panorama towards excluded
children at that time, or even if it countersigned the current educational values, enabling the
underprivileged children to be inserted in the society. For the analysis, we delimited the year
1895, date of Orphanage foundation, and we finalized in the year 1953, when the orphanage
was renamed Instituto Cristóvão Colombo, outsourcing the vocational education. To find
answers to our questions, we conducted a literature search, in order to rescue some historical
gaps on the foundation of the Orfanato Cristóvão Colombo and on the pastoral and assistance
project prepared by Don João Batista Scalabrini. The search for data, information and
photographs, which helped us to elucidate the theme, led us to carry out an exploratory research
in the Archive of the Instituto Cristóvão Colombo, in the Archive of the Cúria Metropolitana
de São Paulo, among others. The Thematic Oral History has also employed as a methodological
resource, carrying out interviews with former students of the Orfanato Cristóvão Colombo,
another methodological resource was the historical and dialectical approach. The importance
of the study of Educational Institutions is justified not only by preserving the memory, but also
by understanding the education history as a whole. We concluded that the primary education
followed the parameters of the São Paulo public school, adopting both the didactic-pedagogic
method, and the materials such as books and booklets for both male and female sections. As
regards the vocational education, we realized that for the boys it were willing more elaborated
workshops such as blacksmithing, carpentry, locksmiths and typography. For girls there wasn´t
this investment. We noted only the presence of some sewing machines to turn the space into a
place of skilled labor, short of a vocational school structure. We hope that this work will
contribute to the preservation of the History of the Orfanato Cristóvão Colombo and the History
of Educational Institutions.
Keywords: Underprivileged Children; Education for girls and boys; Educational Institutions;
Orfanato Cristóvão Colombo.

RESUMEN

LOPES, Idileini Corrêa. En el alto de la colina y en la sombra de la historia: educación de
niñas y niños en el Orfanato Cristóvão Colombo (1895-1953), 282 h. Disertación de Máster
- Programa de Posgrado en Educación - Universidad Nove de Julho - UNINOVE, São Paulo,
2015.
El presente estudio fue definido objetivando a tejer la trama de las instituciones de acogida a
los niños desvalidos que realizaban un trabajo no apenas asistencial, pero también educativo
apoyado en procesos didáctico-pedagógicos desarrollados en el país al final del siglo XIX e
inicio del XX. Tuvimos como foco principal de nuestro análisis el Orfanato Cristóvão Colombo,
localizado en la ciudad de São Paulo, donde los alumnos recibían una instrucción de acuerdo
con las normas vigentes de la instrucción pública y basada en los principios de la religión
Católica Apostólica Romana, además de la instrucción necesaria a la vida práctica, en el caso
de las niñas, y de la profesionalización, en el caso de los niños. El problema que nos incitó fue
desvendar si las prácticas y procesos didáctico-pedagógicos vividos en el Orfanato Cristóvão
Colombo correspondían a la cultura y a la educación vigente en la época o poseían
especificidades atendiendo a intereses propios de la institución. Partimos de diferentes
hipótesis, entre ellas descubrir si el proceso educacional adoptado por el Orfanato Cristóvão
Colombo era reflejo de un panorama de la sociedad con relación a los niños excluidos en la
época o si el mismo legalizaba los valores educacionales vigentes, posibilitando a los niños
desvalidos una inserción en la sociedad. Para el análisis, delimitamos el año de 1895, fundación
del Orfanato, y finalizamos en el año de 1953, data en la que pasó a ser denominado Instituto
Cristóvão Colombo, pasando a subcontratar la enseñanza profesional. Para que encontremos
respuestas para nuestros cuestionamientos, realizamos una pesquisa bibliográfica objetivando
rescatar algunos hiatos históricos sobre la fundación del Orfanato Cristóvão Colombo y sobre
el proyecto pastoral y asistencial elaborado por Don João Batista Scalabrini. La busca por datos,
informaciones y fotografías que nos ayudasen a dilucidar lo tema nos llevaron a realizar una
investigación exploratoria en el Archivo del Instituto Cristóvão Colombo, en el Archivo de la
Curia Metropolitana de São Paulo, entre otros. La Historia Oral Temática fue creada como
recurso metodológico, habiendo sido realizadas entrevistas con ex alumnos del Orfanato
Cristóvão Colombo, otro recurso metodológico fue el abordaje histórico-dialéctico. La
importancia del estudio de las Instituciones Educacionales se justifica no apenas por el
preservación de la memoria, pero también para comprender la historia de la educación como
un todo. Se concluyó que la educación primaria siguió los parámetros de la escuela pública
paulista, adoptando tanto el método didáctico-pedagógico, cuanto los materiales como libros y
cartillas para ambas las secciones femenina y masculina. Com relación a la educación
profesional, percibimos qué para los niños eran dispuestas oficinas más elaboradas como
herrería, carpintería, ferretería, tipografía. Para las niñas no hubo esa inversión. Notamos apenas
la presencia de algunas máquinas de coser para transformar el espacio en un local de trabajo
especializado, mucho menos que el necesario para una estructura de escuela profesional.
Esperamos que el presente trabajo venga a aportar con la preservación de la Historia del
Orfanato Cristóvão Colombo y de la Historia de las Instituciones Educacionales.
Palabras-llave: Educación de Niñas y Niños; Niños Desvalidos; Instituciones Educativas;
Orfanato Cristóvão Colombo.
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educacional.
Em 2007, cursei a Pós-Graduação Lato Sensu em Docência para o Ensino Superior na
Universidade Bandeirantes, quando tive a oportunidade de entrar em contato com os teóricos
da educação, dentre eles: Lev Vygotsky, Jean Piaget, Paulo Freire, Burrhus Frederic Skinner e
outros. Minha monografia abordou a questão do crescimento de vagas oferecidas pelas
Instituições de Ensino Superior Particulares em função do oferecimento da Educação à
Distância através do uso da internet, como principal ferramenta de multiplicação dos cursos e
vagas.
Minha experiência profissional teve início em 1985, em uma fábrica de tecidos, como
ajudante de arremate de costura. A partir de então, fui trilhando uma trajetória até chegar à
consagração de ocupar um cargo de líder de equipe numa empresa multinacional. Minha
carreira acabou se voltando ao empreendedorismo, o que gerou a necessidade de atuar como
multiplicadora de conhecimentos, suprindo as carências dos profissionais contratados para
exercer suas funções. Desde então, a ligação com o ensino-aprendizado, mesmo efetuado em
dimensões não acadêmicas, tem sido uma constante em minha vida.
Em 2012, acreditei ser o momento para me dedicar ao Mestrado em Educação. Passei
pelo processo de seleção e, em 2013, dei início ao curso. Meu objetivo era estudar o assunto
que outrora tanto me havia provocado – a educação no Orfanato Cristóvão Colombo.
Com relação a esse tema, esclareço que minha relação com o mesmo não se iniciou
comigo e sim na trajetória de minha família, com a partida de meus bisavôs maternos e paternos
de suas terras natais, Espanha e Portugal respectivamente, nas duas primeiras décadas do século

XX. Como a maioria dos imigrantes, ao chegar ao Brasil, seus destinos foram as grandes
fazendas de café no interior do Estado de São Paulo, mais especificamente nas cidades de Bica
de Pedra (atualmente Itapuí), na região de Jaú, e a cidade de São José do Rio Pardo, no leste
paulista.
Meu avô materno, José Lourenço Corrêa, era filho da união de sua mãe espanhola com
seu pai português. Minha avó materna, Maria Antonia Spada Goncales Corrêa, era filha de
espanhóis. Eles se conheceram, se casaram e começaram a constituir sua nova família numa
fazenda de café, cuja localidade exata infelizmente ficou perdida com a morte de ambos. Após
um período de trabalho nessa fazenda, e com sua primeira filha ainda bebê, meus avôs
decidiram partir para a metrópole de São Paulo, tendo escolhido a Vila Prudente de Moraes
para se fixarem, bairro na Zona Leste fundado em 1890. Na época em que se instalaram o bairro
tinha apenas quatro décadas de existência, tendo uma concentração de imigrantes espanhóis e
italianos. Eles tiveram cinco filhos, sendo quatro mulheres e um homem; minha mãe foi a
quarta. Em São Paulo, ambos trabalharam em indústrias e meu avô, aos sábados, executava o
ofício de barbeiro, atividade que, na época, o ajudava a complementar o orçamento familiar.
Minha mãe costumava contar várias histórias sobre seus pais, sendo que a que mais
lhe marcou ocorreu no verão de 1948, quando seu pai faleceu em função de um infarto
fulminante. Sua mãe, na época com cinco crianças pequenas e sem condições financeiras para
arcar com a criação digna dos mesmos, tomou uma decisão drástica, mas necessária, de internar
suas duas filhas menores: minha mãe, então com 10 anos, e minha tia, com 9, no Orfanato
Cristóvão Colombo, que ficava próximo à sua casa.
Todas as histórias que minha mãe vivenciou nesse orfanato, e que me foram contadas,
permearam por muito tempo meu consciente e meu imaginário. Assim, ainda pequena, eu ficava
imaginando o quão maravilhoso seria um lugar repleto de crianças. Com o decorrer do tempo,
essa imagem idílica foi se dissipando e então pude compreender melhor o que significou esse
período que tanto marcou e mudou a vida da minha mãe.
O tema da educação em orfanato desde então, e sempre, vem ocupando minha
memória. Decorrido já algum tempo, no momento tenho a possibilidade de abordá-lo com o
rigor científico necessário para expor não apenas uma história dentre tantas outras, mas
descortinando as imbricações e dualidades que ocorreram na educação das meninas e meninos
desvalidos acolhidos nesse tipo de instituição.

Esclareço ainda que o tema de minha pesquisa está vinculado à Linha de Pesquisa
“Educação, Filosofia e Formação Humana”, pois compreende os estudos e os meandros das
práticas duais de ensino no interior de determinadas instituições, dentre elas dos orfanatos,
especificamente do Orfanato Cristóvão Colombo, que concerne às minorias, aos desprovidos
socialmente. O presente trabalho insere-se no contexto de fins do século XIX e meados do
século XX e tem como recorte questões sociais, econômicas e políticas que determinavam as
vivências educacionais.
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INTRODUÇÃO

Desceu-me n’alma o crepúsculo;
Eu fui alguém que passou.
Serei, mas já não me sou;
Não vivo, durmo o crepúsculo.
(Mário de Sá-Carneiro, 1995).

Figura 1: Alunas Internas do Orfanato Cristóvão Colombo, na seção feminina em Vila
Prudente, 1916.
Crédito: Autor desconhecido.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

As manchas de tinta das páginas que compõem esse trabalho foram se definindo
lentamente, permeadas pelo conjunto das fontes documentais que tomamos emprestadas para
tecer a trama da história do Orfanato Cristóvão Colombo.
Assim, elegemos essa singela e dúbia fotografia das alunas internas do Orfanato
Cristóvão Colombo devidamente posicionadas para captar um momento revelador, que, embora
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construído de forma não espontânea, documenta o zelo com que as crianças desvalidas eram
assistidas na referida instituição. Todas as alunas internas possuíam uma uniformidade visual,
não apenas com relação ao uso do mesmo vestuário, um uniforme de vestido xadrez
(possivelmente azul e branco), mas também com relação ao mesmo corte de cabelo, mantido à
altura dos ombros para facilitar as freiras a manter a higiene das meninas, além de denotarem
outra questão: a disciplina corporal. Das 48 meninas, apenas as 5 menores não estão
uniformizadas.
Pela posição escolhida para a fotografia nos é possível observar que há diferença de
idade entre as órfãs: as que estão na tenra idade ocupam as duas primeiras fileiras, as maiores
as duas últimas. Para manter uma homogeneidade imagética, as freiras, responsáveis pelo bemestar e educação das internas, estão localizadas em ambas as laterais, como se fossem uma
moldura a sustentar essa imagem, transmitindo a sensação de proteção e amparo às meninas.
Infelizmente, a autoria da fotografia não está creditada, mas pudemos identificar que o local
escolhido para o registro foi o pátio interno da seção feminina do Orfanato Cristóvão Colombo,
no bairro da Vila Prudente.
Difícil é imaginarmos quais ligações essas meninas tinham entre si, com as freiras e
professoras, ou mesmo quais sonhos e desejos foram perdidos sendo substituídos por outros.
Desvelar tal “mistério” talvez seja um objetivo impossível de ser atingido, e nem mesmo é o
propósito da presente pesquisa, uma vez que o que pretendemos com esse bosquejo é vislumbrar
a importância das diversas instituições de acolhimento às crianças desvalidas que surgiram no
país no final do século XIX e início do XX para tentar atenuar as mazelas que afetavam
diretamente os pequeninos e, consequentemente, suas famílias.
Tivemos como foco principal de nossa investigação o Orfanato Cristóvão Colombo,
localizado no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, o que nos levou a delimitar como
baliza temporal inicial o ano de 18951, data de sua fundação. Como baliza temporal final,
delimitamos o ano de 1953, data significativa por ser o ano em que o orfanato passou a ser
denominado Instituto Cristóvão Colombo, passando, a partir de então, a terceirizar o ensino
profissionalizante. Infelizmente, essa mudança acarretou na perda dos documentos envolvendo
esse período educacional.
Nos primeiros anos de sua existência, o Orfanato Cristóvão Colombo atendeu às órfãs
e aos órfãos na mesma unidade, no bairro do Ipiranga, mas, de acordo com o desejo de seu

1

Na época o nome da Instituição era Orfanotrofio Cristoforo Colombo [sic].
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fundador, o Padre José Marchetti, eles deveriam ser separados após a construção de outra
unidade, no bairro da Vila Prudente, que passaria a abrigar os meninos. As obras dessa nova
unidade tiveram início em 1896.
No Orfanato Cristóvão Colombo, os alunos recebiam uma instrução embasada não só
nos princípios da religião Católica Apostólica Romana, mas também de acordo com as normas
vigentes da instrução pública primária, além da profissionalização, no caso dos meninos
internos, desenvolvida em oficinas próprias, com cursos de tipografia, carpintaria, ferraria,
serralheria, alfaiataria, sapataria, padaria e agricultura. Para as meninas, era ministrado o curso
primário e apenas a “instrução necessária à vida prática no fim de se formar boas artistas, boas
pessoas de serviço, boas donas de casa e mães de família”, como consta no artigo 9º do Programa
do Orfanato, idealizado pelo Pe. Marchetti, em 1895. Cabe esclarecer que o termo ‘boas artistas’
refere-se à aprendizagem de trabalhos manuais, sendo que, no âmbito profissionalizante, eram
ofertados somente o bordado e a costura, atividades ensinadas por mestras e freiras.
Na busca por entendimentos que embasassem a educação ofertada no Orfanato
Cristóvão Colombo, fez-se imprescindível compreender o projeto pastoral e educacional da
Congregação de São Carlos Borromeu, ambos idealizados e instituídos pelo Beato2 João Batista
Scalabrini, cujo foco foram os imigrantes italianos, devido à cada vez mais premente imigração
italiana resultante de novas políticas econômicas da Península Itálica nas duas últimas décadas
do século XIX. Nessa época, a Congregação de São Carlos Borromeu instaurava-se nos Estados
Unidos da América e no Brasil, países que receberam maior número de imigrantes italianos.
A partir da fundação do Orfanato Cristóvão Colombo, em São Paulo, a atuação
educacional da Congregação foi consolidada, tendo sido considerada pelo Beato Scalabrini
como “a missão mais importante da nossa Congregação”3 (SCALABRINI apud AZZI, 1987,
p.171). Os Scalabrinianos estabeleceram-se em cinco Estados do Brasil: Espírito Santo, Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Posteriormente, ampliaram sua atuação para
outros institutos, colégios e escolas, por exemplo: Colégio São Bernardo, na cidade de São
Bernardo do Campo, em São Paulo (fundado em 1913); Colégio Nossa Senhora Medianeira,

“Beato” é um título de grau superior ao de Bispo. A partir do momento em que um padre ou freira ou qualquer
Servidor de Deus foi beatificado ele recebe esse título. Para seguir a cronologia histórica, optamos por utilizar o
título que o padre em questão dispunha no momento de nossa análise (Nota da autora).
3
Cabe esclarecer que as atividades dos Scalabrinianos de assistência aos imigrantes não se limitavam apenas ao
âmbito educacional, mas se estendiam ao amparo aos enfermos e, para tanto, fundaram alguns hospitais, a saber:
em Curitiba, o Hospital Nossa Senhora da Luz; em Anita Garibaldi, o Hospital Frei Rogério; em Nova Bassano, o
Hospital Beneficente Nossa Senhora de Lourdes; e em Rodio Bonito, o Hospital São José. No Estado do Rio de
Janeiro, os missionários fundaram também o asilo Vila do Sol para abrigar os anciãos (DI SIERVI, 2002, p.14).
2
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em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul (instaurado em 1915); Colégio Santa Teresinha, no
bairro do Pari, também no Estado de São Paulo (instituído em 1926); e o Colégio Santa Teresa,
em Ituiutaba, no Estado de Minas Gerais (que iniciou suas atividades em 1939).
Das instituições de ensino supracitadas localizadas no Estado de São Paulo, pudemos
constatar que atualmente o Colégio São Bernardo e o Colégio Santa Teresinha encerraram suas
atividades, mas ainda permanecem as unidades do Instituto Cristóvão Colombo, tanto a do
bairro do Ipiranga quanto a da Vila Prudente, essa última atualmente denominada Associação
Educadora e Beneficente Casa Assunta Marchetti, dado importante uma vez que no decorrer
da presente pesquisa, especificamente em 25 de Outubro de 2014, a Madre Assunta,
cofundadora da Congregação Feminina Scalabriniana, foi Beatificada.
A partir da década de 1990, as Irmãs Scalabrinianas iniciaram uma nova integração
educacional, tendo como premissa agregar os colégios pertencentes à Província4 de Nossa
Senhora Aparecida em uma rede, surgindo dessa conjuminação a Rede de Educação
Scalabriniana Integrada (ESI), que abarcava os colégios pertencentes também a outras
Províncias. Atualmente, fazem parte desse escopo cinco colégios, a saber: Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora, na cidade de Cascavel, no Paraná; Colégio Nossa Senhora de Belém de
Guarapuava, também no Paraná; Colégio Santa Teresa de Ituiutaba, em Minas Gerais; Escola
São Carlos Borromeo, em Curitiba, no Estado do Paraná; e o Colégio São José, na cidade de
Santo André, em São Paulo.
A importância do estudo das instituições educacionais justifica-se pelo fato de que
“compreender a história das instituições é também, um caminho para compreender a história da
educação como um todo, portanto, compete ao historiador superar a visão fragmentada e buscar
compreender a relação do singular com o geral, do particular com o todo” (SANFELICE, 2006,
p.4), o que nos levou a acreditar ser relevante o estudo da história do Orfanato Cristóvão
Colombo e da educação ofertada às crianças por essa instituição.
Justino Pereira de Magalhães (2004) afirma que existem vários tipos de instituições
educacionais, sendo a de base, inicialmente, a família e, a de formação, as escolas representadas
pelos internatos, colégios e associações recreativas que essencialmente se reconhecem perante

4

Província pode ser definida como um conjunto de casas, erigido canonicamente pela autoridade legítima, que
forma parte imediata de um instituto sob as orientações de um mesmo Superior. Não é necessário que as casas
estejam num mesmo território (SALVADOR; EMBIL, 1997, p.631).
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a uma identidade cultural. O propósito para a sociedade é consolidar os resultados e as reflexões
provenientes das instituições educacionais.
José Luís Sanfelice (2006) alerta-nos sobre outro aspecto crucial que compõe o
trabalho historiográfico do estudo das instituições, o da necessidade de “interpretar o sentido
daquilo que elas formaram, educaram, instruíram, criaram e fundaram, enfim, o sentido da sua
identidade e da sua singularidade” (SANFELICE, 2006, p.24).
A fim de contribuir na composição do quadro de justificativas sobre o estudo das
instituições educacionais, podemos nos apoiar na explicação de Jacques Le Goff que nos remete
ao valor da história do quotidiano: “o quotidiano só tem valor histórico e científico no seio de
uma análise dos sistemas históricos, que contribuem para explicar o seu funcionamento” (LE
GOFF, 1994, p.93).
Paolo Nosella e Ester Buffa (2009), integrantes de um grupo de teóricos que se
debruçam sobre a área científica da educação, apresentam outras contribuições relevantes para
fundamentar a necessidade do estudo de uma instituição educacional, o que nos permite indicálos como expoentes na tarefa de historiar a educação escolar no Brasil. Por meio da construção
e das interpretações acumuladas durante suas pesquisas e de seus trabalhos acerca da história
das instituições educacionais, eles conseguiram capitalizar um cabedal de conhecimento que os
encaminhou a descortinar um ponto primordial, corroborando a justificativa do estudo da
história das instituições educacionais. Isso os auxiliara em suas futuras pesquisas, bem como
nas de outros pesquisadores. Uma questão basilar, mas que não possui uma resposta fácil ou
pré-determinada, serviu de bússola: por que pesquisar instituições escolares? Analisando as
respostas obtidas, Nosella e Buffa (2009) estabeleceram 6 categorias, são elas:
1.

a importância afetiva positiva que a história da instituição despertou nos
envolvidos no processo da pesquisa;

2.

a responsabilidade e o comprometimento dos professores em melhorar sua
prática pedagógica, pois conseguiram vislumbrar que a instituição tem um
passado do qual outras gerações fizeram parte;

3.

o aprofundamento do conhecimento que os funcionários detinham sobre a
história da escola, como do próprio processo de ensino-aprendizagem utilizado
desde a concepção de sua instituição;
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4.

a mudança da prática pedagógica, pois em suas aulas os professores puderam
explorar um rico material envolvendo metodologicamente os alunos em
atividades que resgatavam o interesse pelo local onde estudavam;

5.

a preservação da memória da instituição;

6.

o despertar do interesse do público externo em relação à instituição, o que pode
acarretar em uma melhoria não apenas da imagem da escola, mas também da
forma como a comunidade passou a conhecer a relevância histórica que a
instituição possui.

Mediante o exposto acima, acreditamos que estudar a história do Orfanato Cristóvão
Colombo é relevante não só para a Academia, mas também para a sociedade como um todo por
resgatar uma memória particular de ex-alunos, professores e sacerdotes que fizeram parte de
sua construção, e também por descortinar uma parcela da própria história da educação
brasileira, mesmo sendo apenas uma micropartícula pertencente a um macrocosmo.
Para o presente trabalho, realizamos uma pesquisa bibliográfica a fim de resgatar
alguns hiatos históricos no que concerne às questões sobre a fundação do Orfanato Cristóvão
Colombo e sobre o projeto pastoral e assistencial elaborado pelo Beato Scalabrini, basal para a
criação da Congregação de São Carlos Borromeu, além dos aspectos sociais, políticos e
econômicos que sustentaram a história da sociedade brasileira. Para tanto, foram consultadas
fontes secundárias como livros, revistas, teses e outras fontes que versavam sobre o tema,
procurando desvelar os modos como uma instituição católica, que acolhia crianças desvalidas,
realizava um trabalho assistencial, e também educativo, apoiado na dualidade de gêneros e nos
processos didático-pedagógicos desenvolvidos na educação ofertada no período de 1895 a
1953.
Faz-se mister indicar que, para conseguir manter e desenvolver a educação dos órfãos,
as missionárias e os missionários Scalabrinianos contavam com o apoio financeiro da elite
católica paulista, dos colonos italianos, dos pequenos comerciantes e dos moradores de ambos
os bairros onde as unidades da instituição estavam instaladas. Com isso em mente, elencamos
nossos objetivos específicos:
a. Compreender o contexto social, político e econômico do período entre 1895 e
1953 e as possíveis influências ocorridas no processo educacional do Orfanato
Cristóvão Colombo;
b. Verificar a dualidade empregada na educação das alunas e dos alunos;
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c. Analisar o processo de educação para o trabalho e sua correlação com a questão
do gênero.
Tendo já justificado a escolha do tema da presente pesquisa e sua relevância para
ajudar a compor a história da educação brasileira, cabe apresentar os norteadores teóricos que
constituíram nosso problema. Antônio Joaquim Severino adverte que ter claro o problema de
pesquisa é fundamental para o seu desenvolvimento. Segundo ele:
[...] é preciso ter-se uma ideia bem clara do problema a se resolver. Trata-se de definir
bem os vários aspectos de dificuldade, de mostrar o caráter de aparente contradição,
esclarecendo devidamente os limites dentro dos quais se desenvolverão a pesquisa e
o raciocínio demonstrativo (SEVERINO, 2007, p.160).

O problema que nos instigou foi: as práticas e processos didático-pedagógicos
vivenciados no Orfanato Cristóvão Colombo correspondiam tão somente à cultura e à educação
da época ou possuíam especificidades e interesses próprios da citada instituição em relação às
questões de gênero?
Após termos delimitado o problema e os objetivos de nossa pesquisa, constituímos
nossas hipóteses iniciais. Segundo Eva Maria Lakatos e Marina de Andrade Marconi, a hipótese
é uma proposição que se faz na tentativa de verificar a validade de resposta existente para um
problema: “[...] a função da hipótese, na pesquisa científica, é propor explicações para certos
fatos e ao mesmo tempo orientar a busca de outras informações” (LAKATOS; MARCONI,
2002, p.28). Seguindo a explicação das autoras, as hipóteses que guiaram nossa pesquisa foram:
H1:

O processo educacional adotado pelo Orfanato Cristóvão Colombo era reflexo
de um panorama da sociedade em relação às crianças excluídas na época;

H2:

A formação educacional das meninas reafirmava o papel feminino na família;

H3:

As práticas educacionais executadas no Orfanato Cristóvão Colombo eram
divergentes para as alunas e para os alunos. Os princípios pedagógicos adotados
para a formação dos meninos eram voltados à inserção dos mesmos no setor
terciário emergente na cidade de São Paulo do final do século XIX até meados
do século XX, enquanto que para as meninas era dada uma instrução para que
desempenhassem apenas uma função limitadora no âmbito profissional, ou seja,
a atuação delas como ‘criadas de servir’5;

‘Criada de servir’ era o termo utilizado pelo Código de Posturas de 1886, conforme art. 263. Tentando fazer uma
analogia, seria nossa atual “empregada doméstica” (Nota da autora).
5
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H4:

A fundação do Orfanato Cristóvão Colombo teve como objetivo referendar os
valores educacionais adotados no período estudado (1895-1953), possibilitando
às crianças desvalidas uma inserção na sociedade vigente.

Para a análise dos elementos pesquisados em história das instituições, Nosella e Buffa
(2009) destacam que o uso do materialismo histórico dialético deve ser o alicerce que fomenta
as discussões acerca do tema, que deve ser compreendido como: “a dialética marxista consiste
em algo mais específico, pois, ao relacionar estrutura e superestrutura, nega a atual sociedade,
apontando para um horizonte de valores humanos que, hoje, existem apenas potencialmente, a
saber, a igualdade e a justiça social entre os homens” (NOSELLA; BUFFA, 2009, p.78). Os
autores explicitam que a dialética não é apenas uma relação entre a estrutura e a superestrutura,
não é a dialética domesticada. Eles partem do pressuposto de que as pesquisas em história das
instituições podem contribuir com o desvelamento da história dos homens e seus inúmeros
desdobramentos, repousando no método dialético os subsídios para uma discussão. Os autores
acreditam que as instituições não surgem simplesmente, sem nenhum propósito, elas são
necessárias para aplacar ou no mínimo diminuir as necessidades geradas no âmago de uma
sociedade:
O método dialético investiga a conexão íntima entre a forma pela qual a sociedade
produz sua existência material e a instituição escolar que cria. Ou seja, o fundamental
do método não está na consideração abstrata dos dois termos, escola e sociedade,
relacionados a posteriori, mas na relação constitutiva entre eles, pois esses termos só
existem nessa relação (NOSELLA; BUFFA, 2009, p. 79).

Destarte, podemos entender que há uma relação dialética entre a sociedade e as
instituições educacionais, pois a sociedade compreende que as mesmas são parte integrante de
seu contexto, assim como estas se sentem parte da sociedade. No entanto, os autores salientam
que essa relação nem sempre é pacífica, porque “na produção da escola, a sociedade opera de
forma conflituosa, pois suas opostas classes sociais lutam, em opostos campos, em favor de
escolas que atendam aos seus próprios interesses” (NOSELLA; BUFFA, 2009, p. 80).
Em relação a esse embate, Nosella (2010) apresenta a ideia de Gramsci sobre a escola
‘desinteressada’6 do trabalho, na qual é preciso que o proletariado alcance uma formação
cultural e não apenas uma prática produtiva e política:
Nessa polêmica sobre a formação cultural das massas, por exemplo,
acaba ele defendendo as atividades formativo-culturais para o
proletariado em geral, mas rejeita a ideia de formá-lo dentro de uma
Para Gramsci, “cultura desinteressada” significa uma cultura de ampla visão, séria, profunda, universal e coletiva,
que interessa a todos os homens (NOSELLA, 2010, p. 47).
6
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cultura abstrata, enciclopédica, burguesa, que efetivamente confunde as
mentes trabalhadoras e dispersa sua ação (NOSELLA, 2010, p.43).
O autor explica que existe uma diferença crucial entre a escola do trabalho e a escola
do emprego, pois nessa última o Estado burguês italiano tinha o interesse de criar uma
instituição que pudesse suprir a necessidade de produção. Cabe contextualizar que Gramsci
produziu seus textos no período da ocorrência da I Guerra Mundial. Portanto, para o Estado era
necessário criar uma mão-de-obra capaz de produzir munição que viria a ser utilizada no
combate da guerra: “a escola do trabalho foi sacrificada à escola do emprego” (GRAMSCI,
1980 apud NOSELLA, 2010, p.46). No aspecto da formação escolar, Gramsci defendeu uma
escola unitária de massas. Segundo ele:
[...] de cultura geral, humanística, formativa, que tempere (contempere) justamente o
desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente,
industrialmente) com o desenvolvimento das capacidades do trabalho intelectual
(GRAMSCI, 1975 apud NOSELLA, 2013, p.11).

De acordo com Rosemary Dore (2013), Gramsci apresentava como ponto crucial para
a educação das massas a formação da ‘consciência coletiva homogênea’, ou seja: “implica,
portanto, lutar contra as ideologias que as impedem de alcançar uma concepção do mundo
unitária” (GRAMSCI, 1977 apud DORE, 2013, p.46).
Acreditamos que a dialética seja o melhor caminho aplicado para a concepção das
realidades humanas: “a dialética, enquanto movimento real, exclui qualquer projeção, tanto no
ser da natureza, como na razão e nas consciências separadas das realidades de que fazem parte”
(GURVITCH, 1987, p. 173).
Por meio do método dialético nos foi possível fazer uma leitura mais próxima da
realidade, por conseguinte, o que foi vivenciado no Orfanato Cristóvão Colombo, partindo do
particular para chegar ao geral, ou seja, à sociedade. Conforme Lefèbvre (1974):
Em cada realidade, precisamos apreender suas contradições peculiares, o seu
movimento peculiar (interno), a sua qualidade e as suas transformações bruscas; a
forma (lógica) do método deve, pois, subordinar-se ao conteúdo, ao objeto, à matéria
estudada; permite abordar, eficazmente, o seu estudo, captando o aspecto mais geral
desta realidade, mas jamais substitui a pesquisa científica por uma construção abstrata
(LEFÈBVRE, 1974 apud GADOTTI, 1995, p.32, grifos no original).

Os procedimentos metodológicos adotados nos remeteram a uma pesquisa
estimulante, porque nos fizeram enveredar no presente com o olhar no passado. “O passado é,
por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma coisa
em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (BLOCH, 2001, p.75).
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Na visão de Magalhães (1999a), é preciso realizar uma pesquisa historiográfica sobre
as instituições educativas, onde as imbricações de informações de várias naturezas se
entrecruzam: fontes orais, arquivísticas, museológicas, arquitetônicas e documentação
bibliográfica, ou seja, fontes primárias e secundárias. No entanto, o autor alerta que o uso de
tais fontes, ao construir um manancial de informações, é precedente de uma delicada e apurada
vigilância hermenêutica:
Nada na vida de uma instituição escolar aconteceu por acaso, assim o que se perdeu ou
transformou, como o que permanece. A memória de uma instituição é, não raro, um
somatório de memórias e de olhares individuais ou grupais. É nesse vai-vém [sic] entre
a memória e o arquivo que o historiador constrói uma hermenêutica e um sentido para
seu trabalho. Um sentido para a História das instituições educativas (MAGALHÃES,
1999a, p. 71).

Assim, numa primeira etapa da pesquisa em busca de informações primárias sobre a
história do Orfanato Cristóvão Colombo, procuramos coletar dados no Arquivo do Instituto
Cristóvão Colombo. Infelizmente, através desse acervo não nos foi possível reunir material
substancial porque, como relatamos anteriormente, vários documentos referentes ao período
por nós analisado foram extraviados quando da terceirização do curso profissionalizante.
Dentre os documentos que nos foi possível consultar, destacamos a Carta de Appello de 1896
redigida pelo Pe. Marchetti solicitando ajuda financeira à população para a construção do
Orfanato, o Programa Interno de 1895, os Livros de Matrículas dos Alunos, os Regulamentos
Internos do Orfanato Cristóvão Colombo de 1901 e 1916, Regulamento Interno da Escola
Profissional de Artes e Ofícios do Orfanato Cristóvão Colombo de 1916, Regulamento para as
visitas aos alunos internos de 1916, o Programa Escolar de 1905, uma lista de material escolar
com livros em italiano enviado para a seção feminina de 1916, o Livro de Visitas dos Inspetores
da Instrução Pública que tem como data inicial o ano de 1935 e com término em 1960.
Outros elementos que poderiam ser contabilizados seriam os jornais editados pela
oficina da Tipografia do Orfanato, mas, lamentavelmente, nem ao menos um desses exemplares
foi localizado na instituição e nem mesmo conseguimos identificar quem os possuísse.
Localizamos outros materiais que foram impressos pela tipografia, tais como dois livretos, um
em memória do Padre Marchetti e outro, com texto escrito pelo Pe. Faustino Consoni sobre o
Segredo do Pobre, além de alguns cartões de Natal que eram encaminhados aos benfeitores do
Orfanato.
O passo seguinte foi trilharmos por outras fontes, o que nos levou ao Arquivo da Cúria
Metropolitana de São Paulo (ACMSP), onde foi possível consultar documentos como: cartas
do Vaticano ao diretor Faustino Consoni; certificados de batismo realizados no Orfanato
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Cristóvão Colombo; e algumas transcrições de reportagens publicadas nos jornais Comércio de
São Paulo (1896) e Diário Popular (1896) acerca dos acontecimentos no Orfanato Cristóvão
Colombo, especificamente sobre a morte prematura do Pe. Marchetti.
A fim de consubstanciar ainda mais nossa pesquisa, fomos à busca de outros
documentos relevantes ao Orfanato Cristóvão Colombo, consultando o acervo da Casa Ruy
Barbosa, onde foi possível localizarmos uma carta datada de 1911, enviada por um morador de
Minas Gerais, que cita o caso da órfã Idalina.
Também consultamos os acervos de diversos jornais da época que haviam publicado
algumas reportagens abordando questões sobre o Orfanato Cristóvão Colombo, dentre eles: o
jornal Folha da Manhã, cujos exemplares referentes ao período entre 1942 e 1953 foram
consultados através do arquivo digital do próprio jornal; o Diário Oficial de 1897,
disponibilizado no site da Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo; o jornal O
Estado de São Paulo de 1904, que destacou a visita de João Batista Scalabrini ao Brasil e ao
Orfanato Cristóvão Colombo; e o jornal A Lanterna, em especial os artigos publicados entre
1909-1919 que trataram do “Caso Idalina”, consultados através do site da Hemeroteca Digital
Brasileira da Biblioteca Nacional. Ressaltamos que esses periódicos são veículos formadores
de opinião, mas não são isentos de parcialidade e, consequentemente, devem ser analisados com
cautela e com um olhar questionador.
Para atingir os objetivos propostos, também nos valemos de diversas fontes
iconográficas sediadas em alguns arquivos de São Paulo. O Arquivo do Instituto Cristóvão
Colombo7 foi consultado in loco e um dos maiores entraves foi quanto à organização de seu
acervo que até o momento de nossa pesquisa ainda não havia passado por nenhum tipo de
tratamento arquivístico, ou seja, os documentos estavam todos desordenados. Embora tenha
havido uma certa dificuldade, isso não nos impediu de reconstituirmos nuances envolvendo a
rotina da instituição em períodos distintos. Encontramos muitas fotografias, na sua maioria sem
autoria e data, é possível identificar o período quando nos deparamos com os retratos em que
os padres que foram os diretores aparecem nas imagens, ou mesmo referentes aos edifícios.
Também consultamos in loco o acervo do Museu Vicente de Azevedo, localizamos
fotografias da década de 1970 das alunas da seção feminina na Vila Prudente, além da carta de
doação do terreno no bairro do Ipiranga transcrita à mão pelo Conde Vicente de Azevedo. No
7

Esclarecemos que estas fotografias se encontram no Arquivo do Instituto Cristóvão Colombo sem qualquer tipo
de tratamento arquivístico, portanto não possuem nenhum tipo de localização, identificação, seja quanto aos
créditos ou mesmo quanto à data em que foram registradas.
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acervo do Museu da Santa Casa de Misericórdia localizamos alguns documentos acerca do
abandono na Roda dos Enjeitados e do Museu da Imigração do Estado de São Paulo
encontramos fotografias que retrataram a primeira sede da Hospedaria dos Imigrantes, bem
como alguns momentos em que os imigrantes se reuniam no pátio da mesma. As fotografias do
Arquivo do jornal O Estado de São Paulo e do Arquivo Público Mineiro foram consultadas pela
internet, pois seu acervo já está digitalizado e disponível online.
Cabe esclarecer que as fotografias selecionadas, inerentes ao nosso tema, foram
utilizadas na presente dissertação não como ilustração, mas como documentos para dar suporte
às nossas demonstrações. Em relação ao uso das fotografias como fonte iconográfica, nos
remetemos à sua análise seguindo o critério de sua criação, pois, como explica Boris Kossoy,
“Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém em si um fragmento
determinado da realidade registrado fotograficamente” (KOSSOY, 2014, p. 49).
Outro recurso metodológico empregado a fim de enriquecer nossa pesquisa foi a
História Oral que abarca a questão da memória, do que foi vivenciado, pois mesmo fazendo
parte do passado do indivíduo é possível retomá-la no presente. Salientamos que optamos pela
História Oral Temática por aludir preferencialmente sobre o envolvimento do indivíduo no tema
proposto, pois, de acordo com José Carlos Sebe Bom Meihy, “a história oral temática se
compromete com o esclarecimento ou a opinião do entrevistador sobre algum evento definido”
(MEIHY, 2005, p. 162).
Muitas formas são passíveis de serem utilizadas para abordar a memória a partir da
oralidade. O método consiste, basicamente, na realização de entrevistas concedidas para que os
depoimentos de testemunhos dos fatos ocorridos em determinado tempo e espaço sejam
gravados e posteriormente transcritos. Para tanto, elegemos duas entrevistas realizadas com exalunos do Orfanato Cristóvão Colombo, a saber: Irene Corrêa Lopes (na época Irene Spada
Corrêa), aluna interna que estudou no Orfanato na seção feminina no bairro da Vila Prudente
em 1948 e Ernani Nocciolini, aluno que estudou na condição de externo na seção masculina no
Ipiranga em 1949. Também nos valemos do depoimento coletado no Museu da Pessoa de
Fernando Zarakaukas, aluno interno na seção masculina no bairro do Ipiranga em 1952. Cada
um deles tem suas próprias experiências e memórias relativas a períodos distintos, mas com
datas bastante próximas. A relação entre a memória e a história é semelhante, pois ambas usam
o mesmo material básico para sua constituição: o passado, mas a semelhança finda-se aí. A
memória é construída por um evento ou pelo conjunto deles, o que muitas vezes pode enevoar
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a percepção histórica que os episódios trazem consigo. Cintia Brown nos apresenta a pista
fulcral para entendermos essa imbricação:
Qual é a relação entre o passado, a memória e o texto histórico? Quando se fala em
historiografia, é preciso dar conta de duas temporalidades, ou seja, o tempo em que se
desenrolam os acontecimentos contados e o tempo da redação da narrativa. A
memória desempenha o papel de intermediária entre essas duas temporalidades, pois
ela compreende inicialmente uma imagem mental do passado; é um fenômeno
intelectual volátil, mas em seguida é aprisionada nas palavras. Em outros termos, a
narrativa histórica, sobretudo a narrativa escrita, constitui a concretização e mesmo a
imobilização da memória do passado. A memória assim congelada acaba por se tornar
uma das poucas expressões tangíveis do tempo corrido; concretiza-se, porém, em
diferentes formas de representação (BROWN, 1985 Apud PINTO, 1998, p. 206).

Ressaltamos que a escolha dos ex-alunos para compor a história da instituição não foi
calcada por aspectos quantitativos, mas, sim qualitativos, pela acessibilidade e pelas marcas
vivenciadas que cada um carrega consigo até os dias atuais.
Não podemos nos furtar, mesmo que de maneira singela, apontar alguns trabalhos
acadêmicos, como dissertações de Mestrado e teses de Doutorado, que abordaram o tema da
História das Instituições Educacionais, especificamente os que foram relevantes para a
realização de nossa pesquisa. Para tanto, adotamos a base de dados do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), fazendo uso do recurso de sua biblioteca digital
brasileira de teses de Doutorado e dissertações de Mestrado. Pudemos constatar que são muitos
os trabalhos acadêmicos que investigam o tema da História das Instituições Educacionais,
Orfanatos, Internatos, Colégios Católicos e Congregações Católicas, bem como da educação
dos desvalidos.
A primeira tese destacada, por ter nos propiciado subsídios importantes para nossa
dissertação, é a de Wanda Rosa Borges, intitulada Siminario de Mininas Orphãs e Educandas
de Nossa Senhora da Glória (Primeiros ensaios para a profissionalização feminina em São
Paulo 1825-1935), defendida na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro
(UNESP), em 1973. Trata-se de uma obra inédita em seu tempo, que posteriormente serviu para
nortear outras pesquisas sobre a temática. A autora aborda os aspectos da educação,
profissionalização e a integração da mulher paulistana no século XIX, sob o viés de uma
instituição educativa e assistencial dirigida pelas Irmãs de São José de Chamberry.
A segunda tese relevante para nossa dissertação é a de Lúcia Helena Moreira de
Medeiros Oliveira, intitulada Educação Scalabriniana no Brasil, defendida na Faculdade de
Educação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 2009. Sua pesquisa versa
sobre o projeto educacional da Congregação das Irmãs de São Carlos Borromeu e sua atuação
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nas instituições escolares da Congregação. Essa tese nos possibilitou encontrar respostas para
alguns pontos que até então não havíamos conseguido descortinar através de outras fontes
pesquisadas.
O terceiro trabalho de extrema importância para nossa pesquisa é a dissertação de
Maria de Lourdes Di Siervi, intitulada Pão, Educação e Trabalho: o Orfanato Cristóvão
Colombo e a educação profissionalizante de crianças na cidade de São Paulo (1895 a 1930),
defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUCSP), em 2002. Sua pesquisa trata da educação ofertada no Orfanato
para os meninos no período em epígrafe. Seu trabalho foi consultado como fonte secundária.
O quarto trabalho relevante é a dissertação de Celina Lessa Nazario, intitulada
Diálogo: Mestre e Discípulo uma Leitura Teológica da Pedagogia do Oprimido de Paulo
Freire, defendida na Faculdade de Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS), em 2011. A autora faz uma comparação entre a pedagogia do Mestre Jesus,
na passagem de Lucas 24,13-35, “Caminho de Emaús”, a pedagogia desenvolvida pelo Beato
João Batista Scalabrini e a pedagogia de Paulo Freire. Seu trabalho nos consubstanciou a
analisar a questão educacional elaborada por Scalabrini e posteriormente redirecionada para
uma nova apresentação sob a égide das irmãs Scalabrinianas, ao criar a Rede ESI de ensino.
Dessa forma, através da interlocução entre a pesquisa bibliográfica e documental, e os
dados secundários e primários referentes ao objeto empírico, os objetivos propostos puderam
ser atingidos e nos possibilitaram descortinar uma parte da história da organização e da filosofia
sobre o projeto socioeducativo do Orfanato Cristóvão Colombo. O trabalho resultante
apresenta-se estruturado em três capítulos.
No Capítulo 1 – A infância pobre entre os séculos XIX e XX: acolhimento e
formação, intencionamos, a partir de uma visão panorâmica abarcando desde o período
Colonial até a República, descortinar os aspectos sociais, religiosos, econômicos que no
decorrer desse período vinham norteando a sociedade brasileira no que tange ao destino das
crianças desvalidas e aos caminhos por elas percorridos desde o abandono selvagem, ainda
recém-nascidas, até seu acolhimento e formação. Em alguns momentos retornamos a um
período anterior à nossa análise específica, para melhor compreendermos a necessidade de se
criar e sustentar instituições que acolhessem os desvalidos. Somente a análise numa perspectiva
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histórica de “longa duração”

8

(BRAUDEL, 1969) nos permitiu descortinar certas alterações

não perceptíveis de outra forma e entender o momento de nossa análise. Ou seja, através desse
percurso histórico nos foi possível acompanhar as transformações sociais e as mudanças
significativas que essas instituições vinham sofrendo, deixando de ter características caritativas
para adquirir um caráter filantrópico. Para compor esse capítulo, apoiamo-nos em autores basais
como: Maria Luiza Marcílio, Renato Pinto Venâncio, Irene e Irma Rizzini, Marcos Cezar de
Freitas e outros teóricos que nos nortearam na compreensão das imbricações do processo de
abandono e de enjeitamento das crianças, além de nos apresentarem as mudanças, mesmo que
ainda de maneira paulatina, ocorridas no seio da sociedade para acolher os desvalidos.
No Capítulo 2 – O Orfanato Cristóvão Colombo, anunciamos o projeto pastoral e
educacional de João Batista Scalabrini e suas ideias sobre a questão da emigração. Ele
acreditava na emigração espontânea e, com seu ideal de “Liberdade de emigrar, mas não de se
fazer emigrar”, fundou a Congregação de São Carlos Borromeu, com a finalidade de apoiar o
grande contingente de italianos que se lançavam numa aventura em terras ultramarinas
buscando encontrar um sustento digno para suas famílias. Apresentamos, mesmo que
brevemente, a questão da imigração no Estado de São Paulo e a condição que os colonos
italianos vivenciavam no cotidiano nas fazendas, sobretudo nas de café. Também relatamos
nesse capítulo o trabalho hercúleo que os primeiros missionários Scalabrinianos enfrentaram
no Brasil. Outro aspecto importante destacado foi o projeto do Padre José Marchetti para fundar
o Orfanato Cristóvão Colombo. Para tanto, elegemos alguns momentos cruciais na história do
orfanato e sua relação com a cidade de São Paulo.
No Capítulo 3 – Programa Educacional do Orfanato Cristóvão Colombo,
apresentamos uma visão das linhas essenciais do Programa Educacional adotado pelo Orfanato,
a fim de oferecer uma educação para os alunos sob a égide da educação católica, adequando-se
aos parâmetros educacionais oficiais e obrigatórios vigentes no período. Também abordamos a
diferença entre a educação oferecida aos meninos e às meninas. Enquanto que para eles se
pensavam uma profissionalização com o intuito de garantir sua inserção no mercado de
trabalho, assim como garantir que seus produtos e trabalhos conseguissem gerar renda para
ajudar na manutenção da instituição; para elas, era oferecida a educação primária, uma vez que
não eram “contempladas” com a educação profissionalizante. Essa distinção tinha o propósito

“Longa duração” é um conceito da Nouvelle Histoire, cunhado por Fernand Braudel. Somente a “longa duração”
nos permite perceber alterações sutis e processos mais lentos de transformações sociais sempre em curso (Nota da
autora).
8
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de construir as bases da família cristã. Se necessitassem trabalhar para sua sobrevivência,
tinham como opção única serem encaminhadas para as casas das benfeitoras do Orfanato,
assumindo a função de ‘criadas de servir’.
Cabe ainda destacar que muitos trabalhos estão aflorando no campo da História da
Educação, e, nesse escopo, a despeito dos limites indubitáveis desse trabalho, esperamos ter
contribuído com a história do Orfanato Cristóvão Colombo, ajudando também a compor o
estudo da educação católica na cidade de São Paulo. Acreditamos ter cumprido com o propósito
inicial do tema, propiciando elementos que possam consubstanciar para o debate histórico.
Assim, esperamos que o presente trabalho venha a contribuir com pesquisas futuras, uma vez
que nossas reflexões fazem parte de um contexto que estará sempre em constante devir, aberto
às novas discussões e enriquecendo o conhecimento científico no campo da História da
Educação e, especificamente, da História das Instituições Educacionais.

1.

A INFÂNCIA POBRE ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX: ACOLHIMENTO E
FORMAÇÃO

Era uma janela de tábuas, dura, sem frestas, despintada.
Mas girando-a sobre ela mesma, ei-la côncova e todo aberta.
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Colocavam o recém-nascido naquele curvo receptivo e davam-lhe giro
contrário simples como passe mágico. Volta a janela ao natural de seu
dizer-não vertical e inabordável todo-o-dia: só pela noite é que ousaria
alguém tentar a operação, a gratuita transmutação de ali sepultar uma vida
que ninguém viu, nem a parida.
(João Cabral de Melo Neto, 1997)

Ao iniciarmos nosso trabalho, veio-nos uma primeira e basal indagação: como e com
quais desdobramentos se apresentava a situação de abandono das crianças desvalidas na cidade
de São Paulo nos finais do século XIX? Para tentarmos responder a esse questionamento,
construímos o presente capítulo abordando alguns tópicos relacionados com as trajetórias
dessas crianças face à legislação que as amparava, à criação da Roda dos Expostos, às
instituições 9 e às práticas de atendimento à infância desvalida.
Na história da humanidade, a questão do abandono de bebês antecede à própria história
da América Portuguesa. Dentre os diversos exemplos possíveis de serem elencados, os mais
conhecidos são: no Egito, Moisés deixado num cesto de vime no rio Nilo; na Grécia, Édipo
entregue a um oficial do próprio rei (seu pai) para executá-lo; Rômulo e Remo expostos no
Tibre a mando de sua mãe, sendo criados por lobas etc. Mesmo que a história de cada um desses
personagens tenha sido um tanto glamorosa e ficcional, eles se tornaram ícones de grande
envergadura para a História da Humanidade. O denominador comum entre eles é o fato de terem
sido abandonados por seus familiares. Nesse aspecto, os pequenos súditos do Brasil Colônia,
Império e os cidadãos da República, que tiveram suas vidas marcadas pela ação do abandono,
em nada diferem da história desses personagens, tornando-se inúmeros “Moiséses” ou
“Édipos”, tal como tentaremos demonstrar no desenvolvimento do nosso texto.
A questão do abandono de crianças, tanto pela família quanto pelo Estado, é um tema
estudado por diversas disciplinas, dentre elas a História, a Sociologia, a Pedagogia e a
Antropologia, cada qual o abordando de diferentes maneiras e por diversas vertentes. Para o
presente trabalho, foi necessário nos apoiarmos em alguns desses estudos a fim de elucidarmos
alguns pontos primordiais e então compreendermos a dinâmica da sociedade da época e como

O termo “instituições”, nesse caso, está sendo utilizado de forma genérica, para nos referirmos tanto às
instituições de ensino, quanto aos orfanatos e outras (Nota da autora).
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ela se comportava perante as medidas legislativas contundentes que começaram a despontar no
fim do século XIX e limiar do século XX, tentando suprir uma carência social, familiar e
educacional no Brasil na época.
Com o intento de compreendermos melhor o significado que a infância e a criança
tinham perante a família e a sociedade, tomamos como ponto de partida a concepção que
vigorava na Idade Média na Europa (entre os séculos XII e XIII). Através das pinturas ou
narrativas desse período, as crianças de maneira geral eram retratadas como ‘mini adultos’,
condição confirmada no relato de Philippe Ariès. Segundo ele, “a arte medieval desconhecia a
infância ou não tentava representá-la. [...] o miniaturista agrupou em torno de Jesus oito
verdadeiros homens, sem nenhuma das características da infância: eles foram simplesmente
reproduzidos em escala menor” (ARIÈS, 1981, p. 17). Tal forma de tratar e retratar a criança
permaneceu durante muito tempo, chegando até mesmo ao século XIX, como corrobora Miriam
Lifchitz Moreira Leite:
[...] no século XIX, criança, por definição, era uma derivação das que eram criadas
pelos que lhe deram origem. Eram o que se chamava ‘crias’ da casa, de
responsabilidade (nem sempre assumida inteira ou parcialmente) da família
consangüínea [sic] ou da vizinhança (LEITE, 2011, p.20).

No imaginário social, o infante vinha sendo pensado como um adulto imperfeito,
incompleto, permitindo formas de tratamentos que legitimavam, dentre outras ações, o
abandono das crianças. Variando de acordo com o recorte temporal e com a localização
geográfica, essa prática, principalmente no que concerne às crianças nascidas em famílias com
poucos recursos financeiros, foi aceita pela sociedade brasileira desde o princípio da
colonização. Apriori, desde o período colonial até o século XIX, e sobretudo nos centros
urbanos brasileiros, os bebês, quando enjeitados, costumavam ser abandonados nas portas das
casas de famílias ou dos edis10(que os encaminhavam para outras famílias), na porta dos
conventos, nos adros das Igrejas, em ruas desertas, na mata ou até mesmo em montes de lixo.
Essas crianças, deixadas à deriva da própria sorte, muitas vezes acabavam morrendo já nas
primeiras horas de vida, seja em função do meio agressivo em que eram deixadas, sejam
devoradas por animais selvagens que ainda costumavam circundar as cidades brasileiras na
época.
De acordo com Maria Luiza Marcílio e Renato Pinho Venâncio (1990), o enjeitamento
de bebês ocorria em menor escala nas áreas semiurbanas, no interior (onde as plantações eram

10

Edis eram os vereadores ou membros da Câmara Municipal (Nota da autora).
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o meio de subsistência), nas áreas de plantations11 e nas zonas de pecuária. Mas, a mortandade
infantil no Brasil não assolava apenas as crianças abandonadas, como é possível verificar nos
relatos do viajante John Luccock (1975):
[...] muitas se vão por causa de maneiras impróprias de tratar, de negligência, ou
indulgência danosa, frequentemente mistura uma com a outra. Deve-se levar também
em conta a idade prematura em que as pessoas novas nos deixam já de ser
consideradas como crianças (LUCCOCK, 1975 apud LEITE, 2011, p. 30).

Um dos motivos que justificaria o abandono dessas crianças poderia estar diretamente
relacionado com a questão religiosa. Para defender a moral da “família de tipo europeu”,
baseada na “legalidade estabelecida pelo sacramento do matrimônio perante a Igreja”
(MARCÍLIO, 2010, p.16), ou para salvaguardar a honra da família e da mãe, os filhos ilegítimos
eram abandonados, expostos.
Para o propósito da presente pesquisa e para entendermos com maior concretude a
questão da infância desvalida é importante colocarmos, ainda que brevemente, uma explanação
sobre o contexto histórico e o sentido de pobreza na América Portuguesa.
Em concordância com Laura de Mello e Souza (2004), a Colônia tinha sua estrutura
econômica pautada na escravidão e na grande propriedade. Uma oscilação nessa ordem causaria
uma horda de miseráveis, uma vez que esse sistema “impedia que os desprovidos de cabedal
tivessem acesso às fontes geradoras de riqueza” (SOUZA, 2004, p.90), ou seja, o escravismo
funcionava como um impeditivo para o emprego de mão-de-obra livre, no qual os homens livres
ficariam segmentados a realizar serviços que não eram executados pelos escravos; poucas
possibilidades eram admissíveis: supervisão (feitor), defesa (milícias e ordenanças) e
policiamento (capitão-do-mato).
Havia algumas alternativas a serem consideradas, posto que o emprego da mão-deobra escrava não era economicamente viável, tais como: o desmatamento, a construção de vilas
em lugares longínquos e o preparo da terra em pequenas áreas. Dentre outros ofícios, o que se
tem com essa estrutura é o surgimento dos desclassificados sociais, ou seja, os homens livres
pobres: “a estrutura econômica engendrava o desocupado, impedindo-o de ter atividades
constantes; o desocupado, desprovido de trabalho, tornava-se oneroso ao sistema” (SOUZA,
2004, p. 95).

11

Esta se realizara em larga escala, isto é, em grandes unidades produtoras: fazendas, engenhos, plantações. Para
cada proprietário (fazendeiro, senhor ou plantador) haveria muitos trabalhadores subordinados e sem propriedade
(PRADO JUNIOR, 1979, p.21).
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Podemos concluir que o homem livre pobre vivia quase à margem da sociedade, muitas
vezes se tornando um desocupado, pois não havia meio de ele ser inserido na dualidade da
sociedade segmentada por dois pólos: o latifundiário e o escravo. Para ele, era impeditivo
realizar trabalhos na esfera burocrática e administrativa, bem como tarefas ligadas à terra.
Assim, o mesmo se tornava uma reserva útil para o Estado, sempre que necessário, para compor
as milícias contra os quilombolas e os índios, para a construção de estradas, prisões e demais
edificações, para povoar lugares distantes ou para prender foragidos, dentre outras funções.
Cabe ressaltar que esse tipo de trabalho era esporádico e o crescente contingente de homens
livres não era absorvido nas vilas e sequer no campo.
A bigamia era comum entre os homens pobres livres, o que nos leva a pressupor um
elevado número de crianças abandonas por suas mães por diversos motivos, dentre estes, o peso
moral e econômico.
Com o propósito de depreender a questão do abandono de crianças, apresentaremos a
seguir os principais aspectos acerca da legislação vigente no século XIX no Brasil, bem como
da criação da Roda dos Expostos.

1.1

O AMPARO AOS ENJEITADOS PELAS CÂMARAS MUNICIPAIS

Para melhor compreensão da questão envolvendo a assistência aos enjeitados,
traçamos uma breve perspectiva histórica sobre o tema. Para isso, fez-se necessário
retrocedermos ao período colonial, muito aquém de nosso período de análise.
Regidos pelos cânones das Ordenações Manuelinas (1514)12, ficava a cargo dos
Conselhos Municipais a obrigação de prestar assistência aos enjeitados e de custear, com os
próprios rendimentos, a criação destas crianças. Quando os recursos financeiros não eram
suficientes, era possível criar novos impostos ou loterias para arcar com estas despesas.
Posteriormente, durante os séculos XVII e XVIII, as Ordenações Filipinas13 (1603) (que
12

Em Portugal, o conjunto de leis começou a despontar com Dom Afonso III (1245-1279) e posteriormente se
consubstanciou num sistema legislativo mais efetivo, no que se denominou de Ordenações do Reino. Esse conjunto
de leis unidas na forma de cinco Tomos teve três grandes versões: as Afonsinas (1446), as Manuelinas (1514 foi
a 1ª edição, e em 1521 a 2ª edição) e as Filipinas (1603) (Nota da autora).
13
As mesmas Ordenações autorizavam os conselhos a lançar fintas (impostos), sem autorização superior. “E se o
dito concelho quizer lançar finta para seguir algum feito e demanda, que com outrem haja em alguma das nossas
relações, o screvão ao juiz, ou juízes do feito, os quaes lhe darão carta para fintar com autoridade do regedor, ou
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substituíram as Manuelinas), por meio de alvarás régios, também acentuaram que esta
obrigação cabia aos Conselhos Municipais (MARCÍLIO, 2006).
Conforme Marcílio (2006), a lei expressa no papel nem sempre era cumprida na
prática, ou seja, as Municipalidades não cumpriam com seu dever, como pôde ser constatado
em diversas províncias do Brasil-Colônia. Em Ouro Preto, por exemplo, a assistência aos
expostos não ultrapassou a marca dos 30%; no Rio de Janeiro, fora preciso a interferência da
rainha D. Maria I para que a lei fosse cumprida; em Salvador, “em 136 anos a Câmara só
manteve perto de 50 enjeitados” (MARCÍLIO, 2006, p. 140). De acordo com Antonio Joaquim
Damázio (1865), devido ao ínfimo número de crianças assistidas em Salvador houve
necessidade da intervenção do Rei, a qual foi exercida por meio de cartas.
Por ordens repetidas de S. Majestade e expressa disposição da Lei, deve este Senado
lançar finta ao povo para criação dos expostos, que por não haver com que alimentem
e se pague a quem os crie sucede lançarem-nos ao desamparo pelas ruas e lugares
imundos e serem alguns tragados pelos cães, como se tem visto e examinado
(DAMÁZIO, 1865 apud MARCÍLIO, 2006, p.140).

As crianças encontradas nas portas das casas eram recolhidas pela própria família14
residente no local, que obrigatoriamente as levava para a Igreja para a primeira ação básica: o
batismo, pois a preocupação latente que circundava essa realidade era o zelo em não permitir
que os pequeninos morressem em pecado capital, sem receber o primeiro sacramento. Nessa
ocasião, o sacerdote redigia um documento contendo o endereço da residência e afirmando que
a criança estava bem tratada. Com esse atestado em mãos, o responsável poderia solicitar à
Câmara um provento, que deveria ser julgado, sendo considerado procedente ou não. Se
afirmativo, o responsável passaria a receber certa quantia em dinheiro, que variava em função
do período, mas não era suficiente para suprir as necessidades elementares de uma boa
educação. Esse auxílio monetário tinha prazo definido. Quando a criança enjeitada atingisse 7
anos de idade, a obrigação da Câmara para com ela cessava, porque se acreditava que com a
convivência durante o período de acolhimento, um vínculo já havia sido estabelecido, podendo
então o rebento permanecer com os familiares que o haviam acolhido. Além disso, ao atingir
essa idade, a família não precisaria mais receber os benefícios da Câmara, pois a criança se
tornava responsável pelo seu próprio sustento, uma vez que já havia sido iniciada no
governador, até à quantia que necessário lhes parecer. Porém se a finta não houver de ser mais que até quatro mil
réis poderão screver ao corregedor da comarca, o qual lhe dará licença para a dita finta, na maneira que em seu
título 58 é contido. E sem a dita carta de cada hum dos sobreditos não poderão os officiaes da câmera nem o
concelho lançar finta para causa alguma, salvo para a creação dos meninos engeitados” [sic] (Ordenações
Filipinas, Livro I, tit.88, §11, grifo nosso).
14
As famílias que acolhiam as crianças eram chamadas de “famílias criadeiras”.
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aprendizado de ofícios, o que lhe possibilitava custear sua própria permanência na casa. Em
troca de sua mão-de-obra, ela recebia abrigo, alimentação e a educação para o trabalho.
Deve-se ressaltar que o socorro financeiro da Câmara não era tão facilmente
disponibilizado àqueles que o solicitavam. Os requerentes eram assolados por um interrogatório
precedido de juramento sobre a Bíblia acerca do conhecimento ou não dos pais do bebê.
Diligências eram realizadas para que os vizinhos também fossem arguidos. O desgaste gerado
por tais etapas de verificação muitas vezes levava a um desestímulo e ao “abandono selvagem”
15

(VENÂNCIO, 2002), praticado com muita frequência.
Apesar da necessidade de cumprir com todas essas etapas para conseguir receber o

benefício financeiro concedido pela Câmara, concomitante à criação das crianças enjeitadas
ocorria uma espécie de comércio gerado pelas famílias que viam nessa prática a possibilidade
de obter algum ganho. Essa prática não ficou circunscrita apenas às famílias pobres; havia
inclusive famílias mais abastadas financeiramente que também acolhiam e criavam essas
crianças com o auxílio fazendário das Câmaras (MARCÍLIO, 2006).
Faz-se necessário ressaltar outro fator de motivação importante que levava as famílias
a aceitarem a criação dos enjeitados em seus lares, que era a incorporação dessa criança como
mão-de-obra gratuita, em especial nos lares mais pobres, sem ou com poucos escravos.
Geralmente, esse tipo de trabalho era realizado com grande eficiência devido aos laços de
fidelidade e de reconhecimento por parte da criança.
Ao pesquisar uma série de listas nominativas da Vila de Sorocaba, Carlos de Almeida
Prado Bacellar descobriu que “nos 251 domicílios da Vila Paulista, que viviam 222 expostos,
88,4% deles não havia escravos, somente dezessete, ou seja, 6,8% dos domicílios possuíam um
único escravo” (BACELLAR, 1994, p.320). Isso nos suscitou a pressupor que as ‘famílias
criadeiras’ não possuíam uma condição econômica favorável, o que as impossibilitava de
comprar escravos e, dessa maneira, agregavam os expostos em seus lares, beneficiando-se de
um trabalho gratuito, para a execução tanto dos serviços domésticos quanto do trabalho na roça.
Outro dado importante a ser ressaltado é o fato que “não havia preferência pelo
abandono da criança” em relação a gênero (MARCÍLIO; VENÂNCIO, 1990, p. 327), tanto

15

Para o autor, o abandono selvagem caracterizava-se principalmente pelo local onde as crianças eram
abandonadas, ou seja, largadas nas calçadas, praias, terrenos baldios ou lixeiras, o que acabava levando-as à morte
certa (Nota da autora).
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meninas quanto meninos eram abandonados, demonstrando não haver nenhuma estima quanto
ao destino do próprio infante.
Outro infortúnio que assolava as crianças abandonadas era o de não serem acolhidas
por nenhuma família. Quando isso ocorria, cabia à própria Câmara a obrigação de impetrar uma
criadeira, uma ama-de-leite que receberia por tal serviço. Essa mulher poderia ser livre ou
escrava, mas, sendo ela cativa, o seu senhor deveria assinar um termo de compromisso junto ao
órgão responsável. Entretanto, isso levava a um outro problema porque era mais rentável alugar
a escrava como ama-de-leite, pois, “eram raros os senhores que se interessavam pelo negócio
da criação enjeitada” (VENÂNCIO, 2002, p.194). A magnanimidade atribuída aos alheios
predominava entre as mulheres livres e o ato era justificado como pagamento de promessa.
Outro fator que valorava essa atitude era a pregação feita pelo clero no qual o acolhimento do
enjeitado era visto como um verdadeiro ato de fé, incidindo na melhor maneira de alcançar a
Graça Divina.
Diante das informações acima expostas e tendo em vista as exigências das Câmaras e
as dificuldades a serem superadas durante todo o processo para conseguir receber o auxílio
financeiro ou mesmo pelo fato de que, mesmo quando concedido, o valor pago não era elevado
o suficiente a ponto de justificar o desgaste causado e a necessidade de passar por todos os
trâmites da arguição, podemos conjecturar que a questão da religiosidade talvez fosse uma
maneira de encobrir com um véu de aceitabilidade a necessidade de normatizar os abandonados
para posteriormente explorar sua mão-de-obra gratuita. Mas, de outra monta, não podemos
excluir o componente religioso daqueles que se apiedavam, formando uma parte da população
que acolhia despretensiosamente o bebê enjeitado deixado em sua porta.
A sobrevivência dessa criança estava intrinsecamente ligada à sua necessidade de
alimentação. Essa abordagem levou à elaboração de várias teses apresentadas na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro, dentre elas podemos citar a do Dr. José Ribeiro dos Santos Zamith
(1869). Pesquisa essa que não ficou circunscrita ao século XIX, mas tomou vulto no século XX,
elaborada por outros autores além da área médica, tais como: Renato Pinto Venâncio (2002),
Sandra Sofia Machado Koutsoukos (2009), Alessandra Zorzetto Moreno (2010), Maria Luiza
Marcílio (2011) e outros.
Ao tratar do aleitamento materno, o termo normalmente empregado ao mencionar as
mulheres que amamentavam os enjeitados era “amas-de-leite mercenárias”. O Dr. Zamith
explica que tal procedimento era adotado apenas quando a mãe não estivesse em condições de
saúde favorável para a amamentação de seu filho. Segundo ele, era “aquelle em que a mai não
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podendo aleitar seu filho o entrega a uma ama mercenaria” [sic] (ZAMITH, 1869, p. 24). Ele
também faz uma importante ressalva quanto à procedência da ama-de-leite:
[...] nós observamos todos os graves incovenientes que podem resultar do aleitamento
mercenário, o que não se passará entre nós onde aquellas mulheres que querem receber
uma criança do Hospicio só apresentão um attestado do inspector ou do subdelegado
do seu quarteirão? Graves e mui graves devem ser as consequencias de um tal modo
de proceder [sic] (ZAMITH, 1869, p.29).

Pelas observações do Dr. Zamith podemos constatar que ele condenava
veementemente o aleitamento mercenário, ou melhor, a atitude das amas-de-leite mercenárias.
Sua pesquisa apresentava os aspectos negativos em relação à moral, aos costumes, ao afeto e
ao tratamento que as escravas dispensavam aos lactantes ao assumirem o papel de amas-deleite.
Koutsoukos (2009) relata que, por volta de 1850, algumas mulheres pobres de origem
lusitana, bem como as forras, ofereciam-se como amas-de-leite. No entanto, os médicos
alertavam que essas mulheres não eram consideradas aptas para a nutrição dos bebês das
senhoras de famílias abastadas:
[...] teriam ambição desmedida e, portanto deviam ser evitadas, e [...] porque vendiam
seu leite de livre vontade, costumavam ser vistas com bastante desconfiança e
acusadas de tentar enganar os médicos, escondendo doenças ou o fato de seu leite ser
ralo e fraco (KOUTSOUKOS, 2009, p. 310-311).

Essa desconfiança por parte dos médicos era justificável pois, segundo eles, essas
mulheres poderiam transmitir ao lactante algumas doenças como febre amarela, cólera, varíola,
tuberculose, sífilis, escarlatina, malária, escrófulas, vermes, sarnas, parasitas de cabelo e até
mesmo lepra, além das doenças morais como a promiscuidade. De fato, algumas destas doenças
realmente poderiam ser transmitidas, mas não podemos deixar de ressaltar que a possibilidade
de a ama-de-leite ser infectada pelo lactante também era grande, uma vez que o recém-nascido
também poderia ser transmissor de sífilis, por exemplo, oriunda de seus progenitores. Era,
portanto, uma via de transmissão de mão dupla. Gilberto Freyre aludiu sobre o tema da amade-leite escrava no que tange à transmissão de sífilis: “é igualmente de supor que muita mãe
negra, ama-de-leite tenha sido contaminada pelo menino de peito” (FREYRE, [1933] 2005,
p.400).
Freyre ([1933] 2005) comenta sobre um estudo publicado em 1877 pelo Dr. José de
Góis e Siqueira que versava sobre a necessidade de aplicar multa para as pessoas que
entregassem filhos sifilíticos às amas-de-leite saudáveis. Isso nos remete à questão da falta de
conhecimento sobre práticas de higiene, ou ainda sobre a falta de conhecimento de seus pais
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que, ao entregarem o filho doente, não se preocupavam com a transmissão dessa doença.
Consequentemente, a ama-de-leite contaminada ficava inviabilizada para o aleitamento não
podendo mais saciar a fome de outras crianças.
Moreno (2010) ressalta que a necessidade de as amas-de-leite mercenárias cobrarem
por esse serviço era pelo fato de ser a maneira pela qual elas conseguiam sobreviver na cidade,
o que nos leva a presumir que recebiam dinheiro tanto da Câmara quanto das famílias abastadas
financeiramente, além do fato de poderem amamentar concomitante dois ou mais bebês. Para
tanto, essas mulheres recebiam as crianças em suas casas.
Marcílio (2011) segue na mesma linha de análise de Moreno. Ao definir quem eram
as amas-de-leite mercenárias, ela explica que eram mulheres que ofereciam o aleitamento como
forma de sobrevivência. Segundo ela, “eram as amas-de-leite em sua quase totalidade mulheres
extremamente pobres, solteiras, ignorantes e residentes nas cidades. Algumas eram mulheres
casadas ou escravas” (MARCÍLIO, 2011, p. 75). Essa era, portanto, uma forma de trabalho
livre, num período no qual a fonte de economia urbana era escassa, principalmente numa cidade
como São Paulo.
Venâncio (2002) esmiúça essa questão. Ele relata que, a princípio, as Câmaras
evitavam conceder os bebês enjeitados a mulheres que não estivessem no período pós-parto,
quando o leite materno era abundante, pois caso contrário não teriam como alimentá-los. Sua
ressalva deve-se ao fato de ter sido observado que, quando os recém-nascidos eram entregues
para mulheres em outras condições, eles acabavam morrendo pela admissão inadequada de
alimentação, executada de maneira bastante rudimentar com colheres de pau ou de marfim ou
colocando o leite de vaca diluído em água num utensílio e levando-o até a boca do recémnascido para ser sorvido. Por outro lado, observava-se também que algumas amas-de-leite
recorriam à ‘fraude da boa criação’, isto é, elas se diziam recém-paridas e pediam “emprestado
um filho alheio que seja [fosse] gordo [...] e com boa saúde” (PAIVA, 1790 apud VENÂNCIO,
2002, p.197) para parecerem em boas condições, mas na realidade não tinham como alimentálos. Isso nos remete à hipótese de que essas crianças provavelmente não conseguiriam
sobreviver em meio desse ardil.
Em 1886, a cidade de São Paulo foi contemplada com seu terceiro Código de
Posturas16 que veio a solucionar diversos dos problemas acima descritos. No Título XX: Dos

16

A redação do Código de Posturas de 1886 é atribuída ao Dr. Estevão Augusto de Oliveira Junior, comissionado
pela Câmara Municipal.
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criados e das Amas-de-leite são regidas normas para a conduta de cada um, artigo 279,
verifica-se que a ama-de-leite só estaria apta para exercer tal atividade após ter-se submetido a
um exame clínico realizado por um médico da Câmara Municipal e o mesmo ter atestado a sua
boa saúde. Para coibir a farsa mencionada por Paiva (1790 apud Venâncio, 2002), o Código de
Posturas, nos artigos 281 e 282 determinam respectivamente que: “As amas de leite não poderão
encarregar da amamentação de mais de uma criança, sob pena de 20$ (vinte réis)17 de multa e
de cinco dias de prisão” (Código de Posturas, 1886, p.50). Caso a ama infringisse a
determinação médica, ao ser descoberta a fraude ela deveria pagar uma multa de 30$ (trinta
réis) e a pena de oito dias de prisão, segundo o artigo 282 do referido código.
Segundo Paiva (1790 apud Venâncio 2002), outra maneira de sucumbir à saúde
precária do enjeitado era quando a ama-de-leite misturava aguardente ao leite a fim de acalmálo mais rapidamente, ou mesmo quando o pequenino era colocado na cama juntamente com sua
cuidadora que acabava adormecendo, sufocando-o.
Como pudemos constatar pelos diversos motivos elencados acima, os enjeitados
tinham um árduo caminho a ser trilhado logo após seu nascimento. A partir de então, o pequeno
ser, frágil como é de se esperar de um bebê, ficava exposto à própria sorte, pois sua
sobrevivência iria depender da caridade, amor e bons tratos alheios, o que nem sempre lhe era
concedido. De acordo com os autores pesquisados, nos foi possível observar que a principal
preocupação da população, do clero e dos governantes era não permitir que a criança morresse
antes mesmo do batismo, como relatamos anteriormente.
No século XVIII e início do XIX, as taxas de mortalidade de crianças recém-nascidas
eram alarmantes, mas aceitáveis de acordo com o costume da sociedade da época18 que buscava
encontrar culpados, recaindo sempre sobre as mulheres. Tornava-se negligente apontar um
motivo em detrimento de outro. O infanticídio causava grande preocupação tanto aos
governantes quanto à Igreja. Para diminuir o número de mortes dessas crianças, foi preciso
deixar explícito na lei a culpabilidade de quem as abandonasse em lugar ermo. Um fato de
grande importância que contribuiu para diminuir o infanticídio, foi a permissividade de
anonimato no ato da entrega do infante na Roda dos Expostos.

17

A moeda vigente no período era o Réis. A partir de 1942 passou a ser o Cruzeiro (Nota da autora).
Para compreender esse sentimento de aceitação da morte dos infantes, Flandrin (1991 apud Nascimento, 2006,
p.137) apresentou uma explicação pautada na doutrina católica. “Deus podia fazer viver ou morrer os filhos
segundo o mérito dos pais e a criança era retomada por Deus quando lhe apetecia, e os pais deviam aceitar uma e
outra [a vida ou a morte] com a mesma devoção”.
18
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Havia uma grande diferença entre a criança abandonada ou a exposta. Essa divergência
não era apenas semântica, mas principalmente conceitual, a tal monta que Antonio Joaquim de
Gouvea Pinto (1828) a explicou esmiuçadamente. Segundo ele, os expostos eram as crianças
nascidas de pais incógnitos, casados entre si ou não, dispostas na Roda dos Expostos; a criança
abandonada era a nascida de pais conhecidos, mas que, por motivos alheios à sua vontade, não
tinham possibilidade de assumir a criação da mesma.
Existia ainda outro entrave com relação à Legislação Brasileira, pois, de acordo com
as Ordenações do Reino, não era permitido que as famílias adotassem um exposto, uma vez que
eles não podiam herdar terras, pecúlio etc., salvo nos casos em que os enjeitados fossem
reconhecidos como filhos legítimos.
O contingente de crianças enjeitadas fez com que os governantes das principais
províncias do Brasil Colonial solicitassem à Corte Portuguesa (por meio de cartas) permissão
para abertura de Casas de Misericórdia para abrigar esses expostos depositados nas Rodas dos
Expostos.
A preocupação em manter um regulamento que garantisse a sobrevivência dos
expostos constou das pautas legislativas de Portugal desde as Ordenações Afonsina (1446),
Manuelinas (1521) e Filipinas (1603) e, por consequência, acabaram sendo aplicadas também
ao Brasil, uma vez que ainda não tínhamos legislação própria, seguindo a de Portugal. As
Ordenações Filipinas estabeleciam que:
[...] e não o querendo fazer, ou sendo filhos de Religiosos, ou de molheres casadas, os
mandarão criar a custa dos Hospitaes, ou Albergarias, que houver na cidade, Villa ou
lugar, se tiver bens ordenados para criação dos engietados de modo que as crianças
não morram por falta de criação. E não havendo hi taes Hospitaes e Albergarias, se
criarão à custa das rendas do Concelho. E não tendo o Concelho rendas, per que se
possam criar, os Officiaes da Camara lançarão finta pelas pessoas, que nas fintas
encarrregados do Concelho hão de pagar [sic] (ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro I,
título 88, artigo 9, [1603] 1870, p.211).

O aumento exponencial de crianças expostas onerara financeiramente muitas Câmaras,
levando-as ao endividamento. Coube ao Dr. José Clemente Pereira, então ministro do Estado
no Governo de D. Pedro I, redigir uma nova regulamentação que passou a vigorar a partir de 1º
de outubro de 182819. Os artigos 69, 70 e 76 determinaram quais eram as obrigações das
Câmaras em relação aos expostos, a saber:
Art. 69. Cuidarão no estabelecimento, e conservação das casas de caridade, para
que se criem expostos, se curem os doentes necessitados, e se vaccinem todos os

19

Trata-se da Lei dos Municípios de 1º de outubro de 1828.
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meninos do districto, e adultos que o não tiverem sido, tendo Medico, ou Cirurgião de
partido.
Art. 70. Terão inspecção 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 augmento dos sobreditos estabelecimentos.
Art. 76. Não podendo prover a todos os objectos de suas attribuições, preferirão
aquelles, que forem mais urgentes; e nas cidades, ou villas, aonde não houverem
casas de misericordia, attentarão principalmente na criação dos expostos, sua
educação, e dos mais orphãos pobres, e desamparados [sic] (Lei dos Municípios de 1º
de outubro de 1828, grifos nossos).

Podemos constatar que a redação da Lei dos Municípios de 1828 apresentava-se
bastante dúbia em relação às obrigações das Câmaras Municipais no que concerne aos expostos.
Conforme aludiu Marcílio (2006), o que ocorreu foi que, a partir dessa data, muitas Câmaras
isentaram-se da contribuição que davam às Casas de Misericórdias e também deixaram de pagar
a contribuição que davam às famílias criadouras. Em algumas províncias, a obrigação do
acolhimento dos expostos foi transferida para as Casas de Misericórdia, como veremos a seguir.

1.2

AS SANTAS CASAS DE MISERICÓRDIA E AS RODAS DOS EXPOSTOS

Com o propósito de compreender a relevância das Casas de Misericórdia estabelecidas
em quase todo o Brasil e que desempenharam um papel importante na história de assistência às
crianças abandonadas, uma vez que as Rodas dos Expostos estavam ligadas a elas, faz-se mister
elucidar sua origem.
Os hospitais no Ocidente tiveram em sua gênese a Igreja, especificamente as ordens
monásticas, como o local de sua fundação. Nesses lugares, ofereciam-se diversos tipos de
assistência, desde enfermagem até abrigo aos peregrinos e também às crianças abandonadas.
No Oriente Cristão, foram concebidas obras especializadas de acordo com sua
natureza, isto é: para os doentes, existiram os nosocômios; para as crianças pobres e
abandonadas, os brefotrófios; e para os órfãos, os orfanotrófios (MARCÍLIO, 2006).
A assistência aos expostos tem sua primeira instituição com a Irmandade do Santo
Espírito fundada por frei Guy, em Montpellier, no sul da França, no ano de 1204. Em Roma,
no ano de 1203, o papa Inocêncio III ficou estupefato devido ao grande número de bebês que
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eram arremessados no rio Tibre e apanhados por pescadores, levando-o a chamar o Frei Guy
para dirigir o Hospital de Santo Espírito in Saxia, ao lado do Vaticano, com a finalidade de
receber os expostos. Assim, no ano seguinte, no muro lateral dessa instituição foi instalada uma
“Roda”, com um pequeno colchão para que os bebês fossem expostos nesse local, mesmo
durante o dia. Conforme Marcílio (2006, p.51) “esta foi, seguramente, a primeira Roda de
Expostos da cristandade, que serviu de modelo para as que surgiram posteriormente”.
As maneiras que o Hospital do Santo Espírito encontrou para saciar a fome dos bebês
foram basicamente duas: primeiramente se recorreu às amas-de-leite e depois ao leite de cabra.
As crianças eram entregues às amas-de-leite que os levavam para suas casas. Ao completarem
um ano e meio, elas retornavam para o hospital e lá permaneciam até atingirem os 8 ou 10 anos
de idade, quando então eram encaminhadas aos mestres-artesãos com a finalidade de lhes
ensinarem diversos ofícios, dependendo da aptidão individual.
Vale ressaltar que nesse período os hospitais não atendiam exclusivamente aos
expostos, mas também à população, o que significava que os doentes eram tratados juntamente
com os recém-nascidos, às vezes até mesmo dividindo o mesmo quarto, ficando sujeitos a
contraírem diversos tipos de doenças.
A Itália foi o núcleo irradiador dos hospitais que tinham a Roda dos Expostos como
mecanismo para assegurar a moral católica, sendo sempre possível que o depositário
permanecesse no anonimato. Na cidade de Mirandola, no norte da Itália, assim como em
Florença, havia a Confraria da Misericórdia, instituição que praticava a caridade e que também
recolhia os expostos. As Rodas dos Expostos perduraram por sete séculos em quase toda a
Europa: Itália, França, Alemanha, Polônia, Hungria, Dinamarca, Inglaterra, Portugal e Espanha,
normalmente associadas às Casas de Misericórdia.
A Casa de Misericórdia20 teve início em 15 de agosto de 1498 na cidade de Lisboa e,
a partir de então, começaram a pulular por todo o reino de Portugal e pelas terras d’além mar
sob seu domínio. Na sua gênese, um documento detalhado foi lavrado estipulando
minuciosamente o compromisso dessa instituição para com a prática de obras de caridade. Para
tanto, foi criada a Irmandade Nossa Senhora Madre de Deus Virgem Maria da Misericórdia que
seguia impreterivelmente os regulamentos estabelecidos.

20

Segundo Carneiro (1986), D. Leonor foi a verdadeira instituidora das Casas de Misericórdia e não Frei Miguel
de Conteiras. Os religiosos predizem que a Rainha foi uma mera protetora da iniciativa, no entanto, em 1575, os
Trinitários mandam pintar a bandeira da Misericórdia com o retrato de Conteiras com as letras FMI (Frei Miguel
Instituidor) devido a nesse período o trono estar regido por Felipe II.
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As Casas de Misericórdia de Portugal foram mais efetivas na assistência da caridade
do que as congêneres italianas:
[...] O horizonte das ambições beneficentes das nossas Confrarias é até, a bem dizer,
ilimitado, visto que elas foram criadas expressamente para cumprir, não uma ou outra,
mas todas as Catorze Obras de Misericórdia do Catecismo, as quais virtualmente
compreendem toda a assistência moral e material de prevenção e de remédio que se
possa prestar à humanidade. [...] não só eram elas que enterravam por caridade os
mortos miseráveis, olhavam pelos doentes e os recolhiam aos hospitais, mas eram
também as Misericórdias que mantinham, e administravam elas mesmo, hospitais,
recolhimentos, asilos, que exerciam em larguíssima e maravilhosa escala a assistência,
em inúmeras de suas modalidades – a doença, à orfandade, à velhice, à miséria -,
assistência que o Estado só muito modernamente começou a exercer uma parte
(BASTO, 1934 apud CARNEIRO, 1986, p.59, v.1, grifo no original).

A organização da Misericórdia em Lisboa estava diretamente ligada à formação da
Irmandade da Misericórdia, composta pelo Provedor, Mordomo de Presos, Escrivão, Recebedor
de Esmolas, Mordomo da Botica e pelos que servem por salário (CARNEIRO, 1986). O
principal objetivo da Irmandade da Misericórdia era a prática de obras de caridade, como
estabelecia o compromisso da instituição, divididas em quatro vertentes, segundo Carneiro
(1986), a saber:
1. Tratar os enfermos: curá-los; acompanhar e enterrar os mortos;
2. Patrocinar os presos: libertar os cativos, acudir aos presos;
3. Socorrer os necessitados: cobrir os nus, dar de comer aos famintos, dar de beber
a quem tem sede, dar pousada aos peregrinos;
4. Amparar os órfãos: educar os enjeitados.
Verifica-se assim que o escopo da atuação da assistência caritativa lisboeta abarcava a
maioria das necessidades que a população buscava suprir assim como as privações a que ficava
exposta. No entanto, a Irmandade da Misericórdia também se preocupava com a educação das
crianças órfãs, mesmo que de maneira ainda incipiente e mais voltada para uma
profissionalização. Essa era uma medida importante principalmente num período em que o
acesso à educação era restrito à população infantil.
Na história da fundação da Casa da Misericórdia de Portugal foram seus protagonistas:
o Rei D. João II, sua consorte a Rainha D. Leonor e o Frei Miguel de Contreiras21 (como seu
executor do plano da Monarquia). Essa Casa foi de fato um dos maiores legados deixados por

21

Frei Miguel de Contreiras nasceu em Segóvia, em 29 de setembro de 1431, de família nobre. Ainda moço,
ingressou na vida monástica, professando na Ordem da Santíssima Trindade. Viveu na Espanha até os 50 anos de
idade e, por razões ignoradas, transferiu-se para o convento da mesma ordem na cidade de Lisboa (CARNEIRO,
1986, p. 50, v.1.).
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eles no que concerne ao socorro de parte da população de um reino ainda sem tantos recursos
financeiros (CARNEIRO, 1986).
Para arcar com os custos de tamanha magnitude e para que a vultosa obra não
padecesse por falta de verba, outra decisão importante foi tomada: os nobres seriam membros
integrantes da Casa de Misericórdia e em troca a Coroa lhes concederiam alguns privilégios.
Dessa forma, por meio da união entre a Igreja, a Coroa e a nobreza, as Santas Casas de
Misericórdia conseguiram atingir seus desígnios.
A criação da Casa de Misericórdia de Portugal está associada à fundação do Hospital
de Todos os Santos, que tiverem seus primeiros alicerces lançados em 1492, e à D. João II, D.
Leonor e ao Frei Contreiras, como vimos anteriormente. A fundação do Hospital de Todos os
Santos, idealizado pelo Rei D. João II, fazia parte de uma nova reforma da assistência
portuguesa, ou seja, previa alguns pontos cruciais, tais como:
1. Concentrar todos os 43 hospitais de Lisboa em um único estabelecimento;
2. O Estado assumiria a partir dessa reforma a responsabilidade da assistência,
retirando assim do domínio da nobreza esse setor (CARNEIRO, 1986).
Em 1495, D. João II faleceu, deixando em seu testamento o desejo de terminar a obra
do Hospital de Todos os Santos, o qual foi realizado pela sua viúva, tendo sido inaugurado em
1501.
O trabalho de caridade do Frei Contreiras teve início em Lisboa, em 1498. Por ter
ficado impressionado com o alto grau de miséria que reinava naquela cidade, solicitou à Câmara
Municipal que concedesse uma casa abandonada (antes utilizada para as audiências do Cível),
com o propósito de estabelecer um hospital para abrigar indigentes, pobres, doentes,
estrangeiros (que não conseguiam acolhida), viúvas e órfãs (PINTO, 1828). O intuito era
combater as epidemias que assolavam o Reino, além de ser uma estratégia política embasada
no enfraquecimento da aristocracia, num local onde até então ela havia exercido grande
influência (CARNEIRO, 1986).
Essa obra foi de tão grande envergadura que o rei D. Manuel foi pessoalmente até o
nosocômio averiguar os trabalhos que estavam sendo dispensados aos necessitados:
[...] o phisico-mor ia ao hospital para medicar por ordem da Rainha e tanto bastava
que outros o fossem por “cortezania: fidalgos e plebeus iam ao encontro de Frei
Miguel de Contreiras, quando mais não fosse para serem agradáveis ao Poder, que
nessa ocasião se concentrava nas mãos de sua real confessada (FERREIRA, 1898
apud CARNEIRO, 1986, p.51, v.1).
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O Hospital de Todos os Santos tinha como escopo agregar todos os pequenos hospitais
de Lisboa. Para isso, foram construídas três seções: a de São Vicente, destinada aos homens de
febre; a de São Cosme, aos feridos; e a de Santa Clara, às mulheres feridas ou com febres.
Destaca-se que essa instituição considerou a dicotomia dos enfermos: incuráveis e infecciosos,
tratando-os em aposentos separados, localizados abaixo das enfermarias; a albergaria dava
acolhida aos peregrinos e aos pobres.
Em relação aos expostos, a Misericórdia, em sua conduta caritativa, não se eximiu da
obrigatoriedade de assisti-los, mesmo sem tê-los incluído em seus estatutos. Assim, em 1637,
foi criada a Casa dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, regulamentada em
1716 pelo Compromisso da Mesa dos Enjeitados, ficando estipulada “a eleição dos irmãos da
Mesa, do provedor, escrivão, tesoureiro, dos bens, das rendas da Casa dos Expostos e das
crianças sob sua guarda” (MARCÍLIO, 2006, p.98).
Cada um dos “irmãos”, como eram chamados, que ocupasse algum dos respectivos
cargos acima descritos deveria ter habilidades específicas para assumir as responsabilidades
advindas de suas funções, por exemplo, a administração geral ficava a cargo do provedor que
devia ser:
[...] sempre um homem fidalgo, de autoridade, prudência, virtude, reputação, idade de
maneira que os outros Irmãos o possam reconhecer por cabeça, e o obedeçam com
mais facilidade, ainda que por todas as sobreditas partes o mereça, não poderá ser
eleito de menos idade de quarenta anos (CARNEIRO, 1986, p.74, v.1).

A Casa dos Expostos contava ainda com dois mordomos, um nobre e um oficial
mecânico, responsáveis pela gestão econômica, e ainda com outros funcionários encarregados
da criação, educação e assistência médica aos expostos. Havia também as amas que se dividiam
em três categorias:
1. Rodeira: mulheres que conduziam todas as crianças da Casa e cuidavam da
porta de entrada da instituição;
2. Amas-secas: moças que permaneciam internadas na Casa da Roda e cuidavam
das crianças maiores que já haviam sido desmamadas quando elas retornavam
à Instituição;
3. Amas-de-leite: permaneciam na Casa amamentando os bebês desde que
chegavam até o momento em que fossem encaminhados às amas de fora
(MARCÍLIO, 2006).
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O mecanismo da Roda no qual os bebês eram expostos funcionava praticamente da
mesma maneira em todas as Casas de Misericórdia: era um dispositivo de madeira de forma
cilíndrica, com uma divisória ao meio e podia ser fixado no muro ou na janela da instituição;
na parte externa havia um tabuleiro inferior que servia para acomodar o bebê. O expositor22
girava a roda e puxava um cordão em cuja ponta havia uma sineta para avisar a rodeira que uma
criancinha acabara de ser abandonada. A pessoa podia sair do local sem ser identificada.
A figura abaixo (Figura 2) é a Roda da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo que
se encontra no Museu da Santa Casa de Misericórdia.

Figura 2: A Roda dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Fonte: ARRUDA, 2009, p.13.

Essa peça, juntamente com demais objetos, como bilhetes das pessoas que
depositavam os bebês na Roda, fotografias que registravam o cotidiano dos expostos estão em
exposição no Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Observamos que no lado
esquerdo há uma alça, que servia de apoio tanto para a pessoa que deixava a criança na Roda
quanto a rodeira para girar o cilindro assim que a criança era depositada. Em São Paulo, a parte
que continha a abertura ficava voltada para a Rua Dona Veridiana, e após o bebê ter sido
depositado, a roda era girada, passando a abertura para o interior da Santa Casa. Na parte
inferior da mesa sob a qual a Roda está apoiada, é possível observar os Livros de Matrículas
dos enjeitados. Neles eram registrados todos os bebês que eram depositados na Roda, contendo

22

O expositor era a pessoa que deixava a criança na Roda sem ser identificado (Nota da autora).
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a data de entrada, a existência ou não de um bilhete acompanhando-os, roupas, ou até mesmo
eventuais marcas de nascença que a criança possuía.
A figura abaixo (Figura 3) trata-se de um desenho de 1846, do viajante Thomas
Ewbank, um dos muitos viajantes que produziram seus relatos acerca da sociedade da América
Portuguesa.

Figura 3: Abandono de exposto na Roda na Rua Santa Tereza, Rio de Janeiro.
Autor: Thomas Ewbank.
Fonte: VENÂNCIO, 2010, capa.

Ao analisarmos a imagem, é necessário termos em mente alguns critérios para
guiarmos nossa incursão, por exemplo: o viajante nunca está só em sua viagem, ele traz consigo
uma bagagem de informações preconcebidas que serão utilizadas para tentar compreender a
nova cultura que está visitando. Sabe-se que durante o período em que Ewbank permaneceu no
Brasil ele passeava pelos diversos ambientes da cidade do Rio de Janeiro com o propósito de
descrever os hábitos dos moradores em detalhes. No entanto, devemos recordar que o momento
do abandono da criança na Roda dos Expostos era feito geralmente quando não havia ninguém
por perto, o que nos leva a questionar o quanto essa pintura pode retratar o momento in loco do
abandono. A imagem demonstra o momento em que a mulher que pode ou não ser a mãe da
criança está deixando-a na Roda. A sua face é uma mistura de angustia, medo, tristeza. Pelas
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vestes representadas na imagem pressupõe-se que se trata de uma pessoa de poucas posses
econômicas, talvez seja esse o motivo pelo qual a opção do abandono tenha sido a única forma
para dar uma sobrevida à criança.
No Brasil, havia treze sedes das Santas Casas de Misericórdia, fundadas em diferentes
momentos históricos, a saber, (CARNEIRO, 1986):


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos: fundada em 1543, por
Braz Cubas – considerada o primeiro hospital do Brasil;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia: fundada em 1549, pelo
governador geral Tomé de Souza;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Olinda: fundada em 1560, por
João Paes Barreto. Em 1631, com a invasão holandesa, ela foi destruída por
um incêndio e sua reconstrução teve início em 1637, sendo finalizada em 1654
para atuar com obras de caridade. Em 1831, a Irmandade foi extinta, sendo
incorporada à Santa Casa do Recife;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro: fundada em 1567,
na Urca com apenas seis cabanas; posteriormente foi transferida para o morro
do Castelo por Mem de Sá. Não houve recursos financeiros para a construção
de uma casa hospitalar, mas os irmãos da Confraria ergueram a Capela de São
Sebastião, local de celebração dos cultos. Após 15 anos, em 1582, foi fundado
o Hospital da Confraria da Misericórdia pelo padre José de Anchieta, num
galpão de pau a pique, para acudir aos marinheiros doentes da armada de Diogo
Flores Baldes;



Conferência da Misericórdia do Espírito Santo no Estado do Espírito Santo:
fundada em 1551. Em1606, irrompeu o Hospital da Misericórdia na Vila de
Vitória;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: fundada em 1599,
juntamente com o Hospital da Santa Casa de Misericórdia, fundado em 1603;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba: suas obras tiveram início
em 1602 e foram finalizadas em 1618; sua fundação é atribuída a Duarte
Gomes da Silveira. Consta que nessa instituição foram acolhidos os doentes
pobres e os meninos expostos;



Irmandade da Santa Casa de Belém: fundada em 1619. No preâmbulo de suas
tarefas acudia aos doentes pobres, defendia os acusados perante juízes e
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tribunais, prestava socorro aos necessitados e amparava as órfãs. Em 1787,
foram finalizadas as obras do Hospital de Caridade do Largo da Sé, mas o
mesmo se tornou demasiadamente pequeno para atender à demanda da
população, sendo necessário construir um novo hospital, o que ocorreu em
1890. Sabe-se, no entanto, que em 1807 o Hospital da Caridade passou a
pertencer à Santa Casa de Misericórdia do Pará, sendo por ela gerenciado;


Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão: fundada em 1657,
juntamente com o Hospital de São Luís do Maranhão, pelo padre Antonio
Vieira;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Campos, no Rio de Janeiro:
fundada em 1791, tendo sua gênese na Irmandade de Nossa Senhora Mãe dos
Homens; em 1792, passou a ser denominada Santa Casa de Misericórdia por
meio de um edital da rainha D. Maria I;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Resende, no Rio de Janeiro: foi
instituída em 1835, pelo padre Manoel dos Anjos Barros de Carvalho;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Manaus: foi fundada em 1853,
numa casa alugada. A epidemia de varíola, em 1869, e a de febre amarela, em
1872, ressaltaram a necessidade de se ter uma sede própria para o hospital. As
obras foram possíveis com a subvenção da província do Amazonas e pelos
donativos recebidos da população em geral, inclusive da elite, sendo iniciadas
em 1872 e finalizadas em 1876;



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Recife: fundada em 1858, em
substituição à extinta Santa Casa de Olinda, fundada por Francisco de Souza
Rego. Conta sua história que a iniciativa de Rego se deu em 1802, com a
implantação de um hospital para os pobres da Ribeira em dois endereços na
vila do Recife. Somente depois de mais de cinquenta anos é que foi fundada a
Santa Casa do Recife.

A breve cronologia acima mencionada nos permite constatar que as fundações das
Santas Casas de Misericórdia no Brasil tiveram início ainda no período colonial, sendo
instituídas nas principais capitanias do Brasil. “Em muitos casos a fundação de uma
Misericórdia era simultânea à fundação da cidade, ou a seguia de pouco como aconteceu com
a Santa Casa de Olinda” (RUSSELL-WOOD, 1981, p.31), tendo em seu escopo as 14 obras de
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caridade, tanto espirituais quanto corporais, instituídas em seu regimento por Frei Miguel de
Contreiras.
Na presente pesquisa optamos dar maior ênfase às Santas Casas de Misericórdia de
Salvador, Rio de Janeiro e Recife – no período colonial, e sobretudo à de São Paulo, no Império,
por possuírem a Roda dos Expostos.
A Roda dos Expostos de Salvador foi fundada em 1726 para apaziguar o “abandono
selvagem” cometido na cidade e para atenuar a situação financeira da Câmara Municipal. O
anonimato, ao dispor o exposto na roda, era um fator primordial nesse processo. O mecanismo
que fazia com que a roda funcionasse era semelhante em quase todas as regiões onde a mesma
estava localizada; o que poderia divergir de uma localidade para outra era o local onde ela era
fixa, ora no muro da instituição, ora numa janela.
Em 1857, as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paula assumiram a administração
da Casa da Roda de Salvador, assim como de um recolhimento para moças pobres. Sua função
era estabelecer entre os expostos uma educação severa e disciplinar, por meio do ensino
religioso e do trabalho (RODRIGUES, 2010).
O sistema de acolhimento dos expostos perdurou em Salvador até 1934, quando foi
alterada a maneira pela qual a criança era aceita na instituição. O anonimato havia deixado de
ser uma premissa. Com a instalação do ‘escritório aberto’, os familiares ou acompanhantes
deveriam justificar o porquê de a criança estar sendo abandonada, além de indicar o nome da
mesma e apresentar seu registro de nascimento. Essa mudança da prática levou o sistema da
Roda a se tornar inoperante. Outra alteração estabelecida pelos estatutos da instituição versava
sobre as características da criança, que deveria ter no máximo 6 meses de idade, pesar no
máximo 7.100 gramas e medir no máximo 60 cm, criando assim limitações ao abandono das
crianças (RODRIGUES, 2010).
Algumas crianças expostas na Roda eram acompanhadas por bilhetes escritos por suas
mães, pais, parentes ou mesmo por algum conhecido letrado. Vários propósitos eram elencados,
por exemplo, a esperança no futuro de reaver o filho, o pedido para que a criança fosse bem
cuidada, o motivo do abandono, a condição em que se encontrava o pequenino e outros. Enfim,
diversos sentimentos, justificativas e esperanças acompanhavam as últimas palavras de seus
parentes. Com o propósito de elucidar esse momento de tristeza, replicamos um bilhete que
assim explica:
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Eu Maria da Luz Pereira sendo uma mulher do povo e tendo este filho sem casa nem
alimento para sustentar, recorro a Santa Casa da Misericórdia para que crie e eduque
até o tempo determinado. Elle chama-se Rubens Pereira ainda não está baptisado, rogo
a caridade de fazel-o christão. Nascido à 29 de julho de 1927 na Maternidade Climerio
de Oliveira. Bahia 15/08/27. A indigente Maria Luz Pereira [sic] (apud RODRIGUES,
2010, p. 137).

Pela erudição do texto acima podemos conjecturar que talvez não tenha sido a própria
mãe que o escreveu, uma vez que a mesma se reconhecia como uma mulher do povo. É mais
apropriado acreditar que outra pessoa o tenha escrito a seu pedido, ressaltando que o motivo do
abandono foi por falta de recursos financeiros. Chama também nossa atenção o fato de ter
indicado que a criança ainda não havia sido batizada.
No cerne da literatura pesquisada, notamos uma discordância acerca da data precisa
do encerramento do funcionamento da Roda dos Expostos de Salvador: para Rodrigues (2010),
1934 marca seu fim; no entanto, para Marcílio (2006), o período encerra-se em 1950. O que de
fato é relevante é que, por mais de dois séculos, esse sistema abarcou os expostos e, como vimos
anteriormente, as crianças ali expostas passaram por diversos obstáculos para conseguirem
sobreviver, começando pela necessidade premente de aleitamento materno executado por amasde-leite mercenárias, até chegarem à idade de 7 anos, momento em que praticamente passavam
a ser obrigadas a se inserirem no trabalho, a fim de obter recursos para sua própria subsistência.
A segunda Roda dos Expostos no Brasil foi fundada na cidade do Rio de Janeiro, em
1738. Marcílio (2006) realça os vários endereços que a Casa da Roda do Rio de Janeiro ocupou
enquanto sede no total de seis sobrescritos.
A Roda dos Expostos do Rio de Janeiro foi criada com a mesma finalidade que a de
Salvador, ou seja, diminuir drasticamente o índice de abandonos selvagens de bebês nas ruas,
que se tornavam presas fáceis para saciar a fome dos animais, ou mesmo acabavam morrendo
devido às intempéries do tempo, como já explicamos anteriormente. Segundo Dahas Zarur, no
período entre 1840 e 1911 foram recolhidas pela Roda dos Expostos do Rio de Janeiro um total
de 43.750 crianças (ZARUR, 2003 apud ARANTES, 2011, p.177).
Para Arantes (2011), um fato não muito explorado pelos pesquisadores que tratam do
tema do abandono de crianças, em especial daquelas depositadas na Roda dos Expostos, é que
o número crescente de crianças expostas na Roda do Rio de Janeiro, poderia ser justificado
pelas inúmeras epidemias de febre amarela, cólera e varíola que assolaram a cidade durante o
período de 1853 a 1879, dizimando inúmeras famílias e acarretando num contingente palpável
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de órfãos. Com isso, foi inevitável a demanda pela instituição como recurso para atender à essa
parte da população que conseguiu sobreviver às moléstias.
Essa situação caótica já havia sido ressaltada e relatada por Moreira de Azevedo à D.
Pedro I, em 03 de maio de 1823, na Primeira Assembleia Geral Constituinte e Legislativa
Brasileira (comumente conhecida como ‘Fala do Trono’):
A primeira vez que fui à Roda dos Expostos achei, (parece impossível), sete crianças
com duas amas; nem berços, nem vestuários. Pedi o mapa, e vi que em treze anos
tinham entrado perto de doze mil crianças, e apenas tinha vingado mil, não sabendo a
Misericórdia verdadeiramente onde elas se achavam (FAZENDA, 1903 apud
Marcílio, 2006, p.151).

Consoante Arantes (2011), o elevado número de óbitos na Casa dos Expostos do Rio
de Janeiro era procedente não apenas dos maus tratos sofridos pelas crianças, mas também do
estado precário de saúde dessas crianças ao serem colocadas na roda, visto que muitas delas
eram abandonadas doentes, prestes a morrer ou até mesmo já mortas. Essa preocupação levou
os administradores a elaborarem um relatório esmiuçado justificando a causa dos falecimentos.
Através dos dados acerca do número de crianças que davam entrada na Casa dos
Expostos do Rio de Janeiro já mortas ou doentes, podemos constatar que, malgrado a intenção
da Casa fosse humanitária, ela não possuía recursos financeiros e nem humanos para suprir a
demanda do enjeitamento dos infantes. Infelizmente, a instituição não atendia aos requisitos
básicos para dar dignidade e condições de sobrevida aos expostos.
A Casa dos Expostos de Recife foi criada em 1789, pelo governador Tomás José de
Melo, antes mesmo de ele obter a permissão da Coroa. Essa ocorrência merece destaque porque,
para o governador, era mais importante construir a Casa do que centrar esforços na busca da
permissão da Coroa. Isso se configura praticamente como um fato inédito em relação à
instauração da Casa dos Expostos de Recife, por ter sido o único caso em que um governante
decidiu assumir, de forma autônoma, a responsabilidade de acolher crianças expostas, e assim
diminuir o abandono violento praticado pelos moradores da Província de Pernambuco. Tomás
José de Melo, em carta dirigida ao secretário da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho
de Melo e Castro, explicava o motivo de sua decisão:
Por quanto aches o costume de se enjeitarem [...] as crianças pelas portas dos
moradores da Cidade de Olinda, e desta Vila de Santo Antônio do Recife, tinha
acontecido algumas vezes amanhecer devoradas de animais imundos, que vagavam
pelas ruas; horrorizado da notícia de semelhantes espetáculos, busquei persuadir aos
povos da necessidade que havia de uma Roda e Casa dos Expostos ( Ofício do
Governador da Província, 1789 apud NASCIMENTO, 2010, p.263).
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Os principais sentimentos que acometeram o governador para alavancar essa atitude
foram, sem dúvida, a comoção ao perceber que os bebês estavam sendo deixados nas ruas,
sendo devorados por cães e porcos, e a responsabilidade pelo viés da civilização, pois era um
escândalo que a população convivesse com tamanha brutalidade. Tomás José de Melo também
se preocupou em ocultar o ato bárbaro decorrido da imagem dos corpos mutilados nas ruas e
becos de Recife e Olinda, “[...] tirar da vista, evitar a exposição para a morte era o que motivou
a ação do governo. [...] a civilização não é apenas um estado, mas um processo que deve
prosseguir” (ELIAS, 1994 apud NASCIMENTO, 2010, p. 265).
Para a construção da Casa dos Expostos de Recife, o governador Tomás José de Melo
começou a arrecadar verbas com um ano de antecedência, ou seja, em 1788, por meio de alguns
expedientes, tais como: doações, multas, impostos, vendas de patentes (cargos públicos como
capitão e coronel-de-entrada) e anexando honras e privilégios imaginários (NASCIMENTO,
2010). A Casa dos Expostos de Recife foi instalada no bairro de Santo Antonio, numa das
dependências da Igreja do Paraíso. A roda estava embutida na parede encoberta por uma janela
de tábuas e funcionava da mesma forma do que a das demais localidades. Na Figura 4, podemos
observar uma pequena abertura de forma quadrada logo abaixo da primeira janela à esquerda,
pela qual a criança era passada em busca de um futuro com vida ou mesmo para garantir uma
boa morte.

Figura 4: Casa dos Expostos de Recife, desenho a bico depena.
Autor: Manuel Bandeira.
Fonte: NASCIMENTO, 2010, p.267, marcação nossa.

A falta de recursos financeiros e humanos parece-nos uma constante comum a quase
todas essas instituições e não era diferente na Casa dos Expostos de Recife, pois nela, assim
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como nas demais, a manutenção financeira sempre foi um grande problema a ser resolvido. Em
1790, ela passou a receber subvenção da Coroa, mas mesmo assim sempre houve um déficit
entre receita e despesa, agravando cada vez mais a manutenção dessa mal organizada
instituição. A Casa dos Expostos servia como um ponto de triagem para que, a partir de então,
as crianças fossem encaminhadas para as amas-de-leite ou para as famílias criadeiras, mas,
também quanto a isso ela era “muito relaxada e incompetente - não tinha quase controle sobre
a sorte das crianças dadas a criar a amas-de-leite externas” (MARCÍLIO, 2006, p.152).
Podemos supor que o controle sobre o bem-estar dessas pequenas almas não era a função
primordial dos parcos funcionários.
Na literatura consultada sobre a Roda dos Expostos de Recife, pudemos verificar que,
apriori, a intenção do governador Tomás José de Melo era evitar a morte brutal dos pequenos
abandonados, vítimas da má sorte, como relatamos anteriormente, mas não observamos
nenhum tipo de preocupação em mantê-los vivos após terem entrado na instituição. A morte
dos “anjinhos” estava, portanto, circunscrita aos muros, longe dos olhares da população.
O encerramento das atividades da Roda dos Expostos de Recife ocorreu em data
imprecisa, divergindo entre os autores, alguns afirmam ter ocorrido em 1917, outros em 1924
(MARCÍLIO, 2006; NASCIMENTO, 2010). Seja qual for a data, essa divergência certamente
não diminuiu o valor da atuação dessa instituição.
A cidade de São Paulo teve sua primeira Roda dos Expostos em 1825, ou seja, logo
após a Proclamação da Independência do Brasil. Entretanto, a intenção da criação desse aparato
salvífico já vinha ocorrendo desde 1800, pelo então governador e capitão-mor Antonio Manuel
de Mello Castro e Mendonça (que governou de 1797 a 1802). Nessa ocasião, em carta enviada
ao Rei de Portugal, o governador e capitão-mor Antonio Manuel de Mello Castro e Mendonça
explicitou o desejo em amparar a infância desprotegida, pedindo-lhe permissão para tal, mas
não obteve resposta positiva.
[...] 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, sendo muito poucos os que os maus-tratos dos
particulares a cujas portas são lançados deixa viver (MENDONÇA, 1800 apud
MARCÍLIO, 2006, p.153-154).

Na época, a Fazenda de Santa Ana foi o local sugerido para ser a sede de um asilo de
expostos, como nos atesta o documento de autoria de Antonio Manuel de Mello Castro e
Mendonça sobre a Memória Política Econômica da Capitania de São Paulo.
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No governo de Antonio José da Franca e Horta (1802-1808), esse assunto novamente
teve seu mote. Ele, juntamente com sua esposa, Luísa Catarina Xiber de Horta, escreveram uma
petição à Corte reiterando o pedido de abertura de uma Roda dos Expostos no local outrora
indicado, devido ao aumento substancial do número de crianças abandonadas. Novamente sua
intenção não obteve sucesso.
Somente em 1825, sob o comando do governador Lucas Antônio Monteiro de Barros
(1824-1827), foi estabelecida a Roda dos Expostos, localizada na Chácara dos Ingleses, no largo
da Rua da Glória. Nesse local, começou a funcionar o Hospital de Caridade. A Roda dos
Expostos ficava numa janela do andar térreo para facilitar as pessoas no ato do abandono.
Paralelamente, outras duas instituições foram fundadas com a finalidade de complementar a
assistência à Roda: o Seminário da Glória, para as meninas, e Seminário de Santana, para os
meninos, esse último destinado a ser “estabelecimento de caridade provincial para abrigo e
formação de crianças pobres e desamparadas” (HILSDORF, 2004, p. 219-220). Ambos
funcionavam como apoio também da Santa Casa, porque as crianças ao completarem os 7 anos
eram encaminhadas a essas instituições aí permanecendo até atingirem a maioridade.
O crescimento da cidade de São Paulo foi intensificado no final do século XIX e início
do XX. Nesse período, surgiram inúmeros problemas de ordem social, tais como o aumento do
número de crianças abandonadas (pelos mais diversos motivos), a Lei do Ventre Livre e as
epidemias que assolavam os paulistanos como a febre amarela (que em 1889 galgou do Porto
de Santos e chegou ao Planalto), a tuberculose, a lepra etc. “[...] Como resultado, na década de
1890 as mortes por doenças transmissíveis chegaram a responder por um terço de todos os
óbitos ocorridos no estado de São Paulo” (TELAROLLI JUNIOR, 1996, p.270).
Outro fator de extrema relevância que não podemos deixar de mencionar é a questão
da transfiguração urbana devido ao progresso econômico oriundo da agricultura cafeeira, que
acabou redundando na implantação das indústrias, gerando novos bairros operários, nem
sempre em condições salubres de moradia:
[...] as terras altas e salubres são transformadas em boulevards aristocráticos –
Higienópolis e Campos Elíseos – destinados à burguesia paulista. E as terras baixas e
alagadiças, contíguas aos leitos das estradas de ferro e concentrações industriais,
originam precárias aglomerações de bairros operários – Brás e Bom Retiro
(MONARCHA, 2011, p. 103).

O relato de Monarcha no texto supracitado nos induz a presumir que a falta de
saneamento básico nos bairros operários agravou a proliferação de determinadas doenças
epidêmicas, dizimando famílias e deixando os pequeninos órfãos. Outro ponto hipotético, que
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faz parte do caleidoscópio urbano, é que a falta de recursos financeiros do proletariado levou
ao abandono dos seus filhos numa instituição, por acreditarem ser essa a melhor opção para a
sobrevivência dos mesmos. Portanto, a criação da Roda dos Expostos foi de vultosa importância
para a cidade.
Conforme mencionamos anteriormente, a fundação da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo foi em 1603, e após 277 anos, ou seja, no final de 1880, a Santa Casa da Misericórdia
foi agraciada pelo Coronel Rafael Tobias de Barros e Rego Freitas com a doação de um grande
terreno no Arouche, próximo à Capela de Santa Cecília, medindo 40.000 m2. Esse local era de
fácil acesso, com transporte de bonde para todos que necessitassem dos serviços prestados pelo
nosocômio, bem como para os próprios funcionários que ali desenvolviam suas tarefas.
Em 1884, foi inaugurada a Santa Casa de Misericórdia com o projeto do engenheiro
Luiz Pucci. As enfermarias foram arquitetadas de modo a ficarem isoladas e independentes,
assegurando a separação dos doentes segundo as diferentes patologias e cumprindo com as
exigências de higiene baseadas em dois aspectos principais: “a livre circulação do ar e a boa
distribuição da luz em todo o edifício” (PUCCI, 1879 apud CARNEIRO, 1986, p.333, v.1).
A seguir apresentamos duas imagens da fachada da Santa Casa de Misericórdia de São
Paulo. A Figura 5 é um desenho do projeto original do engenheiro Luiz Pucci, datado de cerca
de 1880 e a Figura 6 é a edificação finalizada. Percebemos que houve uma significativa
alteração do traçado original da construção, mas ambos apresentavam em seu escopo uma
imponência arquitetônica, refletindo a importância da instituição.

Figura 5: Desenho da proposta original da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Autor: Luiz Pucci.
Fonte: CARNEIRO, 1986, anexos.
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Figura 6: Fachada principal da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, 1884.
Crédito: Guilherme Gaensly.
Acervo: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Disponível em:<http://www.santacasasp.org.br/portal/site/unidades/hospitais/hospital-central>. Acesso em: 09
abr. 2014.

Carneiro (1986) e Marcílio (2006) explicam que, após a inauguração da Roda dos
Expostos, a Câmara Municipal de São Paulo tentou se isentar de suas obrigações financeiras
para com a criação dos expostos, argumentando que lhe faltavam recursos. De 1827 a 1829, ela
proveu a instituição com pequenas quantias, mas cessou sua parca contribuição financeira em
1830, após a Lei dos Municípios de 1º de outubro de 1828.
A composição da Mesa da Irmandade da Misericórdia de São Paulo congregava a
“elite paulista” (composta por bandeirantes, sacerdotes e alguns comerciantes). Desde sua
origem, “no século XVII era formada por elementos ligados aos primeiros povoadores da vila
de São Paulo ou a ela ligados por laços de matrimônio” (MESGRAVIS, 1974, p.57). Segundo
Laima Mesgravis (1974), havia vários interesses particulares que moviam as pessoas para
compor a Mesa, dentre eles podemos mencionar o fato de não serem obrigados a ocupar os
cargos de vereança23. Outro elemento que fazia parte desse corpus era o religioso:
Assim, os cargos da Mesa administrativa foram disputados, nas várias Misericórdias
brasileiras, pelo prestígio que representavam, significando prova de integridade e
capacidade, rivalizando em prestígio com um cargo nas Câmaras Municipais.

“Não era fácil encontrar homens dispostos a assumir as responsabilidades da administração das vilas. A escolha
dos oficiais da Câmara ocorria a cada três anos, quando eram selecionados três juízes, seis vereadores e três
procuradores. No século XVIII, os cargos da Câmara não eram muito disputados pelos homens mais ricos da
cidade. A recusa para ser membro da Câmara ocorria pela necessidade de dedicação integral sem remuneração,
com consequente desligamento das atividades e negócios próprios. Várias desculpas eram utilizadas: os negócios
não podiam ser negligenciados, as doenças que os acometiam os levam a destituição do cargo, as multas cobradas
por não comparecerem nas reuniões etc.” (PRESTES FILHO, 2010, p.58).
23
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Freqüentemente [sic], durante o Império, o Presidente da Província assumia o cargo
de Provedor da instituição (WEBER, 2000, p.7).

De certa forma, a oportunidade em desempenhar uma ação filantrópica era um atrativo
vislumbrado pelos indivíduos com a finalidade de desfrutar de algumas vantagens políticas,
além da assistência social24, oriundas dos relacionamentos estabelecidos com as elites, o que
gerava uma motivação para angariar novos irmãos.
No Estatuto da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo consta a
designação das tarefas atribuídas a cada servidor. Os Mordomos da Casa dos Expostos, por
exemplo, eram os responsáveis pela gestão econômica, pelos funcionários encarregados da
criação, da educação e da assistência médica aos expostos.
Todas as crianças, sem exceção, acolhidas na Roda dos Expostos recebiam uma
Insígnia de Exposta, que consistia em um cordão com uma plaquinha de identificação onde era
gravada de um lado a inscrição: “Casa dos Expostos de Santa Casa de Misericórdia, Fundada
em 02 de julho de 1825 pelo provedor Lucas Antonio Monteiro de Barros - Visconde de
Congonhas do Campo; do outro lado, Christo entre crianças e a legenda: Sinite parvolus venire
ad me” 25 (CARNEIRO, 1986, p.910, v.2). Essa insígnia desempenhava também o papel de um
documento de identidade, pois era a maneira como os bebês eram identificados ao serem
levados pelas amas-de-leite para a inspeção na Santa Casa. Outra forma de identificá-los era
através do Livro de Matrícula, no qual eram minuciosamente discriminados todos os pertences
entregues junto com os infantes na Roda, bem como sua trajetória de vida.
Vera Maria de Carvalho (1996) aponta que, durante o período de 1876 a 1951, 3.735
crianças foram acolhidas pela Roda dos Expostos. No entanto, ao averiguarmos os documentos
arquivados no Museu da Santa Casa de Misericórdia, constatamos que o número real é 4.696,
perfazendo uma diferença de 961 almas atendidas. Essa alteração é bastante significativa e não
foi possível compreender o porquê de tal divergência, uma vez que não está explicitada a origem

24

Compromisso da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Imperial Cidade de São Paulo, 09 fevereiros de
1836. Título I – Capítulo III - Dos beneficios de que gosarão os Irmãos da Santa Casa:
“Art. 9° - O primeiro e principal beneficio de que gosam os Irmãos desta Santa Casa, consiste na mesma obra de
caridade que fazem, concorrendo para alívio dos pobres e necessitados, o que lhe será levado em conta no Tribunal
Divino por aquelle Supremo Juiz, que para mais despertar nossa caridade quiz identificar-se com os miseraveis,
dizendo: Quod uni ex minimis méis fecistis,mihi fecistis.
Art. 10. - Com tudo, além disto a Irmandade pela alma de cada irmão que fallecer fará dizer seis Missas; elles terão
sepultura no Cemiterio da mesma, serão acompanhados por ella em seu enterramento, e fazer-se-hão os signaes
funebres do estylo; sem que por alguma destas cousas hajam seus herdeiros de fazer despeza alguma.
Art. 11. - Se cahirem em pobreza, ou enfermidade serão socorridos com preferencia á outros quaisquer” [sic]
(TOLEDO, 1836 apud CARNEIRO, 1986, p.290-291, v.1).
25
“Deixem que os pequeninos venham a mim”, tradução livre de Paolo Nosella.
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do numerário apresentado. Podemos pressupor que tal divergência esteja contida na raiz
elementar, ou seja, os dados por nós coletados referem-se ao período a partir de 1825 enquanto
que Carvalho delimitou o ano de 1876 como recorte inicial de suas pesquisas.
Os dados elencados por Carvalho (1996) demonstram que, em mais de meio século,
houve um percentual elevado de óbitos, em torno de 49,22%, ou seja, 1.611 crianças, número
que equivale quase à metade dos infantes atendidos, conforme demonstrado no Gráfico 1.

Gráfico 1: Relação de Matrículas versus Óbitos da Roda dos Expostos de São Paulo
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Fonte: CARVALHO, 1996, p. 249.
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O gráfico acima nos permite observar que, durante os 55 anos de funcionamento da
Roda dos Expostos, em três momentos é muito elevada a proporção entre o número de óbitos
em relação ao de matrículas das crianças: em 1929, das 110 matrículas ocorreram 65 óbitos
(59,09%); em 1931, das 104 matrículas ocorreram 67 óbitos (64,42%); e, em 1932, das 106
matrículas ocorreram 45 óbitos (42,45%). Observamos que nos últimos anos de funcionamento,
a proporção entre matrículas e óbitos diminuiu consideravelmente.
O Dr. Augusto Carlos Ferreira Velloso (2001) apresentou 54 causas para os óbitos das
crianças, em especial daquelas que estavam sob a tutela e cuidados das amas-de-leite. Algumas
causas apontadas foram classificadas como ‘esdrúxulas’, dentre elas: dentição difícil,
inviabilidade, dartros (herpes), enterite (inflamação no intestino), afogamento e outras.
Cabe-nos ressaltar que, apesar de a Casa dos Expostos ser uma instituição de
acolhimento das crianças enjeitadas, não está necessariamente ligada à preocupação de sua
sobrevivência. No Brasil Colonial, a morte de bebês fazia parte de uma postura social
corriqueira, aceita pela sociedade com um certo alvará da Igreja que considerava a morte dos
bebês como o nascimento de ‘anjinhos’. Assim, “a morte da criança passou a ser recebida quase
com alegria; pelo menos sem horror” (FREYRE, [1933] 2005, p.203). Os enterros dos
‘anjinhos’ eram verdadeiros festejos: “a forma como eram organizados os rituais fúnebres
infantis parecia, de fato, ser concebida de modo a atender ao desejo de permitir que o “anjinho”
fosse visto por todos, a começar pelo fato de esses enterros, ao contrário dos de adultos, serem
feitos de dia” (VAILATI, 2006, p.57).
Quanto às causas motrizes do abandono de crianças, Carvalho (1996) elencou
inúmeras delas, conforme podemos visualizar na Tabela 1. Chamamos a atenção para o fato de
que o recorte temporal por ela analisado compreendeu o período de 1907 a 1948. Além disso,
de um universo de 2.745 casos de exposição, ela nos apresenta a causa para somente 436 deles.

Tabela 1: Motivos do abandono de crianças na Roda dos Expostos em São Paulo

Causas do Abandono

Morte da progenitora
Doença da progenitora
Pobreza
Morte dos progenitores e pobreza
Doença da criança

Número de
crianças
92
87
76
46
26
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Órfão de pai e mãe
Morte do progenitor
Criança subtraída dos pais
Solidão de um dos pais e pobreza
Doença dos progenitores
Mãe sem leite e pobre
Ilegitimidade e pobreza
Ilegitimidade
Morte de um dos progenitores e doença
Doença da mãe e do filho
Criança morta para sepultamento
Irmã que criava faleceu

24
21
16
12
09
05
04
03
03
01
01
01

Total

436
Fonte: CARVALHO, 1996, p. 129.

Como já relatamos anteriormente com relação ao que ocorria em Salvador, também
em São Paulo, em alguns casos, um bilhete acompanhava as crianças expostas na Roda,
indicando a condição socioeconômica e expressando o desejo de reaver a mesma num futuro
próximo. Reproduzimos abaixo um bilhete que ilustra essa ocorrência (Figura 7). Pelo conteúdo
do mesmo, podemos supor que a mãe do menino tinha conhecimento dos funcionários que
trabalhavam na instituição, porque explicitou seu desejo para que seu filho recebesse os
cuidados da Irmã Úrsula. Em breve relato, a mãe, Angélica, atesta ainda sobre a fragilidade da
saúde do bebê, desnutrido, faminto e com monilíase26. Outro ponto que ela ressalta é a falta de
recursos financeiros próprios, obrigando-a a abandonar o filho pela necessidade de trabalhar e
por não ter condições de criá-lo.

26

Monilíase é a doença popularmente conhecida como sapinho. Pode ser comum em recém-nascidos, com baixa
imunidade, mas pode causar complicações para a sua amamentação devido à dor e à coceira causadas pela infecção
(Nota da autora).

69

Figura 7: Frente e verso do bilhete deixado com bebê na Roda dos Expostos de São
Paulo em 27 de junho de 1922.
Acervo: Museu Santa Casa Misericórdia de São Paulo
Fonte: Fotografia nossa.

Recebam-me
Chamo-me Antonio
Sou um Orphansinho de pae, porque elle abandonou minha mamãe.
Ella é muito bôa e me quer muito bem, mas não pode tratar de mim, estou
magrinho assim porque ela não tem leite.
É muito pobre e precisa trabalhar.
Por isso ella me poz Aqui para a Irmã Úrsula tratar de mim.
Não me entregem a ninguém porque minha mamãe algum dia vem me
buscar.
O meu nome inteirinho é Antonio Moreira de Carvalho.
E o da m/ mãe é Angélica.
Estou com sapinho e com fome.
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Além de eventuais bilhetes, os bebês expostos na roda pelos pais ou recoveiras27
poderiam estar acompanhados por outros sinais identificatórios, por exemplo: roupas, parte de
alguma fotografia, fitas, imagens de santos ou outros detalhes que poderiam ocultar alguns
segredos de família. Posteriormente, quando o responsável conseguia ter condições para
resgatar, criar e sustentar seu rebento, o retorno do mesmo ficava condicionado à comprovação
desse sinal. Esse fato nos demonstra que, tanto em Portugal quanto no Brasil, quando solicitado
e finalizado o processo de reconhecimento e de averiguação, a Santa Casa costumava devolver
a criança ao progenitor ou à família.
Com efeito, se ampliássemos nosso campo de análise para uma outra leitura,
descortinaríamos algumas conjecturas no decorrer do texto, pois poderíamos afirmar que os
sinais acima mencionados abarcariam também elementos históricos e sociais, outras realidades
da época integrantes das memórias, das práticas e dos costumes vigentes num passado no qual
o abandono de crianças nem sempre foi uma opção fácil de apreender.
Em 1951, a Roda dos Expostos em São Paulo encerrou suas atividades. Durante todo
o período de funcionamento, mesmo com inúmeras falhas e poucos recursos materiais e
humanos, seus préstimos foram inestimáveis, sobretudo no que concerne a evitar as mortes
bárbaras de bebês ocorridas no século XIX numa cidade que mais parecia uma vila
empobrecida, com moradores com necessidades básicas de sobrevivência. Malgrado todas as
dificuldades, pudemos observar pela literatura consultada que houve um alto grau de
perecimento beirando a casa dos 50% dos expostos, o que nos leva a concluir que, se por um
lado a Roda dos Expostos foi um instrumento de tristeza, por outro também foi o de salvação.
Mesmo com todos os estudos auferidos até o momento, não nos foi possível afirmar
com certeza quais foram os motivos que levaram mães, pais, avós e outros parentes a enjeitarem
as crianças e a abandoná-las nas portas de casas ou mesmo nas Rodas dos Expostos.

“Carga conduzida por almocreves ou recoveiros. Contrato em que alguém se obriga ao transporte” (NIMER,
2005, p.286).
27
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As Rodas dos Expostos, indubitavelmente, prestaram um auxílio de caridade a
inúmeras famílias, mães ou pais, por diferentes motivos, seja por falta de recursos financeiros;
seja para não violar a honra de mulheres solteiras ou até mesmo casadas; seja para o controle
de natalidade ou até mesmo razões de outra ordem, por exemplo, para manter a herança da
família dividida entre poucos herdeiros.
Enfim, podemos afirmar que as Rodas dos Expostos tiveram, em sua essência, dois
aspectos principais que justificavam o acolhimento e a criação das crianças expostas. O
primeiro motivo era o ato religioso, uma vez que era fundamental que cada infante recebesse o
batismo no momento de sua entrada na Santa Casa, como visto anteriormente; e o segundo era
a questão pública, no que tange ao medo do abandonado se tornar uma pessoa sem ocupação,
podendo as meninas terem sua sina traçada pela prostituição e os meninos pela marginalidade.
Portanto, se para o Brasil, em especial no período colonial, era premente formar um contingente
de futuros súditos, salvando-os tanto da morte pagã quanto da vida de marginalidade; para a
Santa Casa, esses elementos eram basilares e, mesmo com o orçamento financeiro escasso, se
fazia necessário que ela cumprisse seu papel da melhor maneira possível.
A partir das últimas décadas do século XIX, as crianças passaram a exercer um novo
papel perante a sociedade e o Estado. Reconhecia-se nelas a importância de possuir uma mãode-obra capacitada para suprir as necessidades advindas com o início do capitalismo. Portanto,
para os governantes, essas crianças deixaram de ser objetos de assistencialismo e passaram a
ser motivos de despesas, tornando-se necessário estabelecer outras maneiras de assisti-las,
como abordaremos a seguir.

1.3

ATENDIMENTO À INFÂNCIA DESVALIDA NO BRASIL
A proteção e a assistência à infância desvalida no Brasil podem ser delimitadas em três

fases primordiais, a saber: a primeira, caritativa, predominou no período colonial; a segunda,
filantrópica científica, iniciou no Império e permaneceu até 1960; e a terceira, é o momento do
Estado do Bem-Estar Social designado através do documento: Declaração Universal dos
Direitos da Criança28, proclamado pelas Nações Unidas (MARCÍLIO, 2006).

28

Em 1924, a Assembleia da Liga das Nações adotou a Declaração de Genebra dos Direitos da Criança, no entanto,
ela não surtiu o impacto necessário para reconhecimento internacional dos direitos da criança. Em 1959, foi
estabelecida a Declaração Universal dos Direitos da Criança, tornou-se um guia para a atuação tanto privada quanto
pública em prol da criança. A Declaração é composta por 10 princípios básicos, em síntese, o direito da criança à
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Como expusemos anteriormente, no período colonial, o problema com relação à
infância desvalida e às crianças abandonadas foi parcialmente remediado com ações oriundas
tanto da Igreja quanto da complacência de pessoas que as acolhiam em seu seio familiar. No
entanto, não havia políticas públicas contundentes com o propósito de sanar o abandono das
crianças e criar uma institucionalização para elas, o que houve foram algumas providências
legislativas pontuais por parte das Câmaras Municipais.
Outras instituições significativas, até então não mencionadas, foram os Juizados de
Órfãos, cuja origem está descrita no Primeiro Livro das Ordenações Filipinas. Para ocupar o
cargo de juiz, o candidato necessariamente deveria ser bacharel em Direito e ser escolhido pelo
Rei. Suas atribuições versavam em saber o número de órfãos que habitavam nas vilas, quem
eram os seus responsáveis e quais bens possuíam. Tendo conhecimento desse fato, o Juiz de
Órfão deveria fazer um inventário e designar um tutor ou curador para o órfão em questão.
No Brasil Colonial, até 1730, essa função foi exercida pelos Juízes Ordinários, que
eram magistrados sem formação em Direito. Em maio de 1731, o cargo de Juiz de Órfão foi
regulamentado para as vilas e cidades em substituição aos Juízes Ordinários e, a partir de então,
as questões relativas aos órfãos menores de idade passaram para a sua alçada. Dentre os diversos
processos que deveriam ser julgados por eles, constavam partilhas de heranças, inventários,
pedidos de emancipação e outros, mas os mais importantes e corriqueiros eram os referentes à
solicitação de tutela.
Em Pernambuco, em 1875, começou a funcionar a Colônia Agrícola e Orphanologica
Isabel tendo como modelo a Colônia francesa de Mettray. “Conforme o empenho do Dr.
Augusto Ribeiro de Loyola, juiz municipal e de orphãos do termo de Casa Branca da Província
de São Paulo, seriam abertas mais três Colônias Agrícolas em

Pernambuco”

(CARVALHO,1876, p. 375). João Carlos de Menezes e Souza (1875) descreve a maneira como
as mesmas funcionavam: nelas os órfãos, em especial os do sexo masculino, teriam um
professor de instrução primária29 que após as aulas os acompanhava para os serviços na lavoura,
fazendo com que se acostumassem com o trabalho e assim se tornariam úteis para o país.

proteção especial; a lhe ser dada as oportunidades e facilidades necessárias ao pleno desenvolvimento saudável e
harmonioso; a se utilizar dos benefícios relativos à seguridade social, incluindo-se a adequada nutrição, moradia,
recreação e serviços médicos; a receber educação e a ser protegida contra todas as formas de negligência, crueldade
e exploração (SOUZA, 2002).
O ensino primário era aliado ao ensino agrícola e era quando eram ministradas as chamadas “primeiras letras”
(Nota da autora).
29

73

As elites do Brasil Imperial, induzidas pelos ideais das “nações civilizadas da Europa”,
preocupavam-se com as crianças pobres e com os órfãos. Esses cuidados para com elas visavam
muito mais a um controle social do que à compaixão, confinando-os em "orphelinatos,
pensionatos agrícolas, colônias penitenciárias" (SOUZA, 1875, p. 86).
Segundo Irma Rizzini, as Colônias Agrícolas serviam como um meio político para
manter a ordem nas cidades e de sua população, afastando os indivíduos indesejáveis com o
objetivo de transformá-los em futuros trabalhadores da nação.
A história destes institutos mostra que o preparo do jovem tinha mais um sentido
político-ideológico do que de qualificação para o trabalho, pois o mercado (tanto
industrial quanto agrícola) pedia grandes contingentes de trabalhadores baratos e nãoqualificados, porém dóceis, facilmente adaptável ao trabalho (RIZZINI, 1999, p. 380).

Constatamos que o destino dos meninos era o mais problemático, já que estes voltavam
da casa das amas aos 3 anos de idade. Por não recaírem sobre eles as preocupações sobre a
honra e a virtude, como ocorriam com as meninas, as instituições específicas foram mais
escassas. Cabe questionar então sobre o que ocorreu com essas crianças? Poucas foram as
resgatadas pelas respectivas famílias. Uma pequena parcela, que teria como certo permanecer
na casa das amas não o faziam, pois elas, ao elaborarem a solicitação para a Santa Casa,
normalmente tinham seu pedido negado por ter sido detectado algum problema durante o
processo de avaliação, principalmente quando se tratava de uma criança negra ou mulata que
certamente seriam transformadas em escravas pelas próprias amas. Outro ardil era cometido em
relação às crianças abandonadas filhas de escravas; após passarem o período de maior
periculosidade de vida da criança, os senhores as reclamavam de volta para trabalharem como
escravas, mas esses pedidos eram negados, pois pela lei vigente a criança depois de ser colocada
na Roda ganhava a sua liberdade. Assim, os senhores pagavam pelas despesas com a
alimentação, vestuário, remédios ou outros, mas se negavam a assinar o recibo que não mais
assumiriam a condição de escravas, mantendo-as em liberdade (MARCÍLIO, 2006).
Dentre as diversas instituições criadas com o objetivo de educar as crianças para uma
vida útil para si e para a nação, podemos citar o Asilo dos Meninos Desvalidos, inaugurado na
Corte (RJ) em março de 1875, tendo como base a reforma educacional elaborada por Luiz
Pedreira do Couto Ferraz30. Essa instituição educacional funcionava em regime de internato e
aceitava matrículas de meninos pobres e/ou órfãos entre 6 e 12 anos de idade, assegurando-lhes
a permanência até os 21 anos; seu plano de ensino era composto pelas mesmas disciplinas

30

Essa reforma educacional foi efetivada através do Decreto nº. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854.
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constantes no currículo das escolas públicas primárias da Corte, ou seja, nessa instituição, os
meninos aprendiam no ensino primário a leitura, escrita, aritmética e instrução moral e religiosa
e, ao terminarem a educação primária, iniciavam a instrução nos ofícios mecânicos diversos.
Finalizados esses estudos, os alunos eram obrigados a trabalhar 3 anos nas oficinas da escola e
os órfãos ficavam à disposição do Estado, sendo representados pelo Juiz de Órfãos (LOPES,
1994).
O Asilo dos Meninos Desvalidos era subvencionado pelo Estado, além de receber
doações dos benfeitores, dentre eles os empresários que tinham interesse na formação de mãode-obra para suas empresas. Constatamos, portanto, um duplo interesse (tanto por parte do
Estado quanto por parte do setor privado) em manter um funcionamento social que abarcasse
uma mão-de-obra qualificada e economicamente barata.
A Associação Brasileira Protetora da Infância Desamparada foi outra instituição criada
no Rio de Janeiro para amparar as crianças desvalidas. Foi fundada em 29 de julho de 1883,
por Luís Filipe Maria Fernando Gastão de Orléans, o Conde D'Eu, e ficou sob a direção de Luiz
Pedreira do Couto Ferraz, o Visconde do Bom Retiro, autor do primeiro Regulamento de
Instrução Primária e Secundária da Corte. Os Conselheiros foram Manoel Francisco Correia,
Carlos Leôncio de Carvalho, Henrique de Beaurepaire-Rohan, Nicolau Joaquim Moreira, o
Deputado Franklin Américo de Menezes Dória e Luiz Monteiro Caminhoá (SCHUELER,
2000). A finalidade dessa Associação era fundar Asilos Agrícolas visando à construção de
escolas que tivessem como objetivo as práticas de trabalhos nas lavouras e que servissem como
pontos de acolhimento para as crianças e os menores31, preferencialmente os do sexo masculino
que perambulavam abandonados nas grandes cidades do Império, sobretudo no Rio de Janeiro.
Esse benefício era estendido para todo o país, conforme consta em seu regulamento.
O Asilo Agrícola de Santa Isabel foi inaugurado em 28 de abril de 1886 no Rio de
Janeiro, com 12 crianças matrículas, sendo 10 enviadas pelos Juízes de Órfãos da Corte e 2 por
requerimentos particulares dos associados. Em dezembro desse mesmo ano, o estabelecimento
já contava com a presença de 25 menores, com idade variando entre 10 e 14 anos, a maioria
provinda da cidade do Rio de Janeiro. As crianças também recebiam outro tipo de classificação

31

Os termos “criança” e “menor” eram frequentemente utilizados nos documentos da Associação. É interessante
perceber que, em relação às categorias classificadas como “abandonados” e “desamparados”, já era comum o uso
da expressão “menores”, não apenas identificando a menoridade civil, mas também uma situação diferente ou
especial do indivíduo (Rizzini, 1993 apud Schueler, 2000, p.121).
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de acordo com suas origens, “sendo 2 ingênuos32, 4 abandonados, 8 órfãos de pai e mãe e 11
órfãos apenas de pai” (SCHUELER, 2000, p.127).
Irene Rizzini e Irma Rizzini apontam que no reinado de D. Pedro II (após 1834) foram
criadas as Casas de Educandos Artífices, localizadas em nove Províncias. Nelas os “meninos
pobres recebiam instrução primária, musical e religiosa, além do aprendizado de ofícios
mecânicos, tais como o de sapateiro, alfaiate, marceneiro, carpinteiro, entre outros” (RIZZINI;
RIZZINI, 2004, p.25).
As Companhias de Aprendizes Marinheiros e as Companhias do Arsenal da Guerra
foram criadas por meio do Alvará Régio de 24 de março de 1764, tendo como principal objetivo
oferecer um ensino profissionalizante para os meninos desvalidos no Brasil, assim como já
acontecia em Portugal, nos Colégios da Intendência (MARCÍLIO, 2006). Os Arsenais de
Guerra recebiam os meninos dos colégios de órfãos e os Aprendizes da Marinha os que haviam
sido recolhidos das ruas pelas polícias das capitais. “O número de meninos enviados pelas
companhias imperiais aos navios de guerra foi maior do que o de homens recrutados e
voluntários” (RIZZINI; RIZZINI, 2004, p.25).
Os meninos eram admitidos nos Arsenais de Guerra com a idade entre 8 a 12 anos e
nos Arsenais da Marinha com a idade entre os 14 a 17 anos. Os meninos do Arsenal de Guerra
somente começavam a receber por seu trabalho após os 14 anos, pois antes dessa fase eles eram
considerados aprendizes. Nos arsenais os meninos recebiam alimentação, abrigo e vestimenta,
no entanto, a alimentação e as precárias condições higiênicas os assolavam com várias doenças.
Os aprendizes recebiam o ensino das primeiras letras, além dos ofícios de marceneiro, calafate,
ferreiro, tanoeiro, cavouqueiro33 e outros. Suas atividades eram controladas por um Pedagogo34,
geralmente escolhido um chefe de família ou um sacerdote com idade superior a 40 anos, o qual
eram auxiliados por um guarda e dois serventes para cada grupo de 50 alunos.
A permanência nessas instituições era árdua e a chibata era constantemente utilizada;
a disciplina e a pedagogia militar guiavam o ritmo da vida (CUNHA, 2005). As penalidades
impostas em caso de faltas eram rigorosas, variando desde a diminuição da ração alimentar até
a prisão e castigos físicos.

32

Ingênuos eram os filhos de mulheres escravas nascidos depois de 28 de setembro de 1871, que haviam sido
beneficiados pela Lei do Ventre Livre (Nota da autora).
33
Os cavouqueiros se especializavam para o levantamento dos alicerces das construções e a escavação de pedras,
túneis e minas (BINGEMER; NEUTZLING, DOWELL, 2007, p.362).
34
O Pedagogo era uma espécie de diretor administrativo que fiscalizava a qualidade dos alimentos, a higiene e a
boa apresentação dos menores. Era ele também que aplicava os castigos correcionais (MARCÍLIO, 2006, p.186).
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Conforme o Regulamento 113, de 3 de janeiro de 1842, que dispunha sobre as normas
para a organização e instrução para a execução das Companhias de Aprendizes Menores dos
Arsenais de Guerra, no artigo 17, identifica-se a rotina das crianças. É possível observar a
conduta religiosa católica como parte integrante do cotidiano desses meninos, lembrando que
o Catolicismo era a religião oficial do Estado:
Os aprendizes menores deverão estar acordados ao romper do dia; depois de lavados
e vestidos entrarão em forma de revista; e desta marcharão por esquadras para as aulas,
ou oficinas: terão meia hora de descanso para almoçarem: jantarão à meia hora depois
do meio dia, e as duas regressarão para as aulas, ou oficinas: depois da ceia se
recolherão aos dormitorios, onde serão entretidos uma hora na instrução da doutrina
e rezas cristãs. Darão Graças a Deus ao levantar da cama, depois de jantar, e da
ceia: ouvirão missa todos os domingos e Dias Santos, e cumprirão anualmente
com o preceito da desobriga quadragesimal. O tempo que ficar livre aos menores
de suas obrigações ordinárias, será empregado em recreações inocentes, exercícios
ginásticos, e passeios fora do Arsenal nos dias que não forem de trabalho. Em ocasiões
oportunas serão exercidos natação (Collecção das Leis do Império do Brasil de 1842
Tomo 5º Parte 2ª Secção 1ª Regulamento N.º 113 de 3 de janeiro de 1842, p.8, Grifo
nosso).

As Companhias de Aprendizes Militares e da Marinha passaram a ser um instrumento
de internamento dos filhos de pessoas pobres, órfãos e expostos. Além disso, muitos meninos
rotulados pela família ou pelos juízes de órfãos como ‘incorrigíveis’ eram encaminhados para
essas Companhias, pois se considerava que, devido à severa disciplina da instituição, seria
possível ‘recuperar’ a criança da sua insubmissão.
Um dado relevante a ser considerado é o fato que entre o período de 1840-1888 foram
encaminhados 8.586 menores para a realização dos serviços nos navios de guerra e no mesmo
período foram recrutados 6.271 homens (RIZZINI; RIZZINI, 2004).
Com a Independência, houve a ampliação dos Arsenais de Guerra. Em 1836, além do
Arsenal do Rio de Janeiro, capitais como o Pará, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e Rio
Grande do Sul também acolheram as crianças desvalidas no aprendizado dos ofícios artesanais
e manufatureiros (CUNHA, 2005).
Em 1857, foi estabelecida a regulamentação para os menores serem admitidos como
aprendizes nos estaleiros, embora antes mesmo dessa data já fosse possível encontrá-los na
Companhia dos Arsenais da Marinha. A partir de então, ficou determinado que a idade para o
ingresso seria entre os 7 e 12 anos e que precisaria ser brasileiro nato e fisicamente saudável.
Outro critério relevante seria que a condição dos meninos, que deveriam ser órfãos ou
desvalidos enviados pelas autoridades competentes, mas, também eram aceitos os filhos dos
pobres que não possuíssem condições econômicas para assegurar a sobrevivência dos mesmos.
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O período que os aprendizes permaneciam na instituição era relativamente longo, porque após
terem terminado a fase de aprendizagem, aos 16 anos, eles continuariam servindo por mais uma
década, recebendo gratificações.
Em 1855, a Companhia de Aprendizes Marinheiros passou por uma reorganização,
alterando sua denominação para Escola de Aprendizes Marinheiros. Em seu novo regulamento,
os órfãos e os desvalidos passaram a ser admitidos apenas quando encaminhados pelas
autoridades competentes, ou seja, foram excluídos dessas escolas os meninos abandonados e os
expostos (MARCÍLIO, 2006, p. 189).
Em 1910, isto é, quatro anos antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, o Decreto
7.821, de 20 de janeiro, estabeleceu um novo regulamento para as Companhias de Aprendizes
Militares, como objetivo de formar um efetivo militar para defender o país. Os artigos 1º e 5º
evidenciam esse fato:
Artigo 1º As companhias de aprendizes militares têm por fim ministrar aos menores
brazileiros, de accôrdo com este regulamento, instrucção theorica e pratica destinada
a formar operarios para os arsenaes de guerra e preparar cabos e sargentos para os
corpos do Exercito.
Artigo 5º Na companhia será dada aos menores instrucções de trabalhos manuaes e
de exercicios militares até á escola de companhia, inclusive o tiro individual e
collectivo, devendo haver para esse fim o armamento indispensavel [sic] (Decreto
7.821, 1910, grifo nosso).

Por esse novo regulamento, os órfãos continuariam a serem admitidos, desde que
fossem alunos do Colégio Militar ou filhos de pais militares mortos. Os órfãos classificados
como indigentes, que não se encaixavam em nenhuma dessas duas situações anteriores, eram
admitidos apenas por meio de solicitações de Juízes de Órfãos.
Podemos depreender que as instituições militares brasileiras, seja a Marinha ou o
Exército, vislumbraram um contingente de órfãos, pobres e desvalidos, para contrapor à
escassez do principal elemento para a formação da mão-de-obra sistemática para seus arsenais,
ou seja, o ser humano, mesmo que esse ainda estivesse na idade infantil.
Irma Rizzini (2011) relata que, logo após a Proclamação da República, foram criadas
algumas Colônias Correcionais: a primeira delas, através do Decreto 145, de 11 de julho de
1893, teve como objetivo segregar os ‘vadios, vagabundos e capoeiras’35. O artigo 2, §1º

35

Havia muitos motivos para a capoeira ser perseguida. O primeiro deles era que inicialmente se tratava de uma
prática de escravos rebeldes, soltos nas ruas, abertos às trocas culturais que levaram a capoeira a assimilar o uso
da navalha, a partir de contatos com brancos das classes baixas, como os barbeiros e outros faquistas. A navalha
se tornou a arma-símbolo da capoeira, mas também eram utilizados bengalas e porretes nas lutas. Além disso,
havia o repertório de golpes, como rasteiras, cabeçadas e rabos de arraia, entre outros (Nota da autora).
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estabeleceu que “os indivíduos de qualquer sexo e qualquer idade que, não estando sujeitos ao
poder paterno ou sob a direção de tutores ou curadores eram encaminhados para as colônias
correcionais”(Coleção de Leis do Brasil, 1893, p. 15, v. 1 pt I).
A primeira Colônia Correcional foi fundada na Ilha Grande, em 1903, com o nome de
Dois Rios. Ela recebeu “menores viciosos” com idade a partir de 9 anos, que, a princípio,
deveriam ficar em locais separados dos adultos, embora na prática isso nunca tenha acontecido.
O local da instalação dessa Colônia foi ao encontro do desejo da elite por ser distante e ficar
fora do alcance dos olhos dos moradores do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, por isolar as
pessoas ditas ‘indesejáveis’ do bom crescimento e civilidade da nação. Apenas em 1929,
deixaram de ser aceitas as crianças pobres, órfãos ou mendigos apesar de, desde 1927, estar
vigorando o Código de Defesa dos Menores através do Decreto 17.943-A de 12 de Outubro
daquele ano. Esse Decreto determinava que os menores que se encontrassem na situação acima
especificada deveriam ser encaminhados para uma instituição de caridade ou de ensino público
ou privado.
Sobretudo após a Independência, os meninos órfãos, tendo ou não formação prévia
pelas Companhias de Aprendizes Marinheiros, passaram a ser recrutados para compor a
tripulação dos navios de guerra, sendo denominados de grumetes. A Guerra do Paraguai, em
1864, marca um período em que os órfãos eram encaminhados para as embarcações sem
treinamento algum (VENÂNCIO, 1999). Os trabalhos por eles desempenhados nas
embarcações consistiam em manter limpos os pavimentos dos navios, servir aos oficiais da
Marinha e também do Exército, ajudar no dificultoso manejo das velas e abastecer as armas
com cartuchos de pólvora (VENÂNCIO, 1999).
As meninas consistiam em outro viés de preocupação. O primeiro recolhimento
feminino foi criado em 1700, a partir do pedido explícito do rico comerciante João de Matos
Aguiar. Ele doou para a Santa Casa de Misericórdia da Bahia uma grande quantia com o
objetivo de proteger a honra das mesmas, concedendo-lhes além de um dote para o casamento,
alguma instrução e treinamento profissional. A finalização da construção dessa Santa Casa de
Misericórdia ocorreu em 1716, sendo acolhidas as órfãs abandonadas na Roda dos Expostos
(MARCÍLIO, 2006).
Em 1739, foi fundado na cidade do Rio de Janeiro, contíguo ao Hospital da Santa Casa,
um recolhimento análogo e com a mesma finalidade. A gênese a ser seguida nos Recolhimentos
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da Irmandade da Misericórdia versava primordialmente em educar as meninas para o casamento
e para a manutenção de sua virtude, como é possível observar nos Estatutos do Recolhimento
das Órfãs da Santa Casa do Rio de Janeiro:
No tempo que lhes sobejar desses exercícios espirituais, se ocuparão em cozer, fazer
rendas e aprender todas as mais cousas que são necessárias a uma mulher honesta e
uma boa mãe de família para que com suas prendas adquiridas facilitem melhor o seu
estado (Estatutos do Recolhimento das órfãs da Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, 1739 apud ALGRANTI, 1992, p. 212).

Como podemos observar na citação acima, o destino das órfãs era o matrimônio e as
prendas domésticas uma vez que recebiam bom treinamento. Outra opção para elas era seguir
a vida religiosa, no entanto, cabe esclarecer que no Brasil o primeiro convento surgiu somente
em 1677, o Convento de Santa Clara do Desterro na Bahia. A possibilidade de a mulher assumir
outra função que não a materna ou a de ‘criada de servir’ ou a monástica era muito remota, uma
vez que a mesma estava inserida em uma sociedade com o poder centrado eminentemente na
figura masculina. Couberam a essas meninas, futuras mulheres, serem preparadas para uma
vida virtuosa no seio familiar.
Em São Paulo, em 1685, sem o consentimento prévio da Coroa, foi fundado o
Recolhimento de Santa Tereza para acolher as órfãs e também as pensionistas, que eram
mulheres que ficavam desamparadas, mas que tinham dote para se casar (elas poderiam ser
aceitas, mas apenas por um tempo limitado). Esse recolhimento tinha a esperança de conseguir
posteriormente a autorização do Rei para se transformar em uma casa de devoção, o que ocorreu
somente depois de 228 anos, em 19 de agosto de 1913, quando Dom Duarte Leopoldo e Silva,
então Arcebispo de São Paulo, o elevou à categoria de convento professo Mosteiro de Santa
Teresa.
O que de fato a Coroa permitia eram instituições primordialmente leigas, sustentadas
por particulares, sem vínculos com o ordinário, destinadas a mulheres pobres e órfãs. Como a
política da Coroa não impedia a construção de recolhimentos36, estes acabavam preenchendo
as lacunas que a proibição de conventos37 acarretava.

36

O termo Recolhimento era usado para identificar todas as instituições femininas de reclusão que não tivessem
sido fundadas com o apoio do Papa, mas erguidas com fins devocionistas, caritativos ou educacionais
(ALGRANTI, 1992, p.87).
37
A Coroa e os agentes colonizadores enfrentavam o problema da carência de mulheres brancas aptas para o
matrimônio com os portugueses que aportavam na América a fim de formar uma nação e auxiliar na conquista e
povoamento da Colônia. Outro fator relevante é que o casamento era visto não apenas como uma forma de
aumentar a população, mas, sobretudo, de constituir uma nação sob a égide das leis da Igreja Católica. De certa
maneira, o casamento disciplinava os colonos, além de mantê-los presos aos laços familiares (ALGRANTI, 1992,
p. 70).
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Ainda em São Paulo, em 1824, foi criado o Seminário da Glória, que funcionava como
internato. Em 1847, no mesmo local, foi instalada a Escola Normal, gerida pelas Irmãs de São
José de Chamberry, acarretando na melhoria do nível educacional da instituição.
Em outras províncias, foram criados Recolhimentos, por exemplo: em Minas Gerais,
a Santa Casa de Misericórdia de São João Del Rei (inaugurada em 1866); no Maranhão, o
Recolhimento de Nossa Senhora da Anunciação e Remédios (fundado em 1751, pelo padre
Gabriel Malagrida) e, posteriormente, o Asilo de Santa Teresa (criado em 1855, pela
Assembleia Provincial).
Na província do Pará, em 1804, o bispo Dom Manuel de Almeida Carvalho criou um
estabelecimento destinado às meninas indígenas. Em 1838, o governo assumiu esse
estabelecimento, modificando o público alvo, que passou então a atender a meninas de outras
condições socioeconômicas, desde que pagassem uma anuidade. Em 1851, foi criado o Colégio
Nossa Senhora do Amparo que atendida às meninas expostas, órfãs e as filhas de pais pobres
encarcerados. Eram ministradas aulas de leitura, prendas do lar e três anos de Escola Normal.
Em Santa Catarina, em 1862, um pequeno Recolhimento ficou sob a direção das Irmãs
de Caridade de São Vicente de Paula. Nesse local, eram ministradas aulas de gramática da
língua portuguesa, francês, geografia, doutrina cristã, prendas domésticas e educação moral
para uma boa formação de mães de família.
No Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 1898, foi inaugurado o Instituto Profissional
Feminino que, em 1910, teve seu nome alterado para Instituto Profissional Feminino Orsina da
Fonseca. Nessa instituição, era oferido às meninas um curso profissionalizante de três anos de
duração composto por aulas de modelagem, desenho, pintura, gravura, litografia, fotografia,
escrituração mercantil, datilografia, estenografia, tipografia (brochura e encadernação),
telegrafia, corte e costura (à mão e à máquina), bordados (à mão e à máquina), rendas (à mão e
à máquina), flores e suas aplicações, chapéus e coletes para senhoras, gravatas e outros.
Destarte, ensinavam-se as meninas a se tornarem jovens prendadas, capacitadas para os
trabalhos manuais mais delicados, e por isso não eram admitidas crianças que apresentassem
algum defeito físico o que as impossibilitaria de executarem os ensinamentos com perfeição. O
preenchimento das vagas no instituto seguia um critério por ordem de preferência:
primeiramente, as órfãs de mãe e pai; a seguir, as órfãs de pai; e por fim, as órfãs de mãe.
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No tocante às iniciativas privadas, eram membros da sociedade oitocentista como
nobres, conselheiros, comerciantes e religiosos quem as organizava, impulsionando a criação
de associações e sociedades com fins educacionais. No entanto, o objetivo primordial dos
mesmos era preceituar padrões de comportamento para a parcela pobre da população.
Dentre as entidades fundadas nesse período, destacamos a Sociedade Amantes da
Instrução, criada em 5 de outubro de 1829, na cidade do Rio de Janeiro, com aulas para meninos
e meninas, crianças pobres e órfãs. Essa Sociedade tinha como patrono o imperador D.Pedro II
e como sócios padres, bispos, médicos, advogados, desembargadores, conselheiros e outros.
Uma das regras do Estatuto da Sociedade Amantes da Instrução dizia respeito à
educação das meninas pobres órfãs. Em 1846, foi instalado o Collégio das Orphãs [sic] que
funcionava com 10 meninas, às quais eram ensinadas além das primeiras letras, também o
ensino de costura simples.
Nas últimas décadas do século XIX, aproximadamente por volta de 1883, os internatos
passaram a estar no cerne das discussões políticas. O deputado Nilo Peçanha era a favor do
restabelecimento do Internato Ginásio Nacional enquanto que o deputado Epitácio Pessoa tinha
uma opinião contrária a esse regime, classificando-o como uma instituição improfícua de
ensino, que servia apenas para educar pobres (RIZZINI, 2011).
No período de transição do Império para a República, houve uma valorização do
método científico, os ‘homens das ciências’ eram os verdadeiros ‘detentores da verdade’. O Dr.
Carlos Arthur Moncorvo Filho (1871-1944), figura proeminente da época, foi responsável pela
inserção dos médicos higienistas na busca pela assistência à infância pobre. Ele criou um amplo
programa de higiene infantil, que o tornou uma personalidade proeminente da caridade
científica.
Um dos pontos centrais do discurso dos médicos higienistas eram as condições
sanitárias das Instituições Caritativas, com enfoque na Roda dos Expostos. Eles também
condenavam a prática do aleitamento mercenário, considerando-a responsável pelo alto índice
de mortalidade das crianças asiladas.
Moncorvo Filho acreditava que os resultados atingidos pelas instituições vigentes não
eram uniformes, sendo às vezes até mesmo inúteis, o que justificaria a orientação e
normatização por parte do poder público. Ele acreditava que o Estado deveria ser responsável
pela organização da assistência e por isso propunha a criação de uma repartição autônoma, a
Assistência Pública Federal, com a finalidade de concentrar diversas informações, tais como o
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conhecimento do número de leitos hospitalares e de crianças asiladas em cada uma das
instituições existentes em todo o território nacional.
De acordo com Marcílio (2006), a atuação desses “médicos-filantropos” instituiu um
novo padrão de assistência, materializada pela combinação de intervenção pública, filantropia
e ciência; era um protótipo da rede de cuidado materno-infantil e das políticas públicas de
assistência desenvolvidas a partir de 1930.
Devemos voltar nosso olhar para o cenário emergente da sociedade brasileira nas
primeiras décadas do século XX, momento em que o país se defrontava com muitos problemas
sociais, tais como: urbanização crescente e desordenada, aumento populacional, presença de
doenças endêmicas (como tuberculose, gripe espanhola, febre amarela e outras que levavam a
um acréscimo da taxa de óbitos infantis), aumento da criminalidade cometida pelas crianças e
outros. Fazendo uma análise do quadro social da época, podemos considerar que para os
juristas, os médicos e os políticos o futuro da ordem social pairava sob a responsabilidade que
caberia ao Estado em resolver a problemática da infância abandonada.
O processo de assistência científica necessitava de apoio para que pudesse estabelecer
novas diretrizes. Desse modo, Moncorvo Filho criou, em 1899, o Instituto de Proteção e
Assistência à Infância no Rio de Janeiro (IPAI), que tinha como principais objetivos oferecer
uma assistência científica para as mulheres grávidas e atender às crianças desfavorecidas
economicamente, desde seu nascimento até os 14 anos de idade. O Dispensário Moncorvo era
um dos principais departamentos do IPAI; ele oferecia vários serviços de saúde, tais como:
higiene infantil, instrução de higiene para as mães, assistência aos recém-nascidos, vacinação,
conferências e cursos, distribuição de enxovais para recém-nascidos, concurso de robustez38
(Figura 8) e outras atividades clínicas.

38

Era estipulado um prêmio em dinheiro para o bebê mais robusto, por ser considerado como o mais saudável
(Nota da autora).
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Figura 8: Bebês que concorreram no 19º Concurso de Robustez do IPAI.
Crédito: autor desconhecido.
Acervo: Arquivos de Assistência à Infância (IPAI), volume 5 nº 9, setembro
Fonte: FREIRE; LEONY, 2011, p.212.

de 1907, p. 56.

Na figura acima (Figura 8) observamos pelo menos 17 bebês completamente nus (com
o propósito de apresentar suas “dobrinhas”), apoiados em uma bancada ou sendo segurados por
suas mães ou responsáveis. Nota-se que para fazer parte do concurso era necessário que o bebê
estivesse em conformidade com os regulamentos exigidos, dentre eles, ter a idade máxima de
um ano, e ter se alimentado exclusivamente de leite materno por no mínimo 6 meses. Podemos
verificar que a maioria dos finalistas do ano de 1907 tinha uma estrutura corpórea
“rechonchuda”, que era sinônimo de saúde oriunda da alimentação adequada.
O IPAI serviu de embasamento para o Departamento da Criança, criado em 1919, com
o propósito de centralizar informações sobre a situação da infância brasileira e de fornecer
dados para a atuação do Poder Público em escala nacional. Esse departamento funcionou até
1938. Em 1940, o Governo Federal concebeu, de acordo com o modelo proposto por Moncorvo
Filho, o Departamento Nacional da Criança, integrado ao Ministério da Educação e Saúde. Esse
órgão coordenou por 30 anos as políticas de assistência materno-infantil no Brasil.
Por outro lado, a Igreja passou a assumir uma nova posição social depois do conflito
entre ela e o poder secular, ocorrido entre 1872 e 1875, causado em função de Dom Vital Maria
Gonçalves de Oliveira, então Bispo de Olinda, e Dom Antônio de Macedo Costa, então Bispo
do Grão-Pará, terem sido condenados à prisão por terem desrespeitado à autoridade imperial e
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à Constituição do país39. Os bispos mencionados, em obediência à Bula Papal, interditaram
irmandades religiosas por terem membros da maçonaria como afiliados. Podemos entender que
tais divergências, entre os clérigos e o Império, foi porque os clérigos não se viam como
defensores da pátria e sim como agentes enviados de Roma para promover a expansão da
consciência cristã universal, uma vez que eram emissários de Deus e não de uma autoridade
temporal.
Outra crise entre o Estado e a Igreja ocorreu com a Proclamação da República (1889),
momento em que o país foi decretado um território laico, ficando rompida a relação entre as
duas instituições. A religião católica apostólica romana deixou de ser a oficial do Estado, todas
as outras religiões e cultos passaram a ser permitidos, consagrados pela primeira Constituição
da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 189140. Com isso, a educação
ministrada nas escolas públicas também passou a ser laica.
A Igreja, assim como as instituições religiosas preferencialmente católicas, como as
Damas de Assistência à Infância Pobre, procuraram novos meios para agir socialmente em prol
da infância desvalida. Foi necessário estabelecer novas alianças para mobilizar recursos
financeiros e humanos a fim de atingir um maior número de atendimentos.
No entanto, apesar do rompimento entre a Igreja e o Estado, a atuação da Igreja
continuou sendo relevante no que concerne à assistência aos desvalidos, exercida por meio de
Orfanatos, Asilos e Externatos que continuaram a receber subvenção do Estado, como podemos
observar na Tabela 2. Temos, portanto, a imbricação entre o público e o privado para a
manutenção financeira de assistência à infância pobre.

Tabela 2: Orfanatos, Asilos e Instituições de Assistência à Infância subvencionados pelo
Estado de São Paulo em 1947
Nome da Instituição
Cidade
Valores
Recebidos
(Cr$)41
Asilo São Vicente de Paula
Avaré
5.500,00
Orfanato Sagrados Corações
Barretos
4.500,00
39

Constituição Política do Império do Brazil de 25 de março de 1824, lia-se no título 1º Do Imperio do Brazil, seu
Territorio, Governo, Dynastia, e Religião. Artigo 5º: A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a ser a
Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas
para isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo. Constituição Política do Império do Brazil.
40
A primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, também
instituiu que o casamento civil passaria a ser obrigatório e, em outro âmbito, a administração dos cemitérios que
antes era da Igreja passou a ser do Estado.
41
Valores expressos em Cruzeiro, moeda vigente na época (Nota da autora).
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Lar dos Desamparados
Casa Pia São Vicente de Paula
Orfanato Sagrados Corações
Orfanato Católico
Asilo para Meninas
Asilo Santana
Associação de Assistência e Proteção aos
Menores
Associação São Vicente de Paula
Externato São João
Orfanato Nossa Senhora do Calvário
Sociedade Feminina de Assistência à Infância
Educandário Santo Antonio
Dispensário Infantil Capitão Novais
Asilo Imaculada Conceição
Casa da Criança
Instituto de Proteção a Primeira Infância
Orfanato de Puríssimo Coração de Maria
Orfanato Monsenhor João Filipo
Associação de Proteção à Infância
Asilo Imaculada Conceição
Casa da Criança Nossa Senhora Desterro
Asilo e Creche de Jundiaí
Associação Feminina de Assistência à Infância
Asilo São Vicente de Paulo
Asilo São Vicente de Paulo
Asilo e Casa dos Pobres de São José
Asilo São Vicente de Paulo
Abrigo de Menores Maria Imaculada
Instituto Dona Pasidina
Orfanato Santo Antonio
Associação Feminina de Proteção à Infância
Asilo dos Órfãos Coração de Maria
Subtotal

Bebedouro
Botucatu
Barretos
Bragança Paulista
Campinas
Campinas
Campinas

8.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
13.500,00
5.500,00
1.000,00

Campinas
Campinas
Campinas
Campinas
Campos do Jordão
Cruzeiro
Descalvado
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Guaratinguetá
Igarapava
Jaú
Jundiaí
Jundiaí
Limeira
Lins
Lorena
Lorena
Marília
Mococa
Mogi das Cruzes
Paraibuna
Penápolis
Piracicaba

5.500,00
4.500,00
9.000,00
13.500,00
4.500,00
5.500,00
5.500,00
18.000,00
5.500,00
10.500,00
10.500,00
7.000,00
5.500,00
27.000,00
9.000,00
2.000,00
4.500,00
3.500,00
13.500,00
9.000,00
9.000,00
4.500,00
5.500,00
4.500,00
10.000,00
258.500,00

Fonte: Tabela elaborada pela autora, de acordo com os dados constantes nos Anais do Senado, Sessões de
novembro de 1947.

Tabela 2: Orfanatos, Asilos e Instituições de Assistência à Infância subvencionados pelo
Estado de São Paulo em 1947 (Continuação)
Nome da Instituição
Cidade
Valores
Recebidos
(Cr$)
Orfanato Santa Maria
Pirajuí
9.000,00
Pensionato e Orfanato Menino de Deus
Piraçununga
10.000,00
Orfanato Dom Bosco
Poá
7.000,00
Externato e Orfanato São José
Porto Feliz
9.000,00
Asilo Padre Euclides
Ribeirão Preto
10.500,00
Externato e Creche Coração de Jesus
Ribeirão Preto
10.500,00
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Asilo São Vicente
Asilo Carbulotto
Associação Creche Asilo Anália Franco
Assistência à Infância Gota de Leite
Asilo de Órfãos de Santos
Orfanato Santista
Casa da Criança
Asilo de São Vicente de Paulo
Asilo Eden
Asilo Santo Antonio
Externato São José
Orfanato Anália Franco
Asilo do Bom Pastor
Asilo Filhas de Maria Imaculada
Abrigo de Santa Maria
Casa de Caridade Gonçalves Dias
Casa São José – Asilo de menores
Cruzada Pró-Infância
Externato Nossa Senhora Auxiliadora
Externato Popular São Vicente de Paulo
Externato Sagrado Coração de Jesus
Externato Santa Terezinha
Externato São Vicente de Paulo
Orfanato Betel
Asilo São Paulo
Lar e Escola São Francisco
Asilo de Órfãs Dr. Júlio
Instituto Dom Bosco
Instituto Santa Terezinha
Lar de Moças do Exército de Salvação
Orfanato Cristóvão Colombo
Sociedade de Assistência à Infância
Orfanato Lar das Flores
Asilo São Vicente de Paulo
Orfanato Santa Verônica
Total

Rio Claro
Santa Rita do Passa Quatro
Santos
Santos
Santos
Santos
São João da Boa Vista
São José do Rio Pardo
São José dos Campos
São José dos Campos
São José dos Campos
São Manuel
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Vicente
Suzano
Tatuí
Taubaté

9.000,00
4.500,00
18.000,00
60.000,00
22.500,00
18.000,00
4.500,00
9.000,00
4.500,00
5.500,00
5.500,00
10.300,00
13.500,00
7.000,00
5.500,00
2.500,00
13.500,00
27.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
9.000,00
2.500,00
5.500,00
10.500,00
2.000,00
8.000,00
18.000,00
18.000,00
13.500,00
18.000,00
9.000,00
4.500,00
2.500,00
5.500,00
694.800,00

Fonte: Tabela elaborada pela autora, de acordo com os dados constantes nos Anais do Senado, Sessões de
novembro de 1947.

O Brasil tinha como meta se transformar em um país moderno, urbano e civilizado e,
para tanto, contava com membros da sociedade, divididos em dois grupos: de um lado os
intelectuais, os médicos, advogados, professores, engenheiros, legisladores e, do outro, a mãode-obra qualificada que começava a assumir as funções que despontavam com o capitalismo e
com a modernidade. Por isso, a exploração do trabalho infantil serviu para avolumar o exército
de trabalhadores que se encontrava no proletariado.
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Rizzini (1999) relata que no fim do século XIX (em torno de 1894), a indústria têxtil
da cidade de São Paulo recorreu à mão-de-obra infantil: 25% do seu quadro de funcionários era
composto por menores.
Em 1º de Maio de 1907, ocorreu uma greve geral que tinha como objetivos a redução
da jornada de trabalho para 8 horas, o fim do trabalho infantil, o fim do trabalho noturno para
as mulheres e o direito à assistência médica e às férias. A fotografia a seguir (Figura 9)
demonstra o predomínio de crianças nas fábricas. Embora não tenhamos como precisar a idade
delas, temos uma ideia aproximada a partir dos 10 anos, pois os guarda-chuvas que elas
portavam eram praticamente do mesmo tamanho do que elas. A foto nos permite entrever
também que junto a essas crianças operárias há também adultos, tanto homens quanto mulheres
que engrossam o número de trabalhadores grevistas que em conjunto lutavam pela
regulamentação de seus direitos.

Figura 9: Operários em greve em São Paulo, dia 1º de Maio de 1907.
Crédito: Autor desconhecido.
Fonte: Revista A Illustração Brasileira, 1910 apud RIZZINI, 1999, p. 379.

O ócio passou a ser condenado pela burguesia. Não era mais permitido que os
pequeninos perambulassem pelas cidades. A criança tinha para o Estado um valor tanto social
quanto econômico, porque contribuía para o desenvolvimento da nação e por isso sua vida
passava a ser preciosa para o país.
No tocante à necessidade do amparo à criança pobre, o Estado não tinha fôlego
suficiente para transformá-la em cidadão útil e coube, portanto, à Igreja ajudar nessa contenda.
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Essa tarefa pode ser comprovada principalmente com a fundação dos orfanatos que, ao mesmo
tempo em que abrigavam e alimentavam o corpo e a alma, também proporcionavam uma
educação profissionalizante para que as crianças se tornassem aptas a ocupar as novas funções
disponíveis. Por conseguinte, os orfanatos foram criados a partir de uma necessidade latente da
própria engrenagem da sociedade, como demonstraremos no Capítulo 2 ao relatarmos a História
do Orfanato Cristóvão Colombo.

2.

O ORFANATO CRISTÓVÃO COLOMBO

Aí vêem pelos caminhos
Descalços, de pés no chão,
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Os pobres que andam sozinhos,
Implorando compaixão.
Vivem sem cama e sem teto,
Na fome e na solidão:
Pedem um pouco de afeto,
Pedem um pouco de pão.
São tímidos? São covardes?
Têm pejo? Têm confusão?
Parai quando os encontrardes,
E dá-lhes a vossa mão!
Guia-lhes os tristes passos!
Dá-lhes, sem hesitação,
O apoio de vossos braços,
Metade de vosso pão!
Não receies que, algum dia,
Assalte-vos a ingratidão:
O prêmio está na alegria
Que tereis no coração.
Protegei os desgraçados,
Órfãos de toda a afeição:
E sereis abençoados
Por um pedaço de pão...
(Olavo Bilac, 1929)
No decorrer do primeiro capítulo, tratamos da infância desvalida e das realidades
culturais existentes em nosso país, desde a Colônia até a República. No decorrer dessa trajetória
de longa duração, identificamos aspectos basais para revelar as condições a que os expostos
estavam submetidos, desde o abandono selvagem até a implantação de leis que lhes garantissem
um mínimo de sobrevivência, segundo os princípios cristãos.
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Nessas apreensões, podemos afirmar que, dentre as formas de assistencialismo geradas
pela união do Estado com a Igreja e com as entidades particulares (religiosas ou não), nos
deparamos com a criação de Internatos, Externatos e Orfanatos.
No presente capítulo, abordamos a história do Orfanato Cristóvão Colombo, desde sua
fundação até 1953. No entanto, para contextualizarmos sua criação, fez-se imperioso aclarar as
imbricações entre o projeto religioso e social de amparo aos imigrantes, elaborado pelo Beato
João Batista Scalabrini, e a imigração italiana no Brasil, especificamente na cidade de São
Paulo, que teve como pedra angular a edificação do Orfanato Cristóvão Colombo.
A vinda dos primeiros missionários Scalabrinianos42 para o Brasil ocorreu no
penúltimo ano do período imperial, em 1888, quando foram designados dois sacerdotes e um
irmão leigo43 para a cidade de Santa Felicidade, próxima a Curitiba, e três sacerdotes e um
irmão leigo para o Estado do Espírito Santo. No entanto, no que tange aos trabalhos prestados
aos imigrantes italianos, a atuação dos padres Marcellino Moroni D’Agnadello (ex-capuchinho)
e Pedro Colbachini antecedem a essa data. Eles mantiveram correspondência constante com o
Beato Scalabrini e, posteriormente, professaram seus votos perpétuos à Congregação de São
Carlos Borromeu44 (AZZI, 1987).
Durante o Império, o Estado tinha quase o controle completo sobre a Igreja. Segundo
a Constituição Política do Império do Brasil, de 182445, a Igreja era submissa ao Estado,
sobretudo através do regime do Padroado e do Beneplácito. O clero secular era pago pelo Estado
que coletava os dízimos devidos à Igreja. Sendo assim, os bispos e padres eram considerados
agentes do Executivo e os assuntos da Igreja eram regulados pelos decretos do Estado. Essa
afirmação foi feita pelo Pe. Colbachini, em carta enviada ao Beato Scalabrini, datada de 23 de
julho de 1889: “recorri à autoridade civil, da qual é escrava aqui a autoridade eclesiástica”
(COLBACHINI, 1889 apud AZZI, 1987, p. 148).

42

Os congregados inicialmente foram conhecidos como Colombinos, pois, em 1892, a Congregação recebeu o
nome de Instituto Cristóvão Colombo. Num segundo momento, passaram a ser denominados como Carlistas e, a
partir de 1905, após a morte de seu fundador, passaram a ser conhecidos como Scalabrinianos, em homenagem ao
Beato João Batista Scalabrini (AZZI, 1987).
43
“Por leigos entende-se aqui o conjunto de fiéis, com exceção daqueles que receberam a ordem sacra ou
abraçaram o estado religioso aprovado pela Igreja, isto é, os fiéis que por haverem sido incorporados em Cristo
pelo batismo e constituídos Povo de Deus, e por participarem a seu modo do múnus sacerdotal, profético e real de
Cristo realizam na Igreja e no mundo, na parte que lhe compete, a missão de todo o povo cristão”. Concílio
Vaticano II, Lumen Gentium apud STEINWASCHER NETO, Helmut, s/d, p.25.
44
Congregação fundada por João Batista Scalabrini em 28 de novembro de 1887.
45
Conforme o Capítulo II art. 102 §2: Nomear Bispos, e prover os Benefícios Eclesiásticos.
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A obediência e dependência da Igreja em relação ao Estado acabaram com a
República, momento em que o clero nacional passou a estreitar os laços com a Sé Romana. No
âmbito educacional, o ensino passou a ser leigo e oferecido nas escolas públicas, o que acarretou
numa reação de setores da Igreja inconformados com a quebra secular do domínio educacional
católico.
Outras modificações significativas entre o vínculo da Igreja com o Estado podem ser
observadas na legislação da Primeira República. Constatamos, por exemplo, que para que os
casamentos fossem legalizados, passou a ser obrigatória a sua realização também nos cartórios civis,
não bastava apenas a cerimônia religiosa; os cemitérios, por exemplo, deixaram de ser
administrados pela Igreja e passaram para a tutela do Estado; e a religião católica, que antes da
República era a única oficial seguida pela população, passou desde então a dividir seus fiéis com
outras religiões e doutrinas que tiveram seus cultos autorizados.

Com a Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889), as
transformações sociais, culturais, econômicas e políticas ganharam maior relevância. Essas
questões foram complexas, visto que o país estava iniciando seu processo de consolidação da
produção capitalista. Na agricultura, o café tornou-se o principal produto alavancador das
exportações; momento em que a mão-de-obra escrava estava sendo substituída pelo contingente
de imigrantes vindos da Europa, principalmente da Itália.
As mudanças sociais, políticas e econômicas não se restringiam apenas ao Brasil,
podendo ser constatadas num cenário global, conforme explana Eric Hobsbawm “a economia
capitalista era, e só podia ser, mundial” (HOBSBAWM, 1988, p. 66), ou seja, a nova fase do
sistema econômico para funcionar de maneira eficaz não poderia se deter às fronteiras:
Muitos dos países ultramarinos recentemente integrados à economia mundial
conheceram um surto de desenvolvimento mais intenso que nunca [...]. O
investimento estrangeiro na América Latina atingiu níveis assombrosos nos anos de
1880, quando a extensão da rede ferroviária argentina foi quintuplicada, e tanto a
Argentina como o Brasil atraíram até 200 mil imigrantes por ano (HOBSBAWM,
1988, p.59, grifo nosso).

Podemos perceber que a economia global alcançou os rincões do mundo, assegurando
uma rede de transações econômicas e comunicacionais, além de atrair grandes levas de
migrantes e imigrações, sobretudo para os países desenvolvidos ou em vias de
desenvolvimento.
Ferdinand Braudel salientou que para que o capitalismo sobrevivesse precisaria haver
uma sincronia entre os países capitalistas e aqueles que ainda vivem como uma sociedade servil
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e escravista, isto é, “o capitalismo vive dessa sobreposição regular: as zonas externas alimentam
as zonas medianas e, sobretudo, as centrais. E o que é o centro senão a ponta dominante, a
superestrutura capitalista do conjunto da construção?” (BRAUDEL, 1987, p.60).
Em relação ao Brasil, especificamente na Primeira República, sua inserção no mercado
internacional teve seu apogeu pela exploração de matérias-primas. Caio Prado Junior descreve
essa nova fase econômica como um desejo de prosperar:
[...] a República, rompendo os quadros conservadores dentro dos quais se mantivera
o Império apesar de todas suas concessões, desencadeava um novo espírito e tom
social bem mais de acordo com a fase de prosperidade material em que o país se
engajara (PRADO JUNIOR, 1979, p. 209).

No final do século XIX, o café se tornou o produto mais rentável para a economia
brasileira, que teve os Estados Unidos como um dos principais consumidores46. No Estado de
São Paulo, Campinas47 foi o berço da expansão cafeeira que adentrou o oeste paulista e para
isso necessitou de elevado contingente de mão-de-obra para suas lavouras, exercida a princípio
pelos escravos e após a Abolição da Escravatura pelo trabalho livre dos imigrantes europeus
(principalmente italianos, espanhóis e portugueses) que chegavam em larga escala. Sobre as
características das fazendas de café, Sérgio Buarque de Holanda explica:
É particularmente no Oeste da província de São Paulo - o Oeste de 1840, não o de
1940 – que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de
exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico de
lavoura canavieira e do “engenho” de açúcar. [...] Decai rapidamente a indústria
caseira e diminuem em muitos lugares as plantações de mantimentos, que garantiam
outrora certa autonomia à propriedade rural (HOLANDA, 1995, p. 173-174).

Podemos constatar pelo relato acima que houve mudanças significativas não apenas
quanto à questão da troca de produtos agrícolas, mas também na rotina das fazendas em relação
à forma como eram supridas as necessidades primordiais para a sobrevivência de seus
moradores. O poder e a autoridade do proprietário da terra não foram alterados, ou seja, sua
figura continuou sendo o epicentro dos domínios rurais; suas ordens eram seguidas à risca e
tudo era consoante à sua vontade.

46

Os Estados Unidos absorviam 50% da sua produção de café do Brasil. Em 1880-90, essa quantia chegou a cerca
de 70%.
47
Podemos verificar esse predomínio do café nos discursos do senador José Manuel da Fonseca, realizado na
Sessão de 27 de agosto de 1858: “Entretanto todo esse município de Campinas, e outros, estão hoje cobertos de
café, o qual não permitte ao mesmo tempo a cultura dos generos alimentícios, salvo no começo quando novo; mas
quando crescido, nelle nada mais se póde plantar, e mesmo a terra fica improductiva para os gêneros alimentícios,
talvez para sempre, salvo depois de um pousio de immensos anos” [sic] (BRASIL, 1858, p. 253).
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Outras transformações sofridas no cenário da sociedade brasileira na Primeira
República foram ocasionadas pelas crescentes correntes migratórias, uma vez que grande
parcela desses imigrantes teve como principal destino trabalhar nas lavouras de café nos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e na Região Sul do país, sendo que “a maior parte ia
para São Paulo, ora diretamente, atraída pelas promessas dos fazendeiros, ora partindo, ou
melhor, fugindo do Rio de Janeiro e da febre amarela” (BASBAUM, 1976, p.142), o que
ocasionou a dispersão desses imigrantes pelos grandes latifúndios.
As transformações também ocorreram na malha urbana na cidade de São Paulo: “o
centro histórico supera [ou] os seus limites seculares, irradiando-se para o oeste e leste, para o
além-Anhangabaú e o Tamanduateí, e urbanizam-se [ram-se] enormes extensões de terra livre”
(MONARCHA, 2011, p. 102). Uma das porções de terras livres, ou mesmo devolutas, à qual o
autor faz menção localizava-se nos arrabaldes do bairro do Ipiranga, local do nascimento do
primeiro prédio do Orfanato Cristóvão Colombo, como veremos a seguir. No entanto, para que
essa nova onda de transformações não se convertesse em um imenso vale de vidas aniquiladas
pela falta de organização urbanística e higiênica, algumas providências foram de vital
importância, a saber:
[...] A instalação do Instituto Bacteriológico, do Instituto Vacinogênico, Hospital de
Isolamento, e o início de redes de esgotos, nas principais cidades do interior, no que
foi auxiliado por abalizados cientistas como Emílio Ribas, Adolfo Lutz, Bonilha de
Toledo e outros, foram as armas que se valeu para o combate às epidemias de febre
amarela, peste bubônica e varíola que assolavam periodicamente as populações do
Estado, ceifando, anualmente, dezenas de milhares de vidas (FREYRE, 1962, p. 193).

Essa mudança econômica, urbanística e populacional ocorrida não só na cidade, mas
também no Estado de São Paulo, impulsionada, sobretudo pelo cultivo do café e pelo
incremento da mão-de-obra estrangeira advinda, levou a um novo modelo de trabalho
assalariado, muitas vezes previamente acordado pelos agenciadores contratados pelos
fazendeiros ou pelo Estado. Em 1892, na Itália, existiam cerca de trinta agências de emigração;
seus agentes eram incumbidos de arregimentar as famílias italianas para emigrar para o Brasil
(SCALABRINI, 1979). No panfleto abaixo (Figura 10), podemos observar como era feita a
propaganda que incentivava a emigração, incutindo a ideia de uma vida próspera.
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... Na América

Terras no Brasil para os italianos.
Navios partindo toda a semana do porto
de Gênova.

Venha construir seus sonhos com a
família

Um país de oportunidades. Clima tropical
alimento em abundância. Riquezas
minerais. No Brasil você pode ter o seu
castelo. O governo dá terra e ferramentas
para todos.

(Tradução livre da autora)

Figura 10: Panfleto distribuído na Itália incentivando a emigração para o Brasil.
Crédito: Assunta de Paris.
Acervo: Arquivo Histórico Municipal de Bento Gonçalves
Disponível em:<http://www.bentogoncalves.rs.gov.br/a-cidade/historia-da-imigracao>. Acesso em: 15
Ago.2014.

A vinda dos missionários da Congregação Scalabriniana ao país estava
intrinsecamente ligada à chegada de elevado contingente de imigrantes italianos. Nessa
perspectiva, acreditamos ser relevante apresentar, mesmo que sumariamente, os aspectos que
fomentaram o projeto de João Batista Scalabrini no plano religioso e principalmente
educacional voltados aos imigrantes lotados no Brasil, foco da presente pesquisa, e que serão
apresentados a seguir.
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2.1

O PROJETO PASTORAL SCALABRINIANO E A EMIGRAÇÃO ITALIANA
PARA SÃO PAULO

Para entendermos o projeto pastoral e assistencial elaborado por Scalabrini, cabe
primeiramente elucidarmos, sumariamente, o contexto histórico no qual ele estava inserido.
Ressaltamos que, por carência historiográfica que pudesse nos oferecer outras visões, tivemos
que nos ater às pesquisas e outras produções publicadas, quase todas de caráter laudatório,
conforme pudemos observar nos autores mencionados no corpo do texto. Apesar de estarmos
diante de um hiato historiográfico, isso não nos impediu de compreender a obra pastoral,
embora com algum distanciamento e cautela.
João Batista Scalabrini nasceu em 8 de julho de 1839, em Fino Mornasco, na região
da Lombardia, na Província de Como, no norte da Itália. Sua família era composta por sete
irmãos, sua mãe e seu pai, que era um pequeno comerciante. Dois de seus irmãos, Giuseppe e
Pietro48, emigraram para a América do Sul, o que fez com que a questão da emigração foi
vivenciada por ele e pela sua família.
O cenário político e geográfico da Península Itálica vivenciado por Scalabrini na
infância foi marcado por monarquias autônomas e pela dominação da Áustria na região da
Lombardia e na cidade de Veneza (região do Vêneto). Na primeira metade do século XIX, a
Itália conheceu um processo de gradual redescoberta e de reivindicação de sua própria
identidade nacional, conhecido como Risorgimento. Esse processo histórico teve início por
volta de 1815 elevou à criação de um reino unificado na Itália, em 1861, e à posterior unificação
total, em 1870, fazendo do país um organismo político independente, com base nacional.
Giuseppe Mazzini49 insere-se no contexto do Risorgimento, em 1848, com a
organização revolucionária Jovem Itália, cujo mote era a independência e a transformação da
Itália em uma república democrática. Ele acreditava que era fundamental a participação popular
nas esferas governamentais e era contra a dominação austríaca nos territórios italianos. No
entanto, essa sua insurreição não teve fim profícuo, pois os revolucionários italianos foram
derrotados pelo exército austríaco e o domínio da Áustria foi restabelecido até 1859.

48

Pietro, aos 18 anos, estabeleceu-se na Argentina, vindo posteriormente a ocupar a cadeira de Ciências Naturais
na Universidade de Buenos Aires (SIGNOR, 1986).
49
Giuseppe Mazzini foi um revolucionário italiano, idealizador do movimento Jovem Itália (Nota da autora).
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A derrota dos revolucionários italianos não abalou o desejo de unificação da Itália e
novas estratégias foram traçadas por Camillo Benso50, o Conde de Cavour, que se inseriu na
vida política tendo como objetivo central a criação de um Estado territorialmente unido para
alavancar o desenvolvimento e crescimento econômico-social. Na política interna, ele se
empenhou em assegurar a liberdade tanto individual, como a da imprensa e a dos cultos. Foi
obstinado por combater o poder do clero e em limitar sua influência no que tange aos bens
eclesiásticos, por meio da venda das terras improdutivas, além de tentar arrebatar das ordens
religiosas o monopólio do ensino. Na política externa, fez aliança com a França, que enviou
seus exércitos contra a Áustria, resultando na perda do domínio austríaco sobre a Lombardia.
Mas, Napoleão III abandonou a luta e assinou o Tratado de Paz de Villafranca (em 1859), o que
fez com que Cavour se afastasse do governo por um curto período de tempo, retornando à vida
política em 1860. Foi então que conseguiu a anexação da Toscana, de Modena, Parma, Nápoles,
Sicília e de parte dos Estados Pontifícios.
Quanto à perda dos domínios territoriais51 dos chamados Estados Pontifícios, a Igreja,
por meio do Papa Pio IX52, não estava de acordo, acarretando no rompimento da relação da
Igreja com o recém-criado governo unificado da Itália.
Esse rompimento de Igreja e Estado não durou muito tempo, sendo então retomadas
as relações entre o Pontífice e o Estado e reguladas pela “Lei de Garantias”, que tinha como
base os princípios de Cavour: “Igreja livre em um Estado livre” (POSSAMAI, 1999, p. 77). A
premissa era garantir ao Papa a máxima liberdade para exercer suas funções eclesiásticas,
reconhecida pela lei de extraterritorialidade do Vaticano, da Basílica de São João de Latrão e
da residência de Castel Gandolfo, embora o Papa Pio IX ainda não a tivesse reconhecido.
Rejeitando a autoridade do Estado, o Papa proibiu os católicos italianos de participarem de
eleições, lançando o non expedit (não é conveniente), o que levou à criação de uma barreira
entre os católicos e o governo italiano. Nem mesmo as mortes do Papa Pio IX (em 1878) e do
Rei da Itália Vitor Emanuel II (também em 1878) superaram a cisão entre a Igreja e o Estado.

50

Camilo Benso foi deputado no Parlamento do reino do Piemonte em 1849. Em 1850 foi nomeado ministro do
Comércio e da Agricultura e depois de um ano tornou-se responsável pela pasta da Fazenda. Ele empenhou-se na
renovação da economia piemontesa, com planos para: melhorar a agricultura, por meio de um programa para
aumentar a produção, facilitar o transporte dos produtos, e melhorar a irrigação da lavoura; aumentar o crescimento
da indústria, com o incentivo à criação de novas fábricas, em especial no setor têxtil; e para beneficiar o comércio,
através de vários tratados entre a França, a Bélgica e os Países Baixos. Ele morreu poucos meses depois da
proclamação de Vitor Emanuel II como rei de Itália.
51
Cerca de 40.000 km2 (Nota da autora).
52
Os papas deviam cumprir não apenas seu papel de líderes religiosos, mas também suas obrigações de
administração política e econômica de seus territórios por também serem chefes de Estado (Nota da autora).
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Essa “Questão Romana”, como era chamada, foi resolvida somente em 1929, quando o Tratado
de Latrão foi assinado pelo Papa Pio XI e Benito Mussolini, em plena ascensão do regime
facista.
Durante o decorrer de todos esses acontecimentos históricos nos quais a Itália estava
imersa, João Batista Scalabrini vinha realizando seus estudos no Liceu Volta, na cidade de
Como, tendo dado início em 1852. Em 1857, João Batista Scalabrini ingressou no Seminário
Santo Abondio, na mesma cidade, e completou seus ensinamentos filosóficos. Depois de dois
anos, passou para o Seminário Maior, onde completou seus fundamentos em teologia,
ordenando-se padre, em maio de 1863.
Sua intenção era ser missionário, e para tanto manteve contato com o Pontifício
Instituto das Missões Estrangeiras (PIME). Seu desejo era embarcar para as Índias, mas o bispo
de Como tinha outros desígnios para ele, pois afirmava: “vossas Índias estão na Itália”
(GREGORI, 1934 apud SIGNOR, 1986, p.124) e, assim, acabou sendo nomeado professor no
seminário onde havia estudado. Em 1868, foi eleito Reitor da instituição.
A década 1870-1880 foi marcada por uma ambivalência na estrutura religiosa e estatal.
Como já mencionamos anteriormente, foi um período de transformações no qual a população
italiana estava dividida entre ser patriota e assumir a posição contra a Igreja, ou ser católico e
abraçar a posição contra a unificação italiana. Nessa profusão de sentimentos vivenciados por
todos, população e clero, nova vereda é traçada para Scalabrini. Ele foi nomeado vigário da
Paróquia de São Bartolomeu, na periferia de Como, numa comuna marcadamente proletária,
habitada por aproximadamente 6.000 almas. A indústria têxtil era a principal economia da
cidade e fonte de renda da população cujas profissões orbitavam em tecelões, fiandeiros e
tintureiros nas fábricas de seda.
Compadecendo-se com a situação precária de sua comunidade, Scalabrini buscou
soluções para amenizar os sofrimentos materiais e espirituais. Como primeira iniciativa, fundou
um jardim de infância e um Oratório. Ele também se voltou para a catequese, escrevendo uma
série de publicações sobre esse tema, dentre eles: o pequeno catecismo para o jardim de
infância. Ele acreditava ser de extrema importância a evangelização dos pequeninos e sempre
alertava que o primeiro passo nesse sentido deveria ser dos pais.
Tamanha era a condição de miséria da população de sua paróquia que ficou registrado
em suas memórias, como podemos observar em carta pastoral publicada em 1899:
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Fui vigário de um bairro da minha querida cidade de Como. Contava entre meus
paroquianos milhares de operários que se dedicavam à indústria da seda. Verifiquei
pessoalmente a condição de miséria em que vegetavam os operários, causada pelas
mais diversas contingências a que se vêem expostos os trabalhadores (SCALABRINI,
1899 apud RIZZARDO, 1974, p.35).

Podemos aventar que esta experiência em lidar com a precária condição social e
econômica dos trabalhadores foi um dos motivos propulsores para que o Beato Scalabrini
desenvolvesse seu projeto assistencial para os emigrantes, como se depreende de outro trecho
da mesma correspondência:
Se o trabalho valoriza o capital, por que não buscar uma co-participação mais justa
nos lucros, necessária pelo menos para assegurar ao trabalhador um sustento
suficiente, digno e seguro? Se o trabalho é uma lei natural e um dever moral, por que
não torná-lo também um direito legal? Se a instrução é uma obrigação, por que não
proporcionar ao operário o tempo suficiente para estudar, limitando-lhe a idade e as
horas de trabalho? Se a higiene é um dever social, por que permitir, sem os devidos
cuidados, atividades que abreviam e envenenam a vida? Por que não assegurar a vida
dos trabalhadores contra eventuais acidentes? Por que não prever de forma digna, sua
velhice? Assim pensava eu...(SCALABRINI, 1899 apud RIZZARDO, 1974, p.36).

Nessa época, o capitalismo já apresentava suas características mais insidiosas alijando
aqueles que não se encaixavam nas suas engrenagens e, por outro lado, acabou descortinando
a realidade dos trabalhadores (homens, mulheres e crianças) cujos direitos eram inexpressivos
ou mesmo beiravam a total falta de direitos, com jornadas de trabalho diárias extenuantes, de
até 15 horas, muitas vezes até mesmo sem pausa para as refeições.
Durante os anos em que exerceu os ofícios em sua paróquia, o Beato Scalabrini
deparou-se com outros problemas provenientes do acirrado embate entre o Papa e o Estado. O
Pontífice convocou o Concílio Vaticano I, que teve início em 08 de dezembro de 1869 e término
em 18 de dezembro de 1870, com a entrada das tropas em Roma53. Os temas tratados no
Concílio estavam ligados à evolução científica, social e econômica pelas quais os países
estavam passando, tais como: o racionalismo, o liberalismo e o materialismo. Como resultado,
foram promulgadas duas Constituições Dogmáticas: uma sobre a Fé Católica e a outra sobre a
Infalibilidade Papal54.
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Os franceses lutaram contra os alemães e Napoleão III retirou suas tropas de Roma, o que ocasionou uma brecha
para os 60 mil soldados piemonteses comandados pelo Ge. Cardona que cercaram Roma. O Papa Pio IX não tinha
um exército que poderia ir contra os piemonteses, então se rendeu. Caiu então o Estado Pontifício e juntamente
com ele o poder temporal do Papa (Nota da autora).
54
“A definição da infalibilidade papal foi como uma reação da Igreja ao mundo Moderno, caracterizado por ela
como inimigo por sua postura crítica secularizante e relativizante. Entendia a Igreja que o mundo moderno, com a
sua ciência e sua crítica exacerbada contra o pensamento religioso, pretendia por um termo à sua atuação” (SILVA,
2008, p.75).
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Com a finalidade de esclarecer à população o que fora decretado no Concílio e para
afastar a nuvem de desconfiança que pairava sobre aqueles que eram a favor da unificação da
Itália, Scalabrini, proferiu, em 1872, uma série de palestras na Catedral de Como sobre os
dogmas promulgados. Seus argumentos foram de certa forma ponderados e provocaram a
atenção da população e do clero. As 11 conferências foram publicadas em 1873, sob o título ‘O
Concílio Vaticano’. Em dezembro de 1875, ele foi nomeado o centésimo Bispo da milenária
Diocese de Piacenza.
O prelado foi considerado, em seu tempo, adepto à corrente católico-liberal italiana;
sua obra literária é vasta, composta por inúmeras cartas pastorais, opúsculos, conferências,
discursos etc. Suas realizações eram sempre pautadas na tríplice aliança: política, social e
cultural. No campo político, seu empenho era voltado para a conciliação entre o Estado e a
Igreja, pois acreditava que os católicos italianos deveriam participar da vida política,
“convencidos de que os sentimentos de religião e de pátria podiam e deveriam conciliar-se no
ânimo dos italianos” (PERAZZOLI, 1976 apud SIGNOR, 1986, p.139).
Sua obediência ao Papa era incontestável, o que não o levava a uma cegueira total e
absoluta, ao contrário, quando pôde recriminou as atitudes da corrente conservadora que se
balizava na intolerância. Ele acreditava que os conservadores estavam apenas monopolizando
a Fé e “destituídos de toda autoridade, arrogar-se o direito de condenar ou expulsar da Igreja
aqueles que não dobram os joelhos diante deles” (SCALABRINI, 1885 apud SIGNOR, 1986,
p. 133). Em correspondência trocada com seu amigo Geremia Bonomelli, datada de 1888,
demonstrou seu desapontamento em relação ao Vaticano que seguia uma política defasada: “lá
embaixo domina uma política de pequenos expedientes que afligem as almas seriamente
ocupadas com a causa da Igreja” (SCALABRINI, 1885 apud SIGNOR, 1986, p. 134). Noutra
passagem, podemos elucidar seus sentimentos de perplexidade devido à falta de sincronia da
realidade política da Itália com o cotidiano do Vaticano: “fui ao Vaticano no dia da aprovação
do Código penal55, “ninguém me disse palavra sobre o assunto, como se tratasse da coisa mais
indiferente do mundo” (SCALABRINI, 1885 apud SIGNOR, 1986, p.134).
Antes mesmo das obras dedicadas à assistência social e pastoral dos emigrantes, o
Beato Scalabrini realizou outros projetos auxiliando os seus diocesanos a abrandarem as suas
necessidades, dentre as quais podemos citar a distribuição diária de três mil refeições à
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Em 1888, foi redigido o código penal no qual houve vários artigos lesivos à liberdade religiosa. Os bispos de
Parma, Piacenza, Modena e Borgo San Donnino uniram-se numa frente única e a redação do protesto ficou a cargo
de Scalabrini, que posteriormente o apresentou ao Parlamento (RIZZARDO, 1974).
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população acometida primeiramente pela seca e posteriormente pela enchente nos anos 18791880. Para isso, montou uma cozinha e um refeitório no andar térreo da sede da Diocese.
Quando do terremoto na cidade de Casamicciola, em 1883, ele também socorreu
financeiramente as vítimas. No ano seguinte, a ajuda foi para os doentes infectados pela cóleramorbo.
A educação para os deficientes auditivos foi outro trabalho realizado por Scalabrini.
Ao constatar que havia cerca de 200 pessoas nessa condição e por isso estavam sendo
marginalizadas, ele entrou em contato com o Pe. Serafim Balestra, a fim de unirem seus
esforços, o que acarretou na fundação do Instituto Scalabrini das Surdas-Mudas, em 1881. A
organização interna do estabelecimento compreendia três classes de alunas: a primeira, formada
por pessoas de idade mais avançada; a segunda, composta por jovens capazes de receber toda
a instrução necessária para se inserirem na sociedade; e a terceira, composta por órfãs que se
dedicavam ao trabalho e à oração (RIZZARDO, 1974).
A atenção de Scalabrini voltou-se para o Comitê Diocesano da Obra dos Congressos,
movimento composto pela sociedade juvenil católica italiana. Ele acreditava que, por meio
desse Comitê, os jovens poderiam ter uma participação ativa nos acontecimentos sociais que
viriam a eclodir no decorrer de 1881. Sob sua orientação, a Diocese de Piacenza tornou-se a
segunda mais importante, com números positivos de obras, dentre elas a criação de
cooperativas, conferências agrárias, associações artesanais e uma imprensa católica. Essa
Diocese também criou bancos católicos e caixas rurais para poderem socorrer, em momentos
de necessidade, tanto os trabalhadores do campo quanto os da cidade.
O ano de 1880 foi marcado pelo término de sua primeira visita pastoral à sua Diocese56.
Foi por meio dessa viagem que ele pôde constatar que a grande emigração já havia se iniciado
na região de sua pastoral. Ele contabilizou aproximadamente 28.000 pessoas que já haviam
deixado o país em busca de melhores condições de vida. Mediante tal situação, a primeira
providência tomada por ele foi reunir líderes cristãos (leigos e sacerdotes) num Patronato,
originando a Sociedade São Rafael, fundada no mesmo ano que a Congregação de São Carlos
Borromeu, isto é, em 1887.
É importante salientarmos que o governo italiano teve o ano de 1876 como marco
inicial para elaborar a estatística sobre a emigração italiana. Constatou-se que, durante um

56

A Diocese de Piacenza era composta por 200.000 habitantes, 365 paróquias, 700 sacerdotes e 3 seminários
maiores (RIZZARDO, 1974, p. 50-51).
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século, em torno de 25.800.000 pessoas (SIGNOR, 1986, p. 94) partiram para viver em outros
países, por motivos que serão esclarecidos a posteriori. Com o propósito de deslindar o
fenômeno da emigração, apresentamos a seguir (Tabela 3) os dados referentes ao número de
pessoas que partiram por região e por período. Cabe esclarecer que os dados compreendem o
período a partir da consagração de João Batista Scalabrini como Bispo até o ano de sua morte
(1876-1905).
Tabela 3: Emigrantes italianos por Regiões de Origem
REGIÕES

Período
1876-85

Período
1886-95

Período
1895-1905

Abruzzo
Basilicata
Calábria
Campania
Centro
Emília
Friuli
Lazio
Ligúria
Lombardia
Marche
Molise
Norte Ocidental
Norte Oriental
Piemonte
Puglia
Sardenha
Sicília
Sul
Toscana
Trentino
Umbria
Vêneto

13.825
50.479
51.290
91.549
158.155
49.878
211.431
345
52.504
197.929
8.865
20.578
557.695
370.266
297.262
5.990
851
17.836
238.573
84.948
0
294
158.835

496.614
93.707
133.920
238.989
281.889
82.631
394.634
962
46.200
215.772
24.078
72.593
566.635
883.836
304.663
23.240
1.189
95.051
658.689
123.045
0
1.559
482.202

226.449
120.186
292.842
556.022
927.081
237.840
452.756
26.095
49.156
329.093
133.087
109.884
733.876
1.038.632
355.627
101.980
21.468
420.436
1.622.836
223.481
0
44.129
585.876

TOTAL

2.639.378

5.222.098

8.608.832

Total

736.888
264.372
478.052
886.560
1.367.125
370.349
1.058.821
27.402
147.860
742.794
166.030
203.055
1.858.206
2.292.734
957.552
131.210
23.508
533.323
2.520.098
431.474
0
45.982
1.226.913
16.470.308

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir dos dados coletados por Lice Maria Signor (1986)57.

57

Para elaborar suas tabelas, Lice Maria Signor utilizou os dados fornecidos pelo Centro Studi Emigrazione Roma
(Nota da autora).
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Pelos dados acima expostos, pudemos constatar que o total de emigrantes no período
1876-1905 foi 16.470.308. Essas pessoas tiveram como destinos diversos países em vários
continentes, dentre eles a América do Sul, como veremos a seguir (Tabela 4).

Tabela 4: Países da América do Sul de destino da Emigração Italiana
Países da
América do
Sul
Argentina
Brasil
Venezuela
Outros
Total

Período
1876-85

Período
1886-95

175.699
60.469
2.435
95.794
334.397

414.426
503.599
4.776
78.631
1.001.432

Período
1895-1905
489.748
450.423
5.488
65.552
1.011.211

Total

1.079.873
1.014.491
12.699
239.977
2.347.040

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados coletados por Lice Maria Signor (1986).

Somando-se todas as pessoas de todas as regiões que promoveram a emigração,
totalizamos 16.470.308 pessoas (Tabela 3). Desse total, 14,25% emigrou para a América do
Sul, o que equivale à 2.347.040 pessoas (Tabela 4). Em relação à emigração para a América do
Sul, especificadamente para o Brasil, foram 1.014.491 pessoas (Tabela 4), percentual
equivalente à 4,33% em relação à América do Sul e à 6,16% em relação ao total geral.
Em 1876, quando Scalabrini ainda estava na Paróquia de São Bartolomeu, ao passar
pela estação de trem de Milão, chamou-lhe a atenção o elevado número de emigrantes nessa
estação. Tempos depois, em 1887, publicou um opúsculo no qual narrou esse fato que tanto lhe
havia surpreendido na época. Transcrevemos alguns trechos com o propósito de elucidarmos
seus pensamentos acerca do ocorrido:
Em Milão, há vários anos, assisti a uma cena que me deixou na alma um sentimento
de profunda tristeza. Passando pela estação, vi o salão, os pórticos laterais e a praça
vizinha tomados por trezentas ou quatrocentas pessoas mal vestidas, divididas em
diversos grupos. [...]. Eram anciãos curvados pela idade e pelas fadigas, homens na
flor da idade; senhoras que arrastavam os filhinhos atrás de si, ou os carregavam ao
colo; meninos e meninas. [...] Eram emigrantes. Pertenciam às várias províncias da
Alta Itália, e com trepidação esperavam o trem que os levaria para as praias do
Mediterrâneo, donde zarpariam para as longínquas Américas. [...] Sem remorso
abandonavam a pátria, que apenas lhes era conhecida sob duas formas odiosas: o
recrutamento e a cobrança dos impostos. Parti comovido. [...] Quantas ilusões,
quantos novos sofrimentos lhes reserva um futuro incerto! (SCALABRINI, 1979, p.
43-44, grifo nosso).
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A partir desses relatos, podemos depreender que a questão da emigração nunca
abandonou seus pensamentos, embora ele tenha primeiramente se ocupado com outras
atividades. Após a segunda visita à sua Diocese, iniciada em 1882 e finalizada em 1887, mesmo
com a saúde fragilizada, ele manteve o desejo de amenizar o sofrimento dos emigrantes. Esse
foi o motivo pelo qual ele criou a Congregação de São Carlos Borromeu, em 28 de novembro
de 1887.
A Santa Sé aprovou o regulamento da Congregação de São Carlos Borromeu em 1888,
e, em 1895, as regras foram elaboradas por Scalabrini juntamente com a ajuda de especialistas.
O regulamento é composto por 14 Capítulos. No Capítulo I: Finalidade da Congregação e meios
para alcançá-la, destacamos os seguintes objetivos:
a) enviar missionários e professores onde a necessidade o requeira;
c) ao abrir escolas onde, com os primeiros rudimentos da fé, sejam dados aos filhos
dos colonos as noções elementares da língua italiana e da local, do cálculo e da
história da pátria;
g) favorecer e promover as organizações e as obras consideradas mais adequadas para
conservar, nas próprias colônias, a religião católica e a cultura italiana.
(SCALABRINI, 1895 apud TOMASI; ROSOLI, 2010, p. 94, grifo nosso).

Ao analisarmos as normas estabelecidas, podemos constatar que os missionários
tinham certa incumbência para com os emigrados, não apenas religiosa, mas também social e
cultural, além de tentarem manter viva a memória afetiva da nacionalidade por intermédio da
educação, outro fator relevante para conservar os laços com a pátria.
Através da leitura dos oito opúsculos escritos pelo Beato João Batista Scalabrini,
buscamos compreender a concepção do projeto Scalabriniano, bem como sua ação no
Continente Americano, inclusive no Brasil. Como recorte, apresentamos apenas aqueles que
estão ligados diretamente ao nosso país. Destacamos que tal procedimento não limitou o
entendimento da obra como um todo cujo núcleo irradiador é a questão emigratória e seus
desdobramentos sociais, econômicos, culturais e religiosos. A sua produção tem uma
envergadura temporal de dezoito anos, ou seja, o primeiro opúsculo foi escrito em 1887 e o
último em 1905, com o desvanecer de sua existência.
O resumo de sua doutrina sobre a emigração pode estar contido em uma única frase
bastante expressiva proferida em seus discursos, pregações e opúsculos: “Liberdade de emigrar,
mas não de se fazer emigrar” (SCALABRINI, 1979, p.108). Ela é extremamente clara no que
diz respeito a todos os fatores que estavam imbricados na relação do Estado italiano, que
buscava resolver esse grande problema humano, com os países que recebiam o contingente de
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trabalhadores para sanar a escassez de mão-de-obra. Portanto, essa frase se encontra na dialética
dos movimentos sociais do fim do século XIX e das primeiras décadas do século XX.
O primeiro opúsculo, denominado “Projeto de uma Associação destinada ao cuidado
dos interesses espirituais dos italianos emigrados nas Américas”, (SCALABRINI, 1979, p.26)
tinha como intento acolher as necessidades elementares sobre a religião e valores morais dos
emigrantes, de acordo com os ensinamentos cristãos. Isto porque veiculavam nas sociedades as
ideias maçônicas e positivistas que poderiam encontrar terreno fértil em mentes e corações que
não estivessem ocupados com as leis católicas. Como medida premente, os sacerdotes foram
incumbidos de viajar pelas colônias em períodos de quinze a vinte dias, pois assim poderiam
conhecer os fiéis incentivando-os na edificação de uma pequena igreja para que mantivessem
o vínculo entre o sacerdote e a comunidade. Após ter ciência do número de seus habitantes e de
suas condições de vida, os sacerdotes deveriam enviar um relatório minucioso para a Pia
Associação.
Para a realização do trabalho missionário era fundamental que o sacerdote secular
fosse dispensado de se fixar em uma Diocese58. Esse preceito exposto por Scalabrini está no
âmago de sua crença que a vocação para ser bem-sucedida no trabalho volante, deveria
necessariamente ter liberdade. Os missionários que optassem por essa missão precisariam
atender a algumas exigências estipuladas no primeiro regulamento da Congregação dos
Missionários para os Emigrantes, tais como ter pelo menos 30 anos de idade ou já ter exercido
no mínimo 3 anos de ministério. Também era preciso realizar o estudo elementar de medicina
para poder atender aos cuidados mais simples e comuns dos emigrados.
O tempo obrigatório de permanência nas colônias italianas era no mínimo de um ano.
Mas, se desejasse, o sacerdote teria o direito de permanecer pelo resto de sua vida. O voto de
pobreza também era fundamental; os missionários não poderiam conservar objetos, pecúlios ou
mesmos bens ofertados, os mesmos deveriam ser entregues à Pia Associação. As principais
ocupações desses missionários deveriam ser a catequese, a pregação, a instrução, e a
administração dos sacramentos.
O início da obra da Congregação dos Missionários para os Emigrantes na Itália foi
feito por meio de apelo para que os Bispos colaborassem, por meio de convites para que
auxiliassem com sua ação. Na América, acreditou-se que seria conveniente enviar aos Bispos

58

O direito canônico determinava que os padres seculares deveriam residir numa determinada Diocese regidos por
normas e costumes vigentes pela Santa Sé.
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uma circular em latim, indicando as necessidades dos imigrantes italianos, bem como as
providências que os sacerdotes poderiam tomar para ajudá-los. Para fortalecer a obra, sugeriuse que se formasse um clero italiano com especificidades regionais. Aos colonos que não tinham
contato com o sacerdote, Scalabrini indicava a leitura de livros e revistas religiosas para suprir
sua ausência. Essa prática de usar a imprensa para divulgar o pensamento religioso esteve
presente no Orfanato Cristóvão Colombo, em específico e principalmente nos primeiros anos
de suas atividades.
As principais ideias do terceiro opúsculo intitulado “O projeto de Lei sobre a
emigração italiana” (SCALABRINI, 1979, p.88) baseiam-se na carta escrita por Dom
Scalabrini ao secretário de Finanças do Estado da Itália, Paulo Carcano, em 1888, que teve
como cerne a emigração e o projeto de lei que estava sendo discutido tanto no Parlamento
quanto no Ministério. O prelado fez uma comparação entre os dois projetos.
Paulatinamente, Scalabrini foi relevando sua posição em relação aos temas dispostos
nos projetos. Sua principal crítica era em relação aos agenciadores. Ele acreditava que a
arregimentação do emigrante era desumana e alterava as funções naturais do fenômeno social,
pois, para ele, para que a emigração surtisse um efeito positivo, deveria ser espontânea. O
motivo pelo qual ele era contrário à regulamentação dos agenciadores era porque, na maioria
das vezes em que o agente subvertia essa situação, o fazia para atender melhor às demandas dos
empregadores. Segundo ele, “que necessidade há de se legalizar arregimentadores de emigração
e de se autorizar, com uma sanção governamental, um ato que, sendo lucrativo, não pode ser
exercido com muitos escrúpulos?” (SCALABRINI, 1979, p.93).
Como exemplo de sua convicção contra a maléfica ação da emigração forçada, na qual
o agente delimita os locais que os italianos deveriam ocupar, Scalabrini expõe seus argumentos
mediante discurso proferido pelo senador Prado59 transcrito na revista italiana Il Brasile:
[...] como efeito não podemos contar com uma imigração totalmente espontânea, pois
regiões melhor situadas e em condições mais favoráveis ao trabalho europeu nos
fazem, sob esse aspecto, acirrada concorrência, outorgando grandes favores à
imigração e servindo-se de todos os meios para atraí-la. [...] No contrato, ou contratos,
que firmei, além de adotar medidas oportunas na distribuição dos imigrantes nas
Províncias, de acordo com a necessidade de cada uma, ocupar-me-ei com solicitude
também de sua colocação (PRADO, 1886 apud SCALABRINI, 1979, p.97 e 99).

59

Antonio da Silva Prado exerceu o cargo de Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura. Foi
um dos fundadores da Sociedade Promotora de Imigração de São Paulo, criada em 02 de julho de 1886, sendo
constituída por fazendeiros de São Paulo que tinham como objetivo promover a imigração estrangeira em larga
escala para o Estado de São Paulo (Nota da autora).
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As circunstâncias sociais, culturais, religiosas e econômicas em que se encontravam
os imigrantes vindos trabalhar no Brasil também foram tema do terceiro opúsculo. Para
constituir sua explanação, Scalabrini apoiou-se nos depoimentos dos italianos publicados nos
jornais Ferrara, Corriere della Sera, Fanffula, Dirittoe Riforma. Nestes depoimentos os
italianos descreviam o quão miserável era a vida no Brasil e relatavam a forma como haviam
sido enganados pelos agenciados, denunciando, inclusive, a participação de alguns governos
provinciais que agiam de forma lesiva.
Pelos motivos acima expostos, Scalabrini era terminantemente contra o projeto de lei
parlamentar definido como ‘o mais liberal da Europa’(SCALABRINI, 1979, p.107), pois tal
projeto não poderia amparar as principais necessidades de seus conterrâneos que se viam
engolfados nas redes sedutoras dos agenciadores.
O Prelado defendeu a importância da fundação do Instituto de Patronato Italiano para
os Emigrados na América, sob o nome de Cristóvão Colombo, localizado na cidade de Piacenza
e que ficou sob sua orientação. O principal objetivo dessa instituição era prover a necessidade
de padres, professores e médicos no atendimento aos imigrados. Em suas palavras:
[...] conservar acesa nos corações a fé dos nossos pais e, renovando as esperanças
imortais na vida eterna, educar e elevar o seu senso moral; pois - não se deve esquecêlo, o único tratado de ética do nosso povo, felizmente, é ainda o Decálogo
(SCALABRINI, 1979, p.117-118).

Os missionários tinham como orientação ensinar as primeiras noções de matemática,
a língua e a história materna, conforme os artigos do Estatuto aprovado pelo Papa Leão XIII:
1º - É instituída na Itália, em Piacenza, uma Sociedade de Patronato para os emigrados
italianos.
2º - Objetivo da Instituição é manter viva no coração dos nossos compatriotas
emigrados a fé católica e, dentro das possibilidades, buscar seu bem-estar moral,
social e econômico.
3º - Tal objetivo, a Sociedade o persegue:
a) enviando missionários e professores a qualquer lugar onde a necessidade o
exigir;
b) erigindo igrejas e capelas nos diversos centros das colônias italianas e fundando
casas de missionários, donde possa ser difundida sua ação civilizadora mediante
excursões periódicas;
c) abrindo escolas para ministrar aos filhos dos colonos, junto com os primeiros
rudimentos da fé, o ensino da nossa língua, do cálculo e da história pátria;
d) implantando, onde haja necessidade, pequenas farmácias, a fim de que os
missionários, para isso preparado, possam oferecer remédios contra as doenças mais
comuns;
e) encaminhando aos estudos preparatórios do sacerdócio os filhos de colonos que
ofereçam indícios de serem chamados ao estado eclesiástico;
f) organizando comitês nos portos de embarque e desembarque, com o objetivo de
auxiliar, encaminhar e orientar os emigrantes;
g) acompanhando-os durante a viagem marítima, exercendo em seu favor o sagrado
ministério e assistindo-os, principalmente em casos de enfermidades;
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h) favorecendo e promovendo todas aquelas instituições e associações que se julgarem
mais aptas a conservar nas colônias a religião católica e a cultura italiana.
(SCALABRINI, 1979, p. 118-119, grifos nossos).

Pelo regulamento exposto, podemos asseverar a importância, em primeira instância, em
manter a religião católica e os dogmas da fé, sobretudo aquela apreendida na doutrina europeia.
Dessa forma, ficaria afastada tanto a probabilidade de uma imersão em outra doutrina como nas
novas ideias revolucionárias.

O Orfanato Cristóvão Colombo consubstanciou esses ideais. De acordo com
Scalabrini, a instrução escolar seria a parte mais intrincada do programa, porque era preciso
dispor de recursos financeiros e humanos. Quanto a esses últimos, em específico os irmãos
leigos, nem sempre eram muito preparados culturalmente e consequentemente não estavam
aptos a desenvolver o ensino com qualidade.
No sexto opúsculo, intitulado “A Itália no Exterior” (SCALABRINI, 1979, p.163),
Scalabrini reforçou seu conceito de emigração, como já havia feito no terceiro opúsculo. Como
ele atestou, seu pensamento tinha como base os pressupostos da doutrina cristã, da história e da
ciência. Esse tripé de conhecimentos elucidava a emigração como direito natural do homem e,
portanto, não fundamentava um mal à segurança social e sim o oposto, porque possibilitava o
equilíbrio entre a fortuna e a penúria entre quem partiu e quem ficou. Num local de
superpopulação, quem permanecia obtinha um trabalho com maior remuneração. Destarte, a
emigração poderia ser um bem que ampliava as possibilidades comerciais, propagava os
conhecimentos científicos e industriais e alargava o conceito de pátria para além das fronteiras
de uma nação, onde o mundo passava a ser a pátria do homem imigrante.
Scalabrini pensou em um projeto vinculado não apenas à questão religiosa, mas
também econômica e educacional que afetasse de maneira positiva o desenvolvimento social.
Pode-se notar que em suas propostas existia uma articulação entre esses aspectos. Seu estudo
sobre a emigração italiana tinha como viés os sistemas internos de migração principalmente
para as terras que ainda não haviam sido cultivadas. Outra forma era a colonização política que
tinha como base a ampliação do território por meio de terras longínquas. Por fim, ele denominou
a última categoria de emigração, a de colônias agrícola-comerciais, que visavam a estabelecer,
em outros países, núcleos populacionais dedicados ao comércio, à indústria e à agricultura.
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Na concepção do bispo de Piacenza, a emigração de colônias agrícolas-comerciais era
a mais adequada para a Itália, uma vez que poderia resolver os problemas políticos, econômicos
e territoriais do país, pois encaminhava os cidadãos excedentes para outros continentes.
Scalabrini conseguiu entrever um horizonte que se apresentava mais próspero para
uma parcela da população emigrada. Ele admitiu que “muitos deles, nos países que os
hospedaram, encontraram o pão suficiente; outros, o bem-estar, e alguns até mesmo a riqueza
e, em seu conjunto, constituem [constituíram] colônias que enobrecem [enobreceram] a mãepátria” (SCALABRINI, 1979, p.172). Por outro lado, ainda existiam muitos que “[...] são
[eram] marginalizados, e em grande parte o são [eram] por sua ignorância e por nossa omissão”
(SCALABRINI, 1979, p.172).
Scalabrini retornou ao episódio dos agenciadores. Ele novamente mencionou a carta
que havia encaminhado ao Parlamento (terceiro opúsculo), na qual se posicionava como sendo
contrário à prática de recrutar os emigrantes por meio desses agenciadores. Ele acrescentou que,
infelizmente, ainda era feita a arregimentação e prova disso era que o número de agências de
imigração havia sido elevado para 34 ou mais. Ele alertava que “como é dever defender a
liberdade de emigrar, é também um dever combater a liberdade de se fazer emigrar”
(SCALABRINI, 1979, p. 175).
Dois pontos importantes ainda foram explicitados por Scalabrini. O primeiro era em
relação ao novo projeto de lei que estava sendo discutido no Parlamento sobre a questão das
remessas de lucros dos emigrados italianos que residiam nas Américas a fim de salvaguardar o
pequeno lucro obtido nos árduos anos de trabalho, evitando assim que caíssem em mãos não
qualificadas, como as dos “pseudo-banqueiros”. Outra questão explicada por ele era com
relação ao serviço militar, cuja lei pairava sobre os emigrados, seus filhos e os missionários. Na
sua percepção, os emigrados ou seus filhos nascidos nas Américas não eram obrigados a
retornar à pátria para cumprir suas obrigações perante o serviço militar e nem mesmo deveriam
sofrer qualquer tipo de penalidade por não o fazer. Essa determinação se estendia aos jovens
missionários que eram convocados a servir ao Ministério da Guerra.
Na visão do prelado, para extirpar todas as possíveis armadilhas da emigração, era
imprescindível a junção do poder do Estado, que regulava as leis elementares para a emigração,
com as classes dirigentes e a Igreja, personificada no trabalho contínuo dos clérigos e do laicato.
Com isso, ele ressaltou a importância das instituições particulares aliadas às questões
migratórias, pois estas podiam investir capital na colonização exterior. Podemos citar dentre
elas: a Sociedade de Capitalistas oriunda de Milão, a Associação Nacional de Ajuda aos
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Missionários Italianos, a Associação Dante Alighieri, a Sociedade Patronato para a Emigração
Italiana, o Instituto Cristóvão Colombo, a Casa-Mãe da Congregação dos Missionários de São
Carlos Borromeu60.
Segundo o Bispo de Piacenza, “a presença do capital em assuntos referentes à
emigração é tanto indispensável quanto uma lei eficaz, e não poderá deixar de proporcionar aos
emigrantes e a si próprio benefícios abundantes” (SCALABRINI, 1979, p. 184). Essa afirmação
nos permite entrever a sinergia entre o pensamento Scalabriniano e o pensamento capitalista. O
capitalismo provocou grandes transformações na vida social e econômica da Europa e
evidenciou a conformidade entre as concepções de Scalabrini e o processo migratório
supervisionado pela Itália em função do seu desenvolvimento.
O último opúsculo, intitulado “Projeto de uma Congregação Pontifícia para os
emigrantes católicos” (SCALABRINI, 1979, p.211), pode ser considerado o apogeu de sua
caminhada. Esse projeto foi escrito menos de um mês antes de sua morte e a primeira vez que
ele o mencionou foi em carta enviada ao Papa Pio X, quando de sua visita ao Brasil, em 1904,
com sua experiência in loco pôde observar o êxito de muitas famílias que conseguiram
enriquecer, bem como a pungente situação de muitos compatriotas que nem mesmo
conseguiram um bem-estar social e não tinham nenhum tipo de conforto religioso. Esse foi o
motivo pelo qual ele salientou a função da Igreja perante esse problema.
A Igreja Católica é chamada por seu apostolado divino e por sua tradição secular a
marcar presença neste grande movimento social, que tem pôr fim a restauração
econômica e a fusão dos povos cristãos. Como sempre e em toda a parte, também,
neste vasto conflito de interesses, ela tem uma nobre e maravilhosa missão a cumprir,
qual seja, a de buscar, em primeiro lugar, a incolumidade da fé, sua propagação e a
salvação das almas; desta forma, poderá depois assentar-se qual mãe e rainha comum,
junto aos diferentes grupos, aplainando as arestas das diversas nacionalidades,
reprimindo as lutas interesseiras das várias potências e harmonizando as variedades
das origens nas unidades pacificadoras da fé (SCALABRINI, 1979, p.214).

Ele clamava para que a Igreja desempenhasse sua função além do apostolado, ou seja,
no âmbito social. Além disso, ela deveria ter por si só uma função complexa, porque era preciso
observar as adversidades culturais de cada país, de cada coletividade cristã, sendo pensada
como um grande processo de restauração para reensinar os princípios católicos europeus, em
detrimento aos princípios católicos locais. Assim, ele apresentou um projeto no qual indicou
que a Santa Sé, com sua autoridade universal, deveria organizar as atividades pastorais que
atendessem a todas as nacionalidades. Para tanto, acreditou que em todos os países que
60

O Instituto Cristóvão Colombo e a Casa-Mãe da Congregação dos Missionários de São Carlos Borromeu eram
instituições que ficavam sob a orientação de Scalabrini.
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abarcassem um contingente de italianos seria necessário ter seu próprio sacerdote e que este
deveria periodicamente visitar as colônias, o que em muitos casos significava uma distância tal
que poderia ser comparada com as províncias mais extensas da Itália.
Scalabrini acrescentou ainda que, para que esta atividade fosse bem-sucedida, era
preciso ser amparada pelas escolas confessionais nas quais os filhos dos imigrantes pudessem
aprender as noções elementares de matemática, bem como de leitura e escrita da língua natal a
fim de que o sentimento de nacionalidade permanecesse em seus pensamentos e corações. Essa
matriz curricular é evidente nos programas de ensino e nos regulamentos das instituições
escolares Scalabrinianas no Brasil, como demonstraremos especificamente no caso do Orfanato
Cristóvão Colombo.
Tendo em vista que Scalabrini foi o mentor da Congregação de São Carlos Borromeu,
mediante as propostas e o pensamento político-filosófico Scalabriniano, é possível delinearmos
alguns pontos importantes para a compreensão do seu projeto, são eles:
a) Fidelidade ao sacerdócio– Scalabrini, em seus escritos, expressou a grande
felicidade e entusiasmo em servir à Igreja. Ele demonstrou uma capacidade
contagiante em estimular a vocação dos demais seminaristas para a vida
religiosa;
b) Lealdade ao Papa – Scalabrini sempre observou as suas diretrizes e se
preocupou em cumprir os seus ensinamentos;
c) Influência política – Scalabrini, além de clérigo, foi um homem que soube
exercer a política. Ele tinha influência junto às autoridades governamentais,
entidades não-governamentais e mesmo entre seus pares;
d) Compreensão dos problemas sociais – no âmbito social, Scalabrini estudou
profundamente os problemas de sua sociedade usando uma metodologia
científica que buscava demonstrar alternativas para os problemas. Seus estudos
deram ênfase à questão da emigração livre e não à forçada;
e) Restauração da fé – Scalabrini foi um reformador. Ele tentou restaurar a fé
católica apostólica romana, pois a Igreja havia perdido muitos fiéis em
detrimento de outras doutrinas devido às transformações sociais, políticas e
econômicas transcorridas no século XIX.
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Para concluirmos nossa breve explanação, não poderíamos deixar de assinalar o fato
de o Beato Scalabrini ter contado com o apoio da Santa Sé em todos os seus projetos, evidência
essa perceptível na aprovação de seus Institutos e Congregações masculinas e femininas, além
de sua participação na elaboração do projeto para a Congregação Pontifícia Pro Emigrantis
Catholicis. Dom João Batista Scalabrini produziu uma vasta obra, que não tencionamos esgotar
neste capítulo, visto que, por rigor acadêmico, apresentamos apenas um recorte relevante ao
nosso objeto de estudo – a História do Orfanato Cristóvão Colombo.
A questão da emigração para o Brasil, em destaque a italiana, em fins do século XIX
e início do século XX, é relevante para o nosso estudo. Essa mobilidade humana foi o fio de
Ariadne para que Scalabrini assumisse uma posição favorável aos emigrados e desenvolvesse
um projeto pastoral e social com o apoio dos governantes italianos e, sobretudo da Igreja.
Interessa-nos, portanto, trazer à luz informações acerca desses emigrantes, em específico dos
que vieram para o Estado de São Paulo.
A lente que adotamos para abordar, mesmo que de maneira sucinta, a questão da
imigração italiana foi a historiográfica, que não enfatiza as opções individuais, mesmo que
ainda saibamos que tal escolha é tão relevante quanto as questões econômicas para o
desenvolvimento do fluxo migratório para o Brasil.
A preocupação com a inserção do imigrante na sociedade brasileira foi uma constante.
Outra precaução do Estado, desde as três últimas décadas do século XIX até meados do século
XX, foi estimular e descomplicar a entrada dos imigrantes, em especial daqueles cuja cultura
se aproximava da brasileira, visando a diminuir os possíveis atritos e estabelecer medidas que
integrassem os estrangeiros e seus descendentes fixados no Brasil. Tal preocupação e cuidado
podem ser observados no ‘Relatorio sobre a Immigração nos Estados Unidos da América’ [sic],
elaborado por Nicoláo Joaquim Moreira, no qual ele indicava a necessidade de uma imigração
espontânea e não por meio de recrutamento: “Immenso tem sido o prejuizo causado ao Brazil
pelo systema de colonisação alliciada por fallazes promessas e pela importação de individuos
réprobos da sociedade europea” [sic] (MOREIRA, 1877, p.7)

Segundo Oswaldo Truzzi e Maria Silvia Casagrande Beozzo Bassanezi, outro fator
preponderante na intencionalidade da imigração europeia foi a necessidade do
“embranquecimento” da população nacional. Eles afirmam que:
Imaginava-se que os imigrantes brancos europeus aos poucos redimiriam a nação de
uma conformação racial desfavorável, embranquecendo-a progressivamente, à
medida em que estes, cada vez mais numerosos, fossem se cruzando com o negro e o
índio, em declínio numérico acelerado. A acalentada miscigenação ocorreria então
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sob o domínio do elemento branco, operada pela assimilação progressiva de quaisquer
contingentes de estrangeiros ao elemento nacional em plena conformação (TRUZZI;
BASSANEZI, 2013, p. 48).

O Brasil independente teve sua primeira experiência com a imigração europeia não
lusitana com a vinda dos alemães no ano de 1824, tendo fundado a colônia de São Leopoldo,
no Rio Grande do Sul, em função da necessidade de ocupar o território até então desabitado.
Para tal intento, o governo imperial distribuiu terras devolutas aos imigrantes alemães
arregimentados por agenciadores a serviço do próprio governo; essas terras, divididas em lotes,
configuraram-se como colônias agrícolas. Durante o período do Império, os imigrantes alemães
tiveram um papel de destaque, não apenas quanto à questão da colonização das terras na região
sul do país, mas também por terem sido os pioneiros no regime de parcerias nas fazendas de
café do Estado de São Paulo.
O processo de imigração possuía particularidades em cada um dos Estados brasileiros.
Enquanto no Sul eram ‘distribuídos’ lotes de terras61 para os estrangeiros, em São Paulo ocorria
o contrário, ou seja, não lhes era permitido ser proprietário de terras. O objetivo principal com
a vinda desses estrangeiros era manter o grande latifúndio cafeeiro assegurado por uma mãode-obra necessária à sua sustentação. Os paulistas assumiram uma política pública que visava
a “braços para lavoura” e que objetivava somente o trabalho agrícola nas fazendas de café.
A expansão da cafeicultura foi a principal responsável pelo aumento da imigração no
Estado de São Paulo nas últimas décadas do século XIX e primeiras décadas do século XX.
Com a aproximação da Lei Áurea, houve um exponencial aumento da imigração europeia, com
destaque para os italianos encaminhados para as lavouras paulistas. As cidades de Campinas e
Jundiaí62 foram os maiores pólos atrativos para esse contingente. No entanto, é necessário frisar
que, apesar de o maior número de imigrantes terem sido os italianos (após os portugueses), eles
também apresentaram um índice elevado de retorno às origens, um percentual em torno de
10,61% (ZAMBERLAM, 2004).

61

A Lei de Terra de 1850, no que diz respeito à imigração, determinava a permissão de venda de terras devolutas
aos estrangeiros e, caso houvesse interesse, estes poderiam se naturalizar. Eram consideradas terras devolutas todas
aquelas que não estavam sob os cuidados do poder público em todas as suas instâncias (nacional, provincial ou
municipal) e aquelas que não pertenciam a nenhum particular, sejam estas concedidas por sesmarias ou ocupadas
por posse (CAVALCANTE, 2005).
62
“Jundiaí, em 1886, teve uma produção de mais de 130.000 arrobas de café, contudo bem distante da destacada
produção de Campinas, 1.500.000 arrobas” (IZAIAS, 2013, p. 107).
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José de Souza Martins enfatizou que a forma de trabalho executada pelo imigrante foi
singular, pois não a classificou como assalariada e sim como colonato devido às suas
particularidades, a saber:
[...] combinação de três elementos: pagamento fixo em dinheiro pelo trato do cafezal,
um pagamento proporcional em dinheiro pela quantidade de café colhido e produção
direta de alimentos, como meios de vida e como excedentes comercializáveis pelo
próprio trabalhador. O colono não era um trabalhador individual, mas um trabalhador
familiar, modo camponês de trabalhar, estranho ao mundo do assalariado e aos
requisitos de sua efetivação. É, porém, a produção direta dos meios de vida, com base
nesse trabalho familiar, que impossibilita definir essas relações como relações
propriamente capitalistas de produção (MARTINS, 2010, p. 34).

Dessa maneira, o imigrante, ao se deparar com uma nova vida nas fazendas de café,
encontrou uma realidade adversa da que lhe fora apresentada pelos arregimentadores. Os
fazendeiros, por sua vez, também passaram por um processo de adaptação aos novos
empregados.
Temos que pensar também no que ocasionou a expulsão dos italianos de sua terra natal.
Segundo Zuleika Maria Forcioni Alvim (1986), foram vários os motivos, dentre os quais
elencamos os mais significativos:
a) primordialmente, a penetração do capitalismo no campo;
b) a alta taxa de impostos sobre a terra;
c) a oferta de produtos agrícolas pelos grandes produtores a preços inferiores ao
custo de produção, o que desencadeou a bancarrota dos pequenos produtores;
d) a transformação da mão-de-obra, passando de agrícola para industrial.
Acrescentamos ainda outros motivos que não foram elencados pela autora, mas que
consideramos tão importantes quanto os demais, são eles: os movimentos sociais de
reivindicação no campo e a reação dos latifundiários.
Ressaltamos ainda o fato que a imigração não foi uniforme, variando de acordo com a
implantação do sistema capitalista. A mão-de-obra excedente precisou ser reencaminhada e
muitas vezes o único destino viável era outro país, porque as regiões desenvolvidas na Itália,
não tinham como absorver todos esses cidadãos sem trabalho. Alvim (1986) considerou que
houve uma diáspora, pois apesar de muitos nativos terem optado pela migração temporária,
principalmente para fugir da miséria inevitável durante a fase mais aguda da crise do
capitalismo, o fenômeno de mobilidade humana foi, sem sombra de dúvidas, um fator decisivo
para alterar as dinâmicas dos países em questão.
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Angela de Castro Gomes (2007) acrescenta a essa discussão acerca da imigração, o
fato que a Itália unificada tinha como principal característica uma economia agrária e a maioria
da população vivia em aldeias que se comunicavam por dialetos variados, com especificidades
locais, por exemplo, em relação às celebrações de festejos religiosos. Muitas dessas
comunidades não se identificavam como “italianas”, da maneira que a política imigratória os
designavam e como foram reconhecidos pelos brasileiros. Foi, portanto, no Brasil que os
imigrantes desse período histórico aprenderam que eram ou que deveriam tornar-se “italianos”.
Os emigrantes que deixaram a Itália durante o período de 1870-1920, época
denominada da “grande imigração”, foram oriundos, sobretudo da região do Vêneto (cerca de
30% do total), seguidos pelos da Campania, Calábria e Lombardia, ou seja, pelos habitantes da
região setentrional, e posteriormente foram imediatamente sucedidos pelos da região
meridional (GOMES, 2007), como podemos constatar na Figura 11 e na Tabela 5 a seguir.

Figura 11: Mapa da Itália. Emigrados para o Brasil no período 1870-1920, por
Províncias.
Fonte: GOMES, 2007, p.164.

Tabela 5: Emigração italiana para o Brasil 1876- 1920
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Emigração Italiana e suas Regiões
Regiões

Emigrantes

Vêneto

365.710

Campania

166.080

Calábria

113.155

Lombardia

105.973

Abruzzi/ Molise

93.020

Toscana

81.056

Emilia Romagna

59.877

Basilicata

52.888

Sicília

44.390

Piemonte

40.336

Puglia

34.833

Marche

25.074

Lazio

15.982

Umbria

11.818

Liguria

09.328

Sardenha

06.113

Total

1.225.633
Fonte: ALVIM, 1986, p.62.

De acordo com os dados acima, elencados por Alvim (1986), a população do Vêneto
equivaleu à 29,83% dos emigrados para o Brasil no período 1876-1920. A autora explicita que
os valores apurados podem ter certa discrepância em relação aos dados oficiais de cada governo,
isto é, as referências encontradas no Brasil não são equivalentes às encontradas na Itália, isto
devido à maneira pela qual cada país utilizou as informações apuradas para compor o escopo
documental. O Brasil, por exemplo, computou 1.383.756 italianos que regressaram para sua
terra natal, valor superior à entrada no país. Por outro lado, os dados oriundos da Itália não
registraram os menores de 14 anos que embarcavam com suas famílias, embora representassem
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um número bastante significativo. Também não podemos deixar de nos atentarmos para os
números referentes à imigração clandestina. O que nos interessa nesse mosaico numérico é que
efetivamente houve um grande contingente de italianos emigrados para o Brasil e muitos tinham
como destino, as fazendas de café no Estado de São Paulo.
O principal meio de transporte utilizado para o traslado ultramarino desses imigrantes
eram os navios a vapor. A viagem durava em média cerca de 30 dias, dependendo das condições
climáticas. As passagens na terceira classe eram subvencionadas pelo Estado. A cidade de
Santos era uma das principais portas de entrada dos imigrantes no país, em especial daqueles
que tinham como destino o Estado de São Paulo. Do porto, era possível subir a serra pela
Estrada de Ferro São Paulo Railway tendo como destino a Hospedaria dos Imigrantes63, na
cidade de São Paulo, primeira parada dos viajantes antes de serem encaminhados para as
fazendas de café do interior.
A Hospedaria dos Imigrantes teve suas obras iniciadas em 1886, durante o governo de
Antonio de Queiroz Teles, nas imediações da linha ferroviária São Paulo Railway, no bairro do
Brás, e foi finalizada em 1888. Seu edifício de dois pavimentos tinha o formato de “E” e
capacidade para abrigar até 3.000 pessoas. O prédio possuia gás encanado, reservatório de água,
dois refeitórios, berçários, hospital, enfermaria, 3l banheiros com água fria e quente, sanitários
com descargas automáticas, estufa para desinfetar roupas, agência de correios, posto policial,
Agência Oficial de Colonização e Trabalho e dois ramais ferroviários: um vindo do Porto de
Santos e outro com destino ao interior do Estado. Na Figura 12 a seguir, podemos observar o
desenho do primeiro prédio com as respectivas dependências, assim como uma pequena planta
baixa do local (no canto superior à esquerda).

63

Em 2014, após uma reforma que durou cerca de três anos e meio, o antigo Memorial do Imigrante foi reaberto
e passou a chamar Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Foi mantida toda a história e a documentação
antes pertencente ao Memorial. O Museu está localizado na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, no bairro da Mooca,
na cidade de São Paulo – SP (Nota da autora).
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Figura 12: Prédio e Planta da Hospedaria dos Imigrantes, cerca de 1886
Acervo: Arquivo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
Disponível em: <http://museudaimigracao.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2014.

Ao chegar na Hospedaria, os imigrantes eram informados sobre os regulamentos
internos e recebiam uma refeição. No dia seguinte ao de sua chegada, os imigrantes eram
submetidos à vacinação e à conferência dos dados pessoais e de toda a família para que fossem
registrados e emitidas as respectivas cadernetas de identificação.
A princípio, os imigrantes permaneciam na Hospedaria por 8 dias, tempo insuficiente
para se restabelecerem fisicamente da longa e penosa viagem marítima, e após esse período
eram encaminhados para seus futuros locais de trabalho. Na Hospedaria, havia alojamentos
distintos para os homens e para as mulheres, que permaneciam com as crianças. Caso
necessário, na própria Hospedaria era disponibilizado tratamento médico e hospitalar.
Diariamente eram oferecidas quatro refeições: café da manhã, almoço, jantar e café antes da
hora de dormir, realizadas num amplo salão capaz de acomodar 800 pessoas simultaneamente.
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Figura 13: Imigrantes italianos no pátio da Hospedaria, sem data.
Acervo: Arquivo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
Fonte: <http://museudaimigracao.org.br>. Acesso em: 10 jul. 2014.

Na figura acima (Figura 13) podemos observar os imigrantes italianos no pátio da
Hospedaria dos Imigrantes por volta do final do século XIX. Nota-se que mulheres e crianças
são a maioria. A expressão dos rostos dos adultos demonstram apreensão e dúvida em relação
ao futuro; a das crianças, por sua vez, é de curiosidade. Os trajes por eles utilizados são simples
e seguem os ditames da época: as mulheres com saias longas e cabelos presos, algumas com
chapéus e os homens com paletós. No entanto, não podemos nos furtar a questão de uma
imagem necessariamente intencional, ou seja, “cada imagem documenta um assunto singular
num particular instante do tempo, e o registro deu-se unicamente em função de um desejo”
(KOSSOY, 2010, p. 86).
Outro serviço ofertado pela Hospedaria dos Imigrantes eram os intérpretes da Agência
Oficial de Colonização e Trabalho, que auxiliavam nas negociações com os novos patrões e na
elaboração de contratos de trabalho, transcritos na “Caderneta do Imigrante”. Nas fazendas de
café, os ádvenas após terem assinado o contrato de trabalho, no qual estava estipulado o labor
da família como um todo, prática comum imposta pelos fazendeiros do Oeste Paulista, já eram
integrados ao novo trabalho nas plantações.
Para os colonos, esse tipo de contrato era positivo porque se assemelhava ao tipo de
trabalho de seu país de origem. Cabe esclarecer que os fazendeiros paulistas optavam pelos
trabalhos em família em detrimento dos individuais, porque garantiam o excedente da mão-de-
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obra a valores módicos, pois não podiam contar com a dificuldade de deslocamento entre as
fazendas, assegurando assim a quantidade de empregados necessários para a plantação cafeeira.
Basbaum (1976) afirma que o sistema econômico de colonato, que tinha como principal
característica o emprego de toda a família, praticamente existiu apenas nas fazendas de café no
Estado de São Paulo e em parte nas do Estado de Minas Gerais, não sendo usado noutras regiões
do país e nem mesmo noutros países.
Segundo Alvim, os imigrantes italianos: “logo que chegavam em São Paulo, quatro
em cada cinco italianos estavam ligados a um núcleo familiar e trabalhavam pelo menos durante
sua fase de adaptação na lavoura” (ALVIM, 1986, p. 93).
O plantio do café seguia várias etapas, a começar pela preparação da terra que consistia
na limpeza do terreno pelo desmatamento ou mesmo pela queima da mata. Para cada uma dessas
etapas equivalia um tipo específico de acordo de trabalho (ALVIM, 1986).
Para se fazer o plantio do cafezal eram lavrados contratos de empreitadas, estipulados
para a família toda. Pela falta de experiência nesse tipo de cultura agrícola, muitos colonos
acabavam sofrendo uma desilusão, pois acreditavam que, ao final de 5 anos (tempo de duração
do contrato), com o pecúlio guardado poderiam adquirir um pequeno terreno. Nem sempre o
colono conseguia fazer uma poupança, pois alguns entraves faziam parte do seu cotidiano e
faziam com que seus recursos financeiros se esvaíssem, sobretudo no caso de seus familiares
serem acometidos por doenças.
O pagamento pelo trabalho dos colonos era por meio de um salário fixo anual,
acrescido da quota por alqueire de café colhido. O número de pés de café contratados dependia
do tamanho da família. A plantação deveria ser cuidada durante o ano inteiro. Em relação às
dívidas contraídas para com o fazendeiro referentes às passagens e ao sustento nos primeiros
anos, para quitá-las o colono devolvia ao latifundiário metade da renda líquida anual obtida
com seu labor.
De acordo com Alvim (1986), os imigrantes eram obrigados a prestar determinados
serviços na manutenção das fazendas sem remuneração, dentre eles, pequenos reparos de
cercas, construção de estradas para o carregamento do café e cuidados com o pasto. Por outro
lado, aos colonos era permitido o cultivo de feijão, milho e de outros cereais no espaço entre as
fileiras de plantio do café, desde que a plantação ainda fosse nova, caso contrário, recebiam um
espaço de terra destinado a essa finalidade.

120

Os colonos deveriam se submeter às regras pré-estabelecidas para a vida cotidiana de
trabalho nas fazendas em relação aos horários, ao tempo de repouso, às poucas horas de lazer,
à liberdade para sair ou entrar na fazenda e às visitas que poderiam (ou não) receber.
Como já indicamos anteriormente, a união familiar era imprescindível para o sustento,
porque somente por meio do trabalho e da economia de todos era possível transformar em
realidade o sonho de montar um pequeno negócio ou comprar um terreno, ou até mesmo de
regressar à pátria. Por isso, a vida cotidiana nas fazendas era pautada pela simplicidade de suas
casas e de seus trajes. A vida social desses colonos era praticamente inexistente no que tange
ao quesito lazer.
A aquisição de uma pequena gleba de terra na zona do café era praticamente
impossível, pois, devido ao seu tipo de cultura, o café necessitava de uma grande propriedade.
Basbaum (1986) explica que somente após a crise na década de 1930 é que os latifúndios foram
divididos e vendidos.
O aspecto da solidariedade extra e intrafamiliar era uma das poucas armas que os
colonos tinham contra o grande poder exercido pelos fazendeiros sobre os mesmos. Essa união
era operada principalmente quando algum membro da família sofria algum tipo de agressão
física e/ou moral, principalmente as mulheres, muitas vezes assediadas pelos administradores
ou até mesmo pelos próprios proprietários. Por não haver proteção policial, muitas vezes nem
mesmo as reclamações levadas ao cônsul tinham um desfecho positivo a favor do colono;
restando como única saída a união e proteção mútua.
Alvim reproduziu um trecho de uma ocorrência encaminhada ao Consulado Italiano
em 1895, na qual consta a falta dos direitos trabalhistas e civis, elementares aos colonos:
Os colonos da fazenda São Pedro, em Ribeirão Preto, eram normalmente maltratados
e espancados, além de serem tidos como escravos, não podendo sair da fazenda.
Recorreram ao cônsul, o qual protestou junto à administração (...) o que não adiantou
nada, porque depois dos protestos os maus-tratos foram ainda piores que antes
(ALVIM, 1986, p. 110).

Os colonos que não conseguiam mais suportar os maus tratos físicos e morais, além
da falta do respeito aos seus direitos assinalados nos contratos, tinham como alternativa a fuga
das fazendas, medida verificada até meados de 1920, mas, se fossem pegos, acarretaria a prisão
de toda a família, inclusive das crianças.
Na região de Ribeirão Preto, a partir de 1910, os fazendeiros implantaram mudanças
negativas em relação à subsistência do colono, pois proibiram o plantio de produtos agrícolas
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nos espaços entre as fileiras dos cafezais. Tais cultivos eram muitas vezes mais significativos
financeiramente do que o próprio salário que recebiam, o que culminou, em maio de 1913, na
greve dos italianos, paralisando a colheita do café. Com essa paralisação, os colonos
conseguiram algumas melhorias, mesmo muito pequenas frente à onipotência dos fazendeiros
de café, dentre eles a manutenção do trabalho familiar (ALVIM, 1986).
Nas fazendas não havia escolas para os filhos dos colonos, no entanto, alguns
proprietários as providenciavam, mas os próprios imigrantes faziam com que seus filhos
abandonassem o estudo, pelos mais diversos motivos, seja porque cabia aos colonos a
responsabilidade de pagarem os professores, seja pela necessidade do trabalho das crianças na
roça para aumentar o rendimento financeiro familiar (TRENTO, 1989). A falta da escola incidia
em outro aspecto negativo na vida dos imigrantes, pois era por meio dela que era possível uma
ascensão social dos trabalhadores rurais, conforme podemos observar no excerto a seguir:
O analfabetismo primordial do colono exclui qualquer outro processo educacional, há
uma degradação que o pai, que foi para a fazenda, passa ao filho, que já nasceu e
cresceu sem qualquer influência educadora como escola, igreja, exército, vida pública;
de modo que a mentalidade do colono se limita cada vez mais ao ambiente das
necessidades materiais domésticas e à não menos material aspiração de ter um pecúlio
infrutífero e mal guardado debaixo do colchão ou no baú das roupas (COLETTI, 1908
apud TRENTO, 1989, p. 112).

Trento descreveu o cotidiano das fazendas como um mundo isolado, autossuficiente,
impenetrável: “nas fazendas não se lêem jornais, não se realizam reuniões patrióticas, nem
festas nacionais [...] quase não havia igrejas e capelas: o colono que quisesse ir à missa aos
domingos tinha que enfrentar uma distância de 15 a 30 quilômetros” (TRENTO, 1989, p. 111).
A presença da Igreja nas colônias, em especial a dos padres italianos, era fundamental
para a sobrevivência da identidade cultural italiana. Mas, a Igreja tinha outro papel importante,
pois “além de atuar no plano doméstico absorveu todas as horas de lazer do grupo” (PEREIRA,
1974, p. 106), ou seja, os padres faziam-se presentes na vida cotidiana dos colonos para lhes
assegurar um conforto espiritual, moral e às vezes até mesmo para socorrê-los em casos de
pequenas moléstias. Aos olhos dos imigrantes, “essa instituição configurava-se como a
reprodução em solo brasileiro de um micromundo italiano, a fornecer-lhe certas tradições
culturais com as quais ele se familiarizou” (PEREIRA, 1974, p. 119).
De acordo com o projeto Scalabriniano, era de vital importância que os missionários
operassem de maneira volante nas fazendas pois, para muitas famílias, encontrar um
compatriota no ofício religioso lhes permitia aplacar as adversidades ocorridas no cotidiano das
fazendas, como mencionamos anteriormente. Por esse motivo, dentre outros, foi possível contar
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inclusive com o apoio financeiro dos imigrantes italianos para a concretização do Orfanato
Cristóvão Colombo. O projeto foi apresentado aos colonos pelo Pe. José Marchetti,
demonstrando que nessa Casa seria exequível encontrar abrigo, pão, estudo e trabalho para os
filhos daqueles progenitores que por desventura do destino haviam sido ceifados do convívio
familiar, conforme relataremos mais adiante.

2.2

HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DO ORFANATO CRISTÓVÃO COLOMBO

Antes de nos embrenharmos na história da fundação do Orfanato Cristóvão Colombo,
faz-se necessário explicitar o conceito relativo à ‘instituição’, visto que, o Orfanato é uma
instituição criada para resolver, ou no mínimo amenizar, os problemas sociais e educacionais
num determinado período e para um público alvo específico. Para o presente estudo, nos
apoiamos na definição elaborada por Dermeval Saviani.
A palavra “instituição” guarda a ideia comum de algo que não estava dado e que é
criado, posto, organizado, constituído pelo homem. [...] a instituição apresenta-se
como uma estrutura material que é constituída para atender a determinada necessidade
humana, mas não qualquer necessidade. Trata-se de necessidade de caráter
permanente. Por isso a instituição é criada para permanecer. Se observarmos
atentamente o processo de produção de instituições, notaremos que nenhuma delas é
posta em função de alguma necessidade transitória, como uma coisa passageira que,
satisfeita a necessidade que a justificou, é desfeita (SAVIANI, 2007, p. 4).

Em sua definição, o autor alerta que ‘instituição’ é algo que o homem constrói de
acordo com suas necessidades sociais e históricas, posto que cabe a ele a responsabilidade sobre
a concepção histórica do momento em que está inserido; para tanto, ele cria meios, formas,
formatos que não serão corrompidos pelo tempo, apenas alterados em conformidade com as
dinâmicas históricas transitórias simultâneas às transformações sociais, culturais e econômicas.
Justino Pereira de Magalhães aludiu às instituições educacionais como ‘educativas’,
pois têm vinculadas em sua concepção a questão da cultura pedagógica no contexto histórico,
como um ponto importante para sua formação:
Totalidade em organização, a instituição educativa apresenta uma cultura pedagógica
que compreende um ideário e práticas de diversa natureza, dados os fins, os actores
[sic], os conteúdos, inserida num contexto histórico e desenvolvendo uma relação
educacional adequada aos públicos, aos fins, aos condicionalismos e às circunstâncias.
A instituição educativa constrói um projeto pedagógico, indo ao encontro de um
determinado público, constituindo-se, deste modo, a relação e a razão fundamentais
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para a manutenção e desenvolvimento do seu projeto educativo 64 (MAGALHÃES,
1999, p. 68).

O Orfanato Cristóvão Colombo insere-se nessa categoria, pois foi uma instituição
criada para aplacar as necessidades dos órfãos, a princípio dos filhos dos imigrantes italianos,
e depois das crianças da cidade que tivessem as ruas como habitat para desenvolver atividades
que lhes rendessem alguma quantia que os ajudasse a compor o orçamento familiar. Essa
questão urbana é explicitada da seguinte forma:
O que se tornarão os filhos dos emigrantes sem a instrucção nos pensionatos? Não
vemos já nas praças e esquinas das nossas ruas esse enxame de pequenos italianos,
engraxadores de botas e tocadores de rabeca, esfaimados e trescalando a álcool,
passando os dias pelos botequins e estendendo a escudella da esmola á philantropia
dos habitantes desta grande cidade? [sic] (SOUZA, 1875, p. 117).

A citação acima relata a triste realidade do cotidiano de muitas famílias de imigrantes
que, pelos diversos motivos elencados anteriormente, acabavam optando pela vida na cidade
em detrimento a do campo. Mas, essa inversão geográfica muitas vezes ocasionava um martírio
muito maior, pois na cidade o custo de vida sempre foi mais elevado do que no campo,
acarretando também como no campo a necessidade do trabalho infantil para compor a renda
familiar.
Tal situação foi observada pelo Pe. José Marchetti, fundador do Orfanato Cristóvão
Colombo, em carta encaminhada ao Bispo Scalabrini, em 31 de janeiro de 1895. Ele relata que
com a abertura da instituição, tencionava-se superar o conceito de assistencialismo:
A congregação quer manter a moral, fé, educação, etc. Este intento serve para todas
as cidades, mas especialmente para São Paulo, por causa dos órfãos, abandonados e
dos desamparados que não recebem quaisquer cuidados. A partir dessa classe é que
saem as meninas que vão frequentar os cafés populares, etc. Desta classe saem os
vagabundos, os filhos da maçonaria, os candidatos às prisões, etc. Desta classe nascem
enfim aqueles que depois espalham as maldades no campo, porque eles se tornam
emissários dos ímpios, das lojas maçonicas, etc. Então é preciso cuidar dessa classe,
de modo que saia dela exatamente o contrário (MARCHETTI, 1895 apud PEROTTI,
2004, p.54).

Organizar as fontes primárias que, analisadas em conjunto tecem a malha que nos
permite desemaranhar o caudal da história do Orfanato Cristóvão Colombo, demandou muito
tempo. Infelizmente, a maioria dos documentos que existia no AICC foi perdida ou extraviada,
o que nos deixou um hiato no contexto histórico geral da instituição. Explicitamos que a
documentação remanescente, que se encontra no AICC, foi analisada por meio de um crivo
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Justino Pereira de Magalhães é de nacionalidade portuguesa e, por opção, resolvemos manter seu texto no
original, ou seja, no português de Portugal (Nota da autora).
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crítico, mas se mantendo o distanciamento necessário por se tratar de um estudo acadêmico, de
modo que pudéssemos reconstruir objetivamente a história do Orfanato com o maior elenco
possível de personagens envolvidos, evitando silenciá-los ou mesmo prestigiá-los.
Sanfelice considera que “uma instituição escolar ou educativa é a síntese de múltiplas
determinações, de variadíssimas instâncias que agem e interagem entre si, “acomodando-se”
dialeticamente de maneira tal que daí resulte uma identidade” (SANFELICE, 2007, p. 77).
Conforme os seus argumentos teóricos, para o estudo das instituições, temos um quebra-cabeças
composto por várias peças a ser montando; decifrá-lo e remontá-lo dando-lhe sentido é uma das
veredas que nos levou ao interior do Orfanato.
Sobre o método dialético, Paolo Nosella e Ester Buffa destacam a dialética marxista
como base para o estudo das instituições, porque a sociedade é um dos elos que gera a
necessidade da produção das instituições. As instituições, por sua vez, são parte da sociedade:
“o método dialético investiga a conexão íntima entre a forma pela qual a sociedade produz sua
existência material e a instituição escolar que cria” (NOSELLA; BUFFA, 2009, p.79).
O prelúdio da história do OCC não poderia estar desvinculado do Pe. José Marchetti65,
uma das figuras centrais da obra da instituição. O Beato Scalabrini, sem sombra de dúvidas,
também foi outro importante incentivador e mentor intelectual da obra pelos seus esforços em
amparar aos imigrantes.
O primeiro contato entre Pe. Marchetti e Scalabrini foi numa palestra por este proferida
em Lucca, em 1892. Como o Pe. Marchetti já nutria o desejo de ser missionário dos emigrantes,
identificou-se com o pedido do Bispo de Piacenza. Este, por sua vez, encontrou terreno fértil
na personalidade vivaz com ideais humanitários do recém ordenado Pe. José Marchetti, que se
apresentava como missionário externo da Congregação São Carlos Borromeu, na função de
capelão dos navios.
Sua primeira viagem para o Brasil foi em outubro de 1894. No percurso marítimo, o
Pe. Marchetti realizou os ofícios religiosos, como confissões, missas, regulamentação de
matrimônios, batismos e comunhões. Ele era portador de duas cartas cujo conteúdo eram
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José Marchetti nasceu em 03 de outubro de 1869, em Lombrici, distrito de Camaiore, na província de Lucca,
Itália. Seus estudos no seminário Arquidiocesano de Lucca foram custeados pelo Marquês Giovanni Battista Manzi
e pelo sacerdote Eugênio Benedetti, pois seus pais eram de origem humilde. Em 03 de Abril de 1892, foi ordenado
sacerdote, tendo celebrado sua primeira missa na cidade de Capezzano. Foi nomeado professor de matemática e
de francês no Seminário Diocesano de Lucca, juntamente com o cargo de secretário dos estudos que consistia em
substituir aos professores que por algum motivo não pudessem comparecer à aula (MELO; PRATI, 1996).
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propostas de Scalabrini a serem apresentadas aos Bispos do Rio de Janeiro e de São Paulo. A
carta endereçada ao Bispo da capital do país (na época, Rio de Janeiro) tinha dois temas: o
restabelecimento no Estado do Espírito Santo da antiga obra de Nova Mântua (desfeita pelo
êxodo dos religiosos) e a autonomia dos missionários italianos junto aos imigrantes da
Península Itálica. Para o Bispo do Estado de São Paulo, o teor da carta girava em torno da
autonomia dos missionários e, caso a resposta fosse positiva, Scalabrini mandaria “missionários
sábios e pios de verdade” (SCALABRINI, 1894 apud AZZI, 1987, p.153).
Além dessas duas cartas, o Pe. Marchetti também era portador de uma solicitação de
Scalabrini para o Cônsul italiano do Rio de Janeiro, na qual propunha a implantação de uma
Sociedade de Patronato em favor dos imigrantes. Sua proposta não foi aceita, e ele foi
aconselhado a primeiramente dar início a um trabalho mais modesto devido às dificuldades que
poderiam incorrer no desenvolvimento do projeto tal como proposto originalmente. O Cônsul,
por sua vez, respondeu ao prelado que “não se poderia começar por mandar para cá três ou
quatro sacerdotes (mesmo que fossem dois), mas do tipo do Padre Marchetti?” (SAVÓIA, 1894
apud AZZI, 1987, p. 154). Tal resposta foi impulsionada em função do entusiasmo que o jovem
sacerdote demonstrou ao representante do governo italiano.
No dia 26 de dezembro de 1894, o Pe. Marchetti deu início à sua segunda viagem como
capelão de bordo com destino a São Paulo e essa foi sua última travessia nessa função, pois no
navio grassara uma epidemia que dizimou boa parte das mães e dos pais, culminando em grande
número de órfãos. Tendo sob sua guarda um dos pequeninos, o Pe. Marchetti precisou alterar
seus planos anteriores. A primeira parada foi na cidade do Rio de Janeiro, onde buscou auxílio
junto ao cônsul Gherardo Pio de Savóia que apenas o encorajou verbalmente, mas não com
ações concretas. Com o pequenino no colo, deparou-se com a dificuldade em encontrar um
abrigo, um orfanato ou mesmo uma casa onde pudesse deixá-lo, o que o motivou a implantar
um Orfanato na cidade de São Paulo, local escolhido por já haver um grande contingente de
imigrantes italianos, muitos deles vivendo nas fazendas de café no interior paulista, outros na
cidade. Outro fator que contribuiu para a escolha da capital paulista como local para a edificação
do OCC foi o grande número de crianças que perambulavam pelas ruas66, algumas órfãs outras
que trabalhavam para ajudar no sustento de seus lares.
Nessa viagem, o Pe. Marchetti trouxe consigo a carta resposta do Beato Scalabrini ao
Cônsul do Rio de Janeiro, na qual afirmava que apreciava a ideia da abertura de uma missão
66

Na carta enviada pelo Pe. Marchetti a Dom Scalabrini, datada de 10 de março de 1894, ele afirmou que já havia
conhecido 250 jovens italianos que perambulavam pelas ruas da cidade (Pe. Marchetti apud BEOZZO, 2006).
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junto às Hospedarias do Rio de Janeiro, de São Paulo e em Santos para dar assistência aos
imigrantes, mas ressaltava a necessidade de ter pelo menos dois missionários para essa obra.
Ele solicitou, portanto, a disponibilidade de alguns aposentos para a acomodação dos padres,
podendo ser numa igreja ou capela próxima às hospedarias (PEROTTI, 2004).
Dessa forma, podemos inferir que o projeto Scalabriniano teve como princípio o
amparo aos imigrantes num momento de grande fragilidade, ou seja, quando de sua chegada ao
novo continente, a maioria deles desconhecendo a língua portuguesa, o que os tornava
susceptíveis a serem ludibriados com contratos falsos. Destarte, o Pe. Marchetti exprimiu sua
repulsa em relação a esses fazendeiros que se valiam da inexperiência do imigrante italiano:
“eu gostaria de um missionário que desviasse, boicotasse os fazendeiros ruins, que haviam se
apresentado indignos de ter colonos para a sua conduta tirânica e imoral” (MARCHETTI, 1894
apud BEOZZO, 2006, p.36).
Ao voltarmos nosso olhar para a historiografia, em 1888 (portanto 6 anos antes da
primeira vinda do Pe. Marchetti) constatamos que a abertura de uma escola ou mesmo de um
orfanato já era o desejo de muitas famílias de colonos na cidade de Campinas, como observamos
em carta enviada pelo prefeito da Sagrada Congregação da Propaganda da Fé, Cardeal Giovanni
Simeoni, ao Bispo Scalabrini:
Uma colônia de várias famílias italianas, que se encontra no distrito de Campinas,
diocese de São Paulo no Brasil, dirigiu-se recentemente a esta Sagrada Congregação
a fim de obter um ou dois sacerdotes italianos, que se ocupem de sua assistência
espiritual e do magistério de seus filhos. Não tendo possibilidades de atender tais
desejos, remeto a V. Excia. o pedido a fim de que o tenha em consideração, e se for
possível, envie para lá ao menos um sacerdote com a finalidade de prestar-lhes
assistência (SIMEONI, 1888 apud AZZI, 1987, p. 145, grifo nosso).

Destarte, por esse viés histórico, podemos inferir que a abertura do OCC era um desejo
antigo dos colonos e já constava no programa da própria Congregação de São Carlos Borromeu,
tal como apresentamos anteriormente. O fato de uma jovem mãe morrer e o marido ficar em
choque, sem saber o que fazer com o recém-nascido, foi outro fator que catalisou o projeto da
construção da obra assistencial.
Ao chegar a São Paulo, o Pe. Marchetti encontrou-se com o Vigário Geral da Diocese
de São Paulo, Monsenhor Fergo O’ Connor de Camargo Duarte, que se simpatizou com ele e
lhe concedeu a Capela das Perdizes para exercer seu ministério sacerdotal. No Largo das

127

Perdizes, o Pe. Marchetti acreditou ter encontrado o terreno adequado para edificar um orfanato.
O engenheiro italiano Luís Pucci67 fez o desenho da planta do prédio.
O Pe. Marchetti comprou milheiros de tijolos, contratou operários e iniciou a
construção, sem nem mesmo averiguar primeiramente a condição do terreno. No decorrer da
construção, ele recebeu a visita de um funcionário público municipal, que lhe informou que o
terreno pertencia ao município e que não era permitida a construção de prédio particular no
local, embargando assim a obra. Os operários foram então reunidos e o sacerdote lhes
comunicou o fato pedindo-lhes para que fossem embora, mas voltassem no dia seguinte para
saberem qual seria o novo local para a construção do orfanato (FRANCESCHINI, 1996).
No dia seguinte ao episódio, o Pe. Marchetti encontrou-se com o Conde Vicente de
Azevedo que, ao tomar ciência do embargo da obra, ofereceu-lhe outro terreno68, localizado no
bairro do Ipiranga, que anteriormente havia sido planejado para abrigar o Liceu de Artes e
Ofícios São José69. No terreno já estavam construídas a capela e parte do edifício anexo,
inclusive havia grande quantidade de material estocada, e também já estava canalizada uma
nascente de água potável para uso futuro, mas a obra iniciada havia sido interrompida.
(FRANCESCHINI, 1996).
A história da construção do prédio que abrigaria o Liceu de Artes e Ofícios São José
teve início com Dom Luís Lasagna, Bispo titular de Trípoli e inspetor no Uruguai, que tinha
vindo ao Brasil para estudar a expansão da obra salesiana. Na cidade de São Paulo, encontrou,
na figura eminente do Conde Vicente de Azevedo, um parceiro devotado para edificar seu
intento. No entanto, com a morte prematura de Dom Luís Lasagna, devido a um acidente
ferroviário em Juiz de Fora, seu sucessor não manteve o acordo e as obras do Liceu de Artes e
Ofícios São José foram paralisadas.
Na figura a seguir (Figura 14) podemos observar o lançamento da pedra inicial da
construção do Liceu de Artes e Ofícios São José, no dia 31 de março de 1891, comemorada
com uma missa campal celebrada pelo Frei Savino de Rimini. Do lado esquerdo, notamos um
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Entre as várias obras que assinou está o Museu Paulista da Universidade de São Paulo, mais conhecido como
Museu do Ipiranga (Nota da autora).
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Em 23 de novembro de 1889 o conde Vicente de Azevedo comprou do Governo Geral 16 hectares de terras
devolutas no bairro do Ipiranga, onde pretendia construir o Asilo Nossa Senhora Auxiliadora, Liceu de Artes e
Ofícios de São José e obras Pias de Religião e instrução para a infância pobre (FRANCESCHINI; et al.,

1996, p. 145).
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O Liceu de Artes e Ofícios São José anteriormente estava sob a assistência dos salesianos, da Congregação São
Francisco de Sales.
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altar que serviu de apoio ao Frei para a celebração dos ofícios religiosos. Do lado direito, ainda
é possível verificar uma espécie de tenda. Os fiéis, na maioria homens, estavam ajoelhados
atentos à fala do sacerdote. Ao fundo, percebemos um estandarte que poderia ser o símbolo da
Congregação Salesiana ou de uma das regiões da Itália ou mesmo do Brasil, visto que
infelizmente não foi possível identificá-lo com precisão. A importância dessa imagem denota a
consagração e benção do solo no qual seria edificada a Igreja e o Liceu, conforme os parâmetros
religiosos estabelecidos no período em questão. No entanto, devemos ter em mente que essa
fotografia é uma representação, ou seja, “um registro que foi produzido com uma finalidade
documental, representarão sempre um meio de informação, um meio de conhecimento e
conterão sempre seu valor documental” (KOSSOY, 2014, p.51).

Figura 14: Primeira pedra do Liceu de Artes e Ofícios São José celebrada com missa
campal, 1891.
Crédito: Autor desconhecido.
Acervo: Museu Vicente de Azevedo (fotografia escaneada pela autora).

Conforme indicamos anteriormente, as obras do Liceu estavam paralisadas, o que foi
oportuno ao Conde Vicente de Azevedo propor ao Pe. Marchetti a doação do terreno a ele.
Ambos saíram de bonde do Parque Dom Pedro II com destino ao terreno no bairro do Ipiranga70.
Ao chegarem ao destino final, o Conde propositalmente seguiu pelo caminho mais árduo, sendo
acompanhado pelo Padre. Ao avistar a capela e a grandiosidade do terreno, o Pe. Marchetti
ficou muito entusiasmado e naquele mesmo momento selaram verbalmente a doação,
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No percurso, o padre foi saudado por vários italianos que já o conheciam (FRANCESCHINI, 1996).
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possibilitando então ao Pe. José Marchetti dar continuidade à obra para abrigar o futuro
Orfanato Cristóvão Colombo.
O Pe. Marchetti celebrou a primeira missa na capela já existente numa manhã de
fevereiro de 1895 e à tarde foi visitar o Conde em sua residência para lhe informar que havia
conseguido a ajuda de vários homens para trabalhar, mesmo sem receber nenhum tipo de
pagamento mensal, mas, ainda lhe faltavam as ferramentas necessárias. O próprio Conde
Vicente de Azevedo dispôs-se a providenciá-las, autorizando o Pe. Marchetti a retirá-las na loja
de ferragens Peixoto Estela & Cia71 (FRANCESCHINI, 1996).
Embora a saga do Pe. Marchetti tenha tido como ponto de partida a doação do terreno
com a capela e o pequeno edifício, assim como a doação de tijolos e ferramentas, ainda havia
necessidade de mais materiais e mais auxílio financeiro para poder dar continuidade à
construção do OCC. Para arrecadá-los, o padre saiu em visita às fazendas de café pedindo
auxílio dos colonos e dos fazendeiros.
A construção do orfanato foi amplamente apoiada pelo Bispo de São Paulo,
Monsenhor Joaquim Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti. Em carta datada de 20 de fevereiro
de 1895, ele explicitou sua anuência:
O Missionário Revd. Pe. José Marchetti nos communicou ser sua intenção promover
a fundação de um Orphelinato em São Paulo, para recolher e educar os orphãos dos
Immigrante e nos pede, para a sua projcetada fundação, a nossa approvação e benção.
Não pode deixar de ser por nos acolhido com santo enthusiasmo o projecto do Revd.
Pe. Marchetti, tão cheio de actualidade como de espírito humanitário e caridade
christã; útil não só, mas ainda necessária julgamos a realisação desse projecto; pelo
que approvamos de todo o coração; enviando-lhe a nossa benção pastoral, imploramos
para elle as bençãos de Deus, e instantemente recommendamos a todas as pessoas de
coração bem formado [sic] (CAVALCANTI, 1895. Arquivo do ICC)

Mediante a aprovação eclesiástica, o Pe. Marchetti imprimiu várias cópias que foram
anexadas a um pedido escrito por ele. Tais documentos serviram como clamor emotivo e
incisivo para conseguir angariar fundos para a construção do orfanato:
Exmo Sr.:
O professor Padre José Marchetti licenciado pela Santa Sé como membro da
Congregação Cristóvão Colombo, vir promover em São Paulo a formação do
Orphelinato dos filhos dos Immigrantes vem implorar a V. S. o seu valioso concurso.
O fim altamente humanitário a que visa a Congregação de que sou humilde enviado,
já é por si bastante para encher de santo enthusiasmo os corações bem formados, como
bem se expressa S. E. Revmª. o Bispo Diocesano na carta que vai junto. Entretanto
sobre os vossos esforços generosos convergirá a attenção da Europa ao vêr a vossa
piedade para os orphãos dos falecidos, que lá foram engajados para o desenvolvimento
71

A loja de ferragens Peixoto Estela & Cia localizava-se na Rua Direita, região central de São Paulo
(FRANCESCHINI, 1996).
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desta terra, e se a caridade christã terá aqui mais um triunpho, também o brio deste
povo terá uma nova consagração.
Eis pois a tarefa para a qual espero de V. S. o concurso de sua abnegação; abnegação
a que não hão de faltar os louvores da humanidade e as benções de Deus. [sic]
Prof. Pe José Marchetti.
(MARCHETTI, 1895. Arquivo do ICC).

Outra providência tomada pelo sacerdote foi reunir um grupo de senhoras das camadas
mais abastadas da sociedade paulistana (presidido pela Consulesa Brichanteau), com o
propósito de arrecadar os valores necessários para ajudar na construção do orfanato. A Igreja
católica apoiava o trabalho dessas damas de caridade, porque dessa maneira eram infundidos
os valores cristãos na formação da elite paulista, já que à medida que essas mulheres fossem
adquirindo e assimilando as virtudes católicas, tornar-se-iam baluartes da família e da sociedade
com uma missão caritativa e filantrópica.
O Pe. Marchetti muitas vezes bateu também à porta da Baronesa Veridiana Prado, sem
nunca ter conseguido uma audiência. Mas, diante de sua insistência, acabou sendo recebido por
ela quando então teve a oportunidade de lhe apresentar o seu projeto. Como resultado, ela lhe
concedeu toda a madeira necessária para a obra.
A carta de 31 de janeiro de 1895 escrita pelo Pe. Marchetti e destinada ao Bispo
Scalabrini demonstrou o entusiasmo que ele exalava com o andamento das obras:
E o dinheiro não me falta. Eu bato às portas, peço, trabalho, prego, confesso, exorto,
mas estou sozinho a messe é imensa. Se a visse! As paredes crescem: em dois meses,
espero, estará pronto o reboco. A Providência, portanto, quis coroar as minhas
esperanças, os meus votos e, talvez, também os seus. Emigrantes! Órfãos! Tudo
providenciado (MARCHETTI, 1895 apud BEOZZO, 2006, p.25).

A estrutura e organização da instituição foram previstas pelo Pe. Marchetti no
Programa do Orfanato de Artes e Ofícios Cristóvão Colombo, de 10 de março de 1895. Nessa
época, já se aventava a construção de outro prédio no bairro da Vila Prudente, cuja finalidade
seria distinguir os espaços das meninas do dos meninos. Mesmo sendo grande o terreno doado
pelo Conde Vicente de Azevedo, certamente haveria a necessidade de ser construído outro
edifício, para que fosse mantida a distância salutar entre ambos os gêneros, tal como exigiam
as convenções do período. O Pe. Marchetti optou por edificar a seção masculina no bairro da
Vila Prudente, de acordo com o artigo 3º: “O Orfelinato será dividido em duas secções, a do
sexo masculino e a do feminino; a dos meninos a se construir na Vila Prudente de Moraes, e
das meninas no Ipiranga” (MARCHETTI, 1895 apud AZZI, 1987, p. 156).
O Pe. Marchetti estava constantemente em contato com o Bispo de Piacenza por meio
de cartas, nas quais relatava o andamento da obra do Orfanato, como podemos constatar:
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O orfanato das meninas tem 28 metros de frente com 18 de largura, 11 metros de
altura, compreendendo apenas a metade da construção. Mais tarde o edifício será
redobrado, formando um quadrado de 28 por 36, um belo claustro no meio, com a
capelinha de São José. Este edifício surge em meio a uma área de quase 10.000 m2 de
terreno, utilizando como jardim. A posição é encantadora e adaptada à finalidade. O
governo colocará bonde72 até a porta, prolongando a linha por 400 metros. Para
terminar a primeira parte são necessários 60 contos (isto é, 150.000 liras no câmbio
atual) (MARCHETTI, 1895 apud AZZI, 1987, p. 158).

Nessa mesma correspondência, o padre ressaltava que já possuía a quantia de 45 contos
e que a organização contava com uma comissão de 20 senhoras de etnias diversas, como
italianas, espanholas, brasileiras, alemãs e portuguesas, que o ajudaram a acumulara quantia de
mais 20 contos, perfazendo um total de 65 contos.
A Figura 15 a seguir nos dá a ideia da dimensão do terreno localizado no bairro do
Ipiranga, doado pelo Conde Vicente de Azevedo. Na parte superior direita estão as imagens do
Padre Marchetti com duas crianças órfãs e ao seu lado a imagem do Beato João Batista
Scalabrini.

Figura 15: Imagem aérea do Orfanato Cristóvão Colombo no bairro do Ipiranga, cerca
de 1960.
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Os bondes foram instalados pelo Conde José de Azevedo que mandou buscar duas locomotivas para servirem
temporariamente (FRANCESCHINI, 1996).
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Crédito: Autor desconhecido.
Fonte: Folheto informativo do Instituto Cristóvão Colombo.
Acervo: AICC.

O terreno pertencente ao OCC era delimitado pelas árvores do lado esquerdo até a
parte verde do lado direito. Atualmente73, há apenas um pequeno bosque remanescente em
frente à Igreja; as demais árvores foram derrubadas e, no lugar das mesmas foram construídos
vários galpões de tamanho considerável que estão alugados por diversas empresas,
possibilitando que a verba suplementar advinda auxilie na manutenção do instituto. Um dado
importante é que em 2007 a fachada do prédio e o bosque do Instituto Cristóvão Colombo foram
tombados pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e
Ambiental da cidade de São Paulo (CONPRESP), por meio da Resolução 06/07.
As obras foram iniciadas em 8 de fevereiro de 1895 e, com a crescente necessidade de
abrigar as crianças órfãs, fez-se imperioso inaugurar o orfanato após dez meses, mesmo com a
edificação ainda incompleta. Assim, o OCC foi inaugurado em 8 de dezembro de 1895 (Figura
16).

Figura 16: Primeiro Prédio do OCC no Ipiranga, seção masculina, sem data.
Crédito: Autor desconhecido.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

73

Estamos nos referindo à condição em 2014 (Nota da autora).
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Segundo Maria Cristina Wolf de Carvalho e Silvia Ferreira Santos Wolf (1998, p. 163),
fotografar os prédios na cidade de São Paulo configurava: “um caráter ligado a uma utilização
mais evocativa, para além da documentação objetiva da arquitetura”. Alertamos que “a imagem
fotográfica é um meio de conhecimento pelo qual visualizamos microcenários do passado,
contudo ela não reúne em si o conhecimento do passado” (KOSSOY, 2014, p.84). Munidos de
tais recomendações dos autores supracitados, a análise da fotografia acima (Figura 16),
infelizmente de autoria e ano desconhecidos, mas que acreditamos ser da primeira década do
século XX, nos remete à imagem do primeiro prédio do Orfanato Cristóvão Colombo no bairro
do Ipiranga. A imagem nos revela que ainda estava em construção, pois há areia e pedra no
pátio e o muro ainda se encontrava inacabado. Do lado esquerdo, acreditamos que seja a entrada
principal, pois podemos observar a presença de dois padres e um homem conversando entre si.
O prédio do OCC foi construído em estilo arquitetônico neogótico, normalmente
utilizado pelas Congregações religiosas:
Dentro de sua complexidade, as construções ecléticas, especialmente as religiosas,
poderiam ser agrupadas em três correntes: o neogótico, o neo-romântico, o
neobizantino. [...] Esse primeiro grupo de estilos históricos é o grupo que mais
representantes tem na arquitetura religiosa católica na cidade de São Paulo (FRADE,
2007, p. 80).

A intenção do Pe. Marchetti com a construção do edifício do Orfanato não se restringia
apenas a acolher os órfãos, mas também a recolher e apoiar as primeiras vocações destinadas
ao Instituto Scalabriniano. Outrossim, o Pe. Marchetti informou a Dom Scalabrini que já havia
iniciado o noviciado com dois jovens italianos – um procedente de Spezia e outro de Roma –,
sendo que o primeiro era filho de seu mestre de obras.
Outra sugestão indicada para as construções de São Paulo é que deveriam servir como
alojamentos dos missionários na volta de suas atividades junto aos imigrantes, ou seja, podemos
presumir que os estabelecimentos fundados deveriam ser pólos de irradiação da fé e moral
cristã, além de serem um ponto de acolhida para os missionários e missionárias da Congregação
de São Carlos Borromeu.
Portanto, a edificação do Orfanato Cristóvão Colombo foi planejada para atender às
necessidades dos órfãos e dos sacerdotes que ali permaneceram e fizeram dela sua morada, seu
local de trabalho, de sustento e de estudo. Sendo assim, tornou-se essencial analisar essa
edificação, sobretudo no seu contexto educacional. De acordo com Célia Rosângela Dantas
Dórea, “o espaço não é neutro, sempre educa. [...]define o espaço em que se dá a educação
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formal e constitui um referente pragmático que é utilizado como realidade ou como símbolo
em diversos aspectos do desenvolvimento curricular” (FRAGO; ESCOLANO,1998 apud
DÓREA, 2013, p. 164).
O que podemos notar é que os ambientes do OCC foram projetados com a finalidade
de aproveitar a tipologia do terreno para a instalação das oficinas. Mas, pela imagem do edifício,
podemos vislumbrar a necessidade de se manter o controle da disciplina e das atividades:
[...] uma arquitetura que não é mais feita simplesmente para ser vista (fausto dos
palácios), ou para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para
permitir um controle interior, articulado e detalhado — para tornar visíveis os que
nela se encontram; mais geralmente, a de uma arquitetura que seria um operador para
a transformação dos indivíduos: agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre seu
comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um
conhecimento, modificá-los (FOUCAULT, 1999, p. 197).

Podemos observar pela citação acima que o prédio do OCC do Ipiranga contemplava
todos os elementos elencados por Foucault. A instituição tinha como propósito basilar
transformar a criança, que outrora teria um futuro incerto na orfandade, num ser humano útil
para si e para a sociedade, mas, isso somente seria possível com o conjunto de um aparato
educacional, religioso (católico) e arquitetônico que oferecesse os componentes necessários.
É importante lembrarmos que a instituição tinha diversas finalidades, pois além de ser
um ambiente educacional, passou a ser também um ambiente familiar, inserindo as crianças
numa experiência coletiva de desenvolvimento e de socialização por meio do próprio aparelho
arquitetônico. Nosella e Buffa nos chama a atenção para a importância da arquitetura para a
coletividade: “[...] enquanto expressão humana, nunca é arbitrária, casual e sim, uma linguagem
orgânica aos valores e potencialidades de uma determinada sociedade” (1996, p. 42).
A fim de organizar os preceitos do orfanato, o Pe. Marchetti antes mesmo do término
da edificação no Ipiranga, idealizou um programa para a instituição, com as diretrizes básicas
a serem seguidas, a saber:
Programma:
O Orphelinato será estabelecido segundo as bases e modelos de outros
estabelecimentos congêneres, e na sua construcção juntará a facilidade da
vigilância para o trabalho e para a moral com o confortável e as precauções da
hygiene. Em proporção dos recursos, começará por partes, sob a norma da planta
geral, e vigorará com os seguintes estatutos:
I
1º Os fundos da instituição provenientes de dádivas, offertas e auxílios de toda a
espécie serão publicados mensalmente o primeiro ano, e depois anualmente em
folheto para distribuição, com as parcellas distinctas das doações, etc, etc, nome dos
offerentes e relação das despezas e movimento.
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2º Todos os fundos da caixa sempre serão empregados para maior desenvolvimento
da instituição do logar.
II
3º O Orphelinato será dividido em duas secções, a do sexo masculino e a do
feminino; a dos meninos a se construir na Vila Prudente de Moraes, e da das meninas
no Ypiranga.
4º Os Orphãos serão admitidos de qualquer idade; as creanças menores de 6 annos
ficarão recolhidas em uma secção separada junta com a secção das meninas e aos
cuidados das mesmas Directorias da dita secção.
5º Aos meninos será ministrado o ensino das primeiras letras e o das Artes e Offícios
segundo a índole e a disposição dos educandos, se contractando para tal fim hábeis
mestres e profissionaes.
6º Os meninos uma vez escolhidos não poderão ser entregues se não a parentes ou
pessoas munidos de competente autorisação assim querendo os orphãos. Chegados a
idade competente, a Direcção envidará todos os esforços pela bôa collocação dos
recolhidos.
7º Os meninos que depois de dez annos de idade, tiverem nove annos de permanência
no Orphelinato, receberão na sua sahida um bahú com dous ternos de roupa de
casemira, três de algodão com a competente roupa branca e accessórios, caixa de
ferramentas, livros do offício e 500$000 em dinheiro, tudo complessivamente na
importância de 1:500$000 rs.
III
8º A secção das meninas estará entregue às Irmans e Damas de Caridade da mesma
congregação, sob a direcção de uma superiora. O Director só se incumbirá dos offícios
religiosos e da administração exterior e temporal.
9º Às orphãs será ministrada a instrucção necessária a vida prática no fim de se formar
boas artistas, boas pessoas de serviço e boas donas de casa e mães de família.
10º As diferentes direcções dos trabalhos manuaes serão contractadas com Mestras e
Directoras que offerecerem maiores vantagens.
11º A collocação das meninas adultas estará exclusivamente a cargo de um Conselho
de Damas de Caridade presidido pela superiora que armonisará as exigências da idade
com a vontade e disposição das meninas.
12º As meninas que estiverem dos dez até os 17 annos de idade no Orphelinato
receberão enxoval e dote a importância de 1:500.000 rs.
IV
13º Não serão recusados orphãos de outras procedências assim como os que não sendo
orphãos, mas largados à vagabundagem, forem remettidos pelas autoridades
competentes.
14º Os edifícios serão franqueados a toda hora às autoridades e aos visitantes nos dias
e horas estabelecidas.
São Paulo, 10 de março de 1895
Profº Padre. José Marchetti
Sup. dos Missionários da Congregação Cristovam Colombo no Brasil74 [sic]
(MARCHETTI, 1895, grifos nossos).

Em termos financeiros, a princípio, o Orfanato seria mantido por meio de doações em
pecúlio oriundas dos próprios colonos italianos, da elite paulista e dos comerciantes que
doariam alimentos, roupas, remédios e, enfim, tudo o que seria necessário para a assistência às
crianças.
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Apesar de a Congregação já ter recebido outro nome que foi amplamente divulgado por Scalabrini a seus
missionários, muitos ainda se consideravam membros da Congregação Cristóvão Colombo (Nota da autora).
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O trabalho dos órfãos seria outra forma de aprovisionar o orfanato. Para tanto, o Pe.
Marchetti idealizou as oficinas de Artes e Ofícios, como relatou ao Bispo de Piacenza, em carta
de 10 de março de 1895: “[...] mas meninos e meninas vão trabalhar, eles vão fazer roupas,
sapatos, móveis, todos os produtos das artes, etc., e vão ganhar, porque o trabalho não faltará”
(MARCHETTI, 1895 apud PEROTTI, 2004, p.55).
Além do ensino primário, a educação era voltada para o aprendizado prático de um
ofício realizado nas oficinas de carpintaria, marcenaria, serralheria, alfaiataria, sapataria,
tipografia e padaria. O Pe. Marchetti acreditava que também a música era uma fonte de
inspiração e de aprendizado e por isso mandou trazer de Milão quarenta e cinco instrumentos
musicais para formar a Banda do Orfanato Cristóvão Colombo. As atuações dessa banda foram
destaque em muitos eventos na cidade de São Paulo, tais como na visita feita pelo ex-presidente
da República, Prudente de Moares, ao bairro de Vila Prudente, em 21 de dezembro de 1898.
Na Figura 17, a seguir, podemos observar a primeira organização da Banda do
Orfanato Cristóvão Colombo, datada de cerca de 1899. Nessa imagem a composição da banda
era de 35 integrantes, exclusivamente meninos, podendo ter idades variadas, sendo os menores
posicionados na primeira fileira. Os integrantes da banda utilizavam uniforme, de confecção
simples, composto por casado, gorro e calça comprida. A imagem não nos permite determinar
o local em que a fotografia foi tirada, podendo ser nas dependências do OCC no Ipiranga ou
em algum estúdio fotográfico. Podemos observar que o primeiro maestro da banda Joaquim
Capocchi está posicionado ao centro e o Pe. Consoni está no lado direito.
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Figura 17: Banda do Orfanato Cristóvão Colombo. Ao centro, o Maestro Joaquim
Capocchi e, à direita, o Pe. Faustino Consoni
Crédito: Autor desconhecido, 1900.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora, marcação nossa).

Outras fontes de recursos financeiros para assegurar um pecúlio ao OCC foram as
subvenções dos governos brasileiro, alemão, italiano, português e espanhol uma vez que o
acolhimento não se limitou apenas aos filhos dos imigrantes italianos, mas também de outras
nacionalidades. O Pe. Marchetti afirmava: “fiz as coisas em gênero para os órfãos dos
imigrantes” (MARCHETTI, 1895 apud PEROTTI, 2004, p.55).
Como mencionado anteriormente, as cartas do Pe. Marchetti informavam que outra
seção do orfanato seria construída no bairro da Vila Prudente. A princípio, ele havia idealizado
que aquele local seria designado para a seção masculina que seria transferida e, em tempo
propício, também teria suas oficinas transferidas. No bairro do Ipiranga, funcionaria apenas a
seção feminina.
Para conseguir tornar realidade o projeto de mais uma seção do OCC, o Pe. Marchetti
contou também com o apoio da elite paulista, dos comerciantes e dos colonos italianos que
seriam, a princípio, os que se beneficiariam diretamente com a obra. Para que os colonos se
comovessem e se interessassem pela obra, o próprio padre Marchetti redigiu em italiano um
“Appello”, datado de 11 de março de 1896 (Figura 18), que foi distribuído entre os imigrantes
italianos, para lhes pedir ajuda financeira, como podemos constatar no pequeno recorte
selecionado a seguir:

Figura 18: Recorte do Appello escrito pelo Pe. Marchetti.75
Acervo: AICC, fotografia nossa.

Não trabalho para mim, trabalho para os meus irmãos, para os filhos dos vossos amigos e
para os vossos filhos, se a desventura vos golpeia!
Pelo amor de Deus e pelo decoro de vossa gloriosa Pátria, não negueis 3 dias de trabalho.
Em qualquer lugar em que apresentava, pedi aos colonos 3 dias de trabalho e não me
negaram, deste modo em pouco tempo recolhi mais de cem contos de réis (MARCHETTI, 11 de
75
O documento
na íntegra
apresenta-se
nos Anexos
Anexo1992,
1 (Nota
da autora).
Março
de 1896,
grifo no
original. Tradução
de- Azzi,
p.151).
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Os colonos italianos acreditavam que ajudar na construção do projeto do OCC seria
uma forma de assegurar um futuro longe dos eventuais percalços, caso incorrerem na orfandade,
ou seja, seus filhos teriam uma vida digna por meio de uma educação profissionalizante regada
na cultura da pátria-mãe e no cristianismo. A manutenção da religião católica para os imigrantes
italianos fazia parte do programa da Congregação Scalabriniana, concretizada com o Orfanato
Cristóvão Colombo.
A obra empreendida pelo Pe. Marchetti necessitava não somente de auxílio financeiro,
mas principalmente de auxílio humano. Por essa razão, em 1895, ele voltou à Itália, com o
propósito de conseguir mais sacerdotes ou freiras para ajudarem na assistência aos órfãos. A
necessidade de maior número de religiosos já vinha sendo discutida entre o Pe. Marchetti e
Scalabrini nas diversas cartas trocadas entre eles. O sacerdote acreditava que, para a realização
de certas tarefas junto aos pequeninos, a ação feminina seria indispensável e, por isso, Dom
Scalabrini tencionava criar uma Congregação Feminina (que seria um ramo da Congregação
Masculina e deveria seguir as mesmas regras e ter os mesmos superiores), indo ao encontro da
intenção do sacerdote.
Ao regressar para Piacenza, em outubro de 1895, o Pe. Marchetti reuniu o primeiro
grupo de missionárias, que receberam o título de ‘Servas dos Órfãos e Abandonados’, mas ele
as chamou de ‘Irmãs Colombinas’. Esse grupo era composto por uma senhora e três jovens,
sendo elas: Carolina Marchetti (mãe do Pe. Marchetti, designada como Superiora), Assunta
Marchetti (irmã do padre) e mais duas jovens: Maria Franceschini e Ângela Larini. Essas duas
últimas haviam sido educadas pelo próprio Pe. Marchetti, quando ele ainda era ecônomo de
Campignano, ocasião em que o Pe. Marchetti havia feito seus votos perpétuos de castidade,
obediência e pobreza, celebrados em missa pelo Bispo Scalabrini.
Em 27 de outubro de 1895, todas essas religiosas, juntamente com o padre,
embarcaram no vapor ‘Fortuna Raggio’ com destino ao Porto de Santos, numa viagem que
durou 25 dias. De lá, no mesmo dia, prosseguiram para São Paulo (SIGNOR, 1986). Portanto,
a vinda das ‘Irmãs Colombinas’ antecedeu à inauguração do OCC do Ipiranga, por sua ajuda
ser de vital importância para que os trabalhos fossem frutíferos.
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Cabe esclarecer que durante a terceira e última viagem que Pe. Marchetti fez para Itália
a fim de buscar suas ‘Colombinas’, ele regressou com mais pessoas de sua família, dentre elas
as suas irmãs Elvira, na época com 15 anos, Filomena, com 9 anos e Maria Luisa, com 4 anos.
Sua irmã Ângela de 22 anos, foi por um período a cozinheira do OCC e seu marido também
trabalhou na instituição. O OCC ainda amparou o seu avô Antonio e seu tio Giuseppe, ou seja,
a família Marchetti viveu abrigada no orfanato no Ipiranga76.
Muitas viagens para o interior de São Paulo foram realizadas pelo Pe. Marchetti, com
a finalidade de angariar os recursos necessários não só para a construção dos dois edifícios do
OCC, mas também para a manutenção dos órfãos e para amparar as necessidades religiosas dos
imigrantes italianos. Por isso, o missionário não se permitia descanso; suas visitas não
encontravam barreiras, nem mesmo frente à epidemia da febre amarela que assolava inúmeras
cidades. Em suas viagens, acabava acolhendo os órfãos necessitados e os encaminhava para o
OCC no bairro do Ipiranga (que no início acolhia tanto os meninos quanto as meninas menores
de 6 anos).
A última viagem do Pe. Marchetti teve como destino a cidade de Jaú. Em 1896,
grassava o tifo naquela região o que o levou a atender muitas pessoas contaminadas, sem tomar
nenhum tipo de precaução com sua própria saúde, contraindo a doença. Em virtude disso,
retornou a São Paulo antes da data prevista e, após os médicos terem concluído seu diagnóstico,
foi afastado do seu cargo de diretor do OCC, pela necessidade de permanecer em repouso. Com
a saúde fragilizada por outros problemas, acabou falecendo em 14 de dezembro de 1896. Com
sua morte prematura, as obras do OCC foram suspensas. O Pe. Natal Pigato, que já vinha
auxiliando o Pe. Marchetti em vários âmbitos acabou ocupando temporariamente o seu lugar,
até que fosse nomeado um substituto para ele e apenas para não deixar as crianças e freiras
desamparadas.
Em janeiro de 1897, a primeira providência tomada pelo Pe. Pigato foi estabelecer o
estatuto do OCC, repetindo o do ano anterior, que fôra definido pelo Pe. Marchetti. A segunda
providência foi fazer um inventário, através do qual foi constatado um ativo de quase 260.000
liras entre os bens móveis e os utensílios, mas também havia um déficit de 80.000 liras, pois o
Pe. Marchetti, em seu ímpeto de juventude, realizava as obras do OCC a passos largos,
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Não foi exequível determinar quanto tempo eles permaneceram na instituição, pois não encontramos tal
informação na bibliografia consultada (Nota da autora).
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ocasionando certo descontrole financeiro. Em sua grande fé, o Pe. Marchetti acreditava que na
hora de maior precisão sempre receberia o Auxílio Divino.
O Pe. Faustino Consoni foi nomeado por Scalabrini para assumir o lugar do Pe.
Marchetti. Para tanto, foi salientado que essa era “a missão mais importante da nossa
Congregação, e é necessário fazer todo o sacrifício para mantê-la” (SCALABRINI, 1897 apud
AZZI, 1987, p.171). Para auxiliá-lo nas tarefas, o Pe. Marcos Simoni também foi enviado para
São Paulo.
Ao chegar ao OCC, o Pe. Consoni deparou-se com uma situação financeira negativa,
inclusive a falta de pagamento das obrigações para com a jurisdição dos vigários 77. Outra
questão delicada estava relacionada com as missionárias Scalabrinianas, que ainda não haviam
professados os votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência, demonstrando certa
desorganização. Outro ponto negativo que o Pe. Consoni veio a tomar conhecimento foi sobre
a ingerência de Carolina Marchetti como superiora das missionárias, o que o levou a pedir a
Scalabrini para que a amparasse financeiramente de modo que ela não mais retornasse ao
Brasil.78
A crise econômica acarretada pela agricultura cafeeira começou a demonstrou seus
primeiros indícios em 1896, devido ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda, ou seja, devido
à superprodução do café que ocasionara o declínio dos preços e consequentemente um aumento
do estoque pela dificuldade de escoamento. Caio Prado Junior salienta que o maior responsável
pela crise era “o aumento das culturas. No período de 1890 a 1900 as plantações de São Paulo
tinham duplicado (220 e 520 milhões de cafeeiros respectivamente)” (PRADO JUNIOR, 1979,
p. 229).
A maior ajuda financeira para o OCC era oriunda das colônias italianas e de alguns
fazendeiros de café, o que acarretou numa diminuição substancial de donativos, tanto em
espécie, quanto em material. Para tentar superar as dificuldades, coube ao Pe. Consoni redigir
um segundo “Appello”, direcionado então à Associação Nacional para Auxílio dos Missionários
Católicos Italianos, no qual salientava a necessidade de socorro financeiro para a instituição, a
fim de suprir as necessidades advindas da diminuição de recursos em função da crise econômica
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Essas obrigações eram justificadas pelo fato de que o Pe. Marchetti muitas vezes realizava seus Sacramentos em
localidades onde era exigida a permissão dos Vigários locais, sendo que às vezes essa permissão não lhe era
concedida.
78
Cabe esclarecer que com a morte de seu filho, o Pe. Marchetti, Carolina Marchetti retornou à Itália com o
propósito de resolver algumas pendências familiares.
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que assolava o país. Nesse “Appello”, ele salientou a importância do OCC, que em fevereiro de
1898 abrigava, educava e instruía 153 órfãos, todos os filhos de imigrantes italianos: “[...] faço,
pois um apelo ao seu nobre coração, a fim de que como presidente dessa benemérita associação,
queira estender também a nós seus benefícios” (CONSONI, 1898 apud AZZI, 1987, p.173).
O Padre Consoni obteve bons resultados com suas visitas às fazendas em busca de
recursos, dentre eles podemos citar 300.000 liras doadas pela Baronesa de Tatuí. Mensalmente,
o OCC já vinha recebendo dela o donativo de 20 sacos de farinha de trigo, que possibilitavam
fazer o pão na própria panificadora (já em funcionamento), assegurando os pães para as
crianças. Outra contribuição da baronesa para com a instituição foi a doação de um órgão (no
valor de 1.600 liras), que o Pe. Consoni costumava usar para enriquecer as missas.
O OCC era a obra mais importante da Congregação, como assinalava Scalabrini. Por
esse motivo, em meados de 1901, a comunidade Scalabriniana de São Paulo era composta por
sete sacerdotes, o que possibilitava a missão volante nas fazendas, a fim de prestar assistência
aos colonos e consequentemente para arrecadar doações.
A morte prematura do Pe. Marchetti também levou a um período de estagnação das
obras do prédio da Vila Prudente, uma vez que, antes de sua morte, ele havia entrado em contato
com os irmãos Falchi79 que, em 1895, pertenciam ao empresariado paulista e também estavam
envolvidos em obras sociais, especialmente as destinadas à colônia italiana. Isso fez com que
eles se motivassem e apreciassem a obra assistencial idealizada pelo sacerdote e, juntamente
com Maria do Carmo Cypariza Rodrigues, doaram um terreno de 12.000 m2 para a construção
da seção masculina na Vila Prudente. No início de 1896, as obras começaram a ser executadas.
No entanto, as duas construções seguiam em curso paralelamente, mas a obra do Ipiranga foi
concretizada mais rapidamente do que a da Vila Prudente, pois como relatamos anteriormente,
no bairro do Ipiranga já havia uma capela e um edifício.
Devido à carência financeira que o Pe. Consoni encontrou nas finanças do OCC,
paulatinamente, as obras na Vila Prudente foram sendo restabelecidas e, no dia 05 de agosto de
1904, portanto 9 anos após o lançamento dos alicerces, foi inaugurado o edifício com a benção
do Beato Scalabrini, que estava no Brasil pela primeira vez. A Figura 19 a seguir, mostra o
prédio na Vila Prudente, local da seção feminina.
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Panfílio, Emídio e Bernardino Falchi compraram uma gleba de terra denominada Campo Grande, localizada
entre os bairros da Mooca, Ipiranga e São Caetano, com fartura de água e madeira. A intenção dos irmãos era
construir uma fábrica de chocolates, o que ocorreu em 1883. O bairro foi batizado de Vila Prudente (ZADRA,
2010).
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Figura 19: Prédio da Vila Prudente, seção feminina, cerca de 1954-55.
Crédito: Autor desconhecido.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

Em relação à fotografia, devemos relembrar que: “o produto final, a fotografia, é o
documento que hoje temos diante de nós para o estudo “interpretado” no passado antes mesmo
da própria tomada do registro” (KOSSOY, 2014, p. 122). Na Figura 19, observamos que o
terreno do prédio do OCC é delimitado por um muro de arame farpado com um pequeno portão
de madeira no centro, e do lado direito um grande portão de ferro. Na parte interna, na frente
do prédio existem algumas árvores e jardim. A arquitetura da seção feminina do prédio da Vila
Prudente seguiu o mesmo estilo neogótico do prédio da seção masculina, no bairro do Ipiranga.
Sua grandiosidade e imponência tiveram como aliado seu terreno, situado também no alto de
uma colina, o que permitia que o edifício fosse avistado de longe pelos moradores
vilaprudentinos e pelos demais transeuntes, demonstrando a magnitude da obra Scalabriniana.
Nosella e Buffa salientam que “a articulação arquitetônica da escola pode também ser analisada
do ponto de vista da relação do espaço escolar com o saber transmitido e as atividades
escolares” (NOSELLA; BUFFA, 1996, p. 46).
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A convivência espacial incluía não só a inter-relação das crianças, como também a
própria interação de cada uma com o ambiente construído, por exemplo, com os quartos e com
a própria capela, ambientes que constituíam uma coletividade na vida de cada órfã. Para Giselle
Arteiro Nielsen Azevedo, a questão da tarefa do edifício escolar estava imbricada com o tempo
no qual foi construído: sua importância para a comunidade que o cerca se transformando em
um símbolo educacional, sobretudo para a “relevância do processo educativo, tendo em vista a
formação de futuros cidadãos” (AZEVEDO, 2002, p. 11).
Esclarecemos que o edifício da Vila Prudente acabou acolhendo as meninas ao invés
dos meninos, contrariando a primeira intenção de padre Marchetti. Talvez essa sua prévia
intenção de acolher os meninos tivesse sido impulsionada pelo pedido do Conde Vicente de
Azevedo, doador do terreno do Ipiranga, para que essa instituição do Ipiranga fosse um orfanato
para meninas. Mas, uma vez que as oficinas, a tipografia e a panificadora já estavam instaladas,
além do galinheiro, da horta e do estábulo já construídos, poderia causar um custo desnecessário
transportar todo esse material. Conjecturamos que esse poderia ser um dos motivos pelo qual o
prédio da Vila Prudente acabou recebendo as órfãs e as crianças menores de 6 anos.
Algumas irmãs Scalabrinianas mudaram-se para a seção feminina e receberam a ajuda
das irmãs Apóstolas do Sagrado Coração, que haviam sido agregadas à obra do Bispo Scalabrini
em Piacenza, mediante seu pedido feito à sua fundadora, madre Clélia Merloni. Em 1900, três
missionárias do Sagrado Coração partiram para São Paulo tendo como destino o OCC na Vila
Prudente.
O que ocorreu com essa união entre as missionárias Scalabrinianas e as do Sagrado
Coração foram períodos de turbulência, de desencontros, pois cada uma das Congregações tinha
um Carisma diferente:
As Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, enviadas por Dom Scalabrini para
serem agregadas à nova Congregação, ou à fundação das Irmãs Missionárias de São
Carlos, mas, na realidade, as Irmãs Apóstolas tinham a intenção de absorver tal
Congregação (ZIONE, 1987 apud BONDI, 2011, p. 112)

Outros problemas advieram do fato que as missionárias que aportaram no Brasil não
reconheciam a legitimidade canônica das missionárias que já estavam prestando seus serviços
para os órfãos e para os doentes do Hospital Umberto I, agravando ainda mais a situação.
O Pe. Consoni, em suas cartas a Dom Scalabrini, por mais de uma vez lhe informou
sobre as discórdias entre as irmãs, fato que muitas vezes culminava em desânimo das irmãs
Scalabrinianas, refletindo em seu trabalho junto aos órfãos. Essa questão foi resolvida somente
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em 1907, quando a função de cada uma delas foi definida, reconhecendo-se que a Congregação
de São Carlos ampararia os órfãos nas duas seções do OCC e as Apóstolas do Sagrado Coração
atenderiam aos doentes do Hospital Umberto I.
O Pe. Faustino Consoni foi o primeiro diretor do Orfanato Cristóvão Colombo e
permaneceu nessa função por 22 anos. Em seu período de gestão, a instituição consolidou-se,
uma vez que ele soube agir em conformidade com o papel exercido, conseguindo circular entre
a elite paulista urbana e rural, mantendo uma relação cordial com o clero brasileiro e tendo
apoio dos governantes. Entre os colonos, ele recebeu o título de “pai dos pobres e dos órfãos”
(FRANCESCONI, 2008).
O segundo diretor do OCC foi o Pe. Marcos Simoni, que permaneceu na gestão de
1919 a 1925. Durante os seis anos em que esteve na direção, ele enfrentou alguns problemas de
ordem financeira, no entanto, apesar disso conseguiu construir um novo pavilhão na seção
masculina e mais oficinas profissionalizantes.
O Pe. Domingos Canestrini foi o sucessor do Pe. Simoni, tendo permanecido na
direção do OCC por um curto período de tempo, de 1925 a 1928. Ele elaborou um vasto projeto
de ampliação da seção masculina.
O diretor seguinte foi o Pe. Santo Bernardi, que atuou na direção do OCC por 22 anos
também, tendo permanecido de 1928 até 1950. O Pe. Bernardi conquistou muitos benfeitores
para a manutenção financeira do orfanato, o que lhe permitiu concretizar o projeto de um novo
edifício da seção masculina, no Ipiranga. O ato simbólico de assentamento da pedra
fundamental ocorreu em 1942, quando foi dado início à construção do novo prédio. Após três
anos, houve a inauguração de um primeiro pavilhão com quatro andares, possibilitando o
acolhimento de um número maior de órfãos pela instituição no Ipiranga. Ainda sob sua direção
foram iniciadas as obras do segundo pavilhão, no qual tinha em sua arquitetura um desenho das
acomodações mais espaçosas e apropriadas para o acolhimento dos sacerdotes e dos órfãos.
O Pe. Izidoro Bizzoto foi o 5º diretor do OCC, tendo gerido o mesmo de 1950 até
1964. Ele completou o segundo pavilhão no prédio do Ipiranga, além da construção da nova
Igreja. Na seção feminina, ele construiu uma nova ala na Vila Prudente. Em sua administração,
o Orfanato Cristóvão Colombo modificou sua denominação jurídica, passando a ser Instituto
Cristóvão Colombo, denominação que vem mantendo até o presente momento.
Em relação à gestão das seções masculina e feminina, o que podemos apreender
através das fontes documentais, é que o diretor era o mesmo para ambas, tanto no que tange às
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questões financeiras quanto às patrimoniais. O que foi estabelecido com relação à seção
feminina foi a eleição de uma Superiora Geral, sendo a Madre Assunta Marchetti a primeira a
ocupar esse cargo, no período de 1912 a 1918, e posteriormente, em um segundo período de
1927 a 1935.
Outro ponto relevante que deve ser mencionado sobre a importância da seção feminina
é a consagração da Congregação das Missionárias de São Carlos Borromeu, concretizada
somente em 1912 no OCC da Vila Prudente, onde foram instalados tanto o Noviciado quanto a
sede do Governo Geral da Congregação Feminina.
Durante a primeira e única viagem que Dom João Batista Scalabrini fez ao Brasil, ele
teve a oportunidade de conhecer a cidade do Rio de Janeiro, pois o navio primeiramente lá
aportou para depois seguir para o Porto de Santos, onde desembarcou em 8 de julho de 1904.
No dia seguinte ele chegou a São Paulo, onde foi recebido tanto por autoridades do governo
brasileiro quanto pelo Bispo de São Paulo, Dom José de Camargo Barros. Ele recebeu o convite
para permanecer no Mosteiro de São Bento durante toda sua estadia, mas declinou, porque
preferiu permanecer no próprio Orfanato Cristóvão Colombo, no bairro do Ipiranga.
Dom Scalabrini morreu em 01 de junho de 1905. Seu sucessor foi o Pe. Domenico
Vicentini, que anteriormente havia sido Superior em Missões no Brasil e nos EUA. O Pe.
Domenico tinha a intenção de que fosse feita uma reforma para evitar que o Instituto para a
assistência aos imigrantes italianos terminasse, sobretudo porque havia a convivência dos
missionários que já tinham feito seus votos perpétuos com outros com votos temporários, bem
como com padres não vinculados ao Instituto. Esse fato levou o novo diretor da Congregação
de São Carlos Borromeu, nos primeiros anos de gestão, a constatar uma crise de identidade que
acabou atingindo todos os congregados no Brasil, nos Estados Unidos e na Itália: “a identidade
do instituto contribuiu para que nesse período houvesse bastante instabilidade entre os
membros, ocorrendo mesmo diversas deserções” (AZZI, 1988, p. 166). Tempos de incertezas
e perda da autoridade do Instituto foram pontos que marcaram a obra Scalabriniana. No entanto,
o Pe. Consoni conseguiu manter certa concordância entre os padres e as irmãs para que não
atingisse o cotidiano do Orfanato Cristóvão Colombo.
Portanto, é incontestável a importância que as duas seções do OCC tiveram para a
cidade de São Paulo não apenas no que concerne ao projeto de assistência às crianças desvalidas
(a maioria delas de origem italiana), mas noutro aspecto a ser explorado: a relação do Orfanato
Cristóvão Colombo com o cotidiano da cidade, o que trataremos a seguir.
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2.3

O ORFANATO CRISTÓVÃO COLOMBO E A SUA RELAÇÃO COM A CIDADE
DE SÃO PAULO

Na relação do Orfanato Cristóvão Colombo com a cidade de São Paulo, a primeira
questão a ser abordada diz respeito à localização dos seus edifícios, nos bairros do Ipiranga e
da Vila Prudente.
No ano em que o Orfanato Cristóvão Colombo se instalou no bairro do Ipiranga, o
mesmo já estava constituído; era um bairro importante para a capital e para a história do país,
mas pouco habitado, sem grande desenvolvimento comercial. O Orfanato foi uma das primeiras
grandes edificações de assistência social.
O transporte era um problema a ser vencido. Os bondes foram implantados no bairro
do Ipiranga, apenas em 1890, mas não atendiam o OCC, o que levou à realização de um abaixoassinado, em 1898, solicitando ao Intendente de Polícia e Higiene e aos Presidentes da
Companhia Viação Paulista para que fosse feito o prolongamento da linha, prosseguindo então
até o OCC, conforme mencionado a seguir:
Ilmo Sr. Dr, Intendente de Polícia e Higiene
Ilmos. Srs. Presidentes e Diretores da Cia Viação Paulista
Os abaixo assinados, considerando os inestimáveis serviços que à causa da infância
desamparada estão sendo prestados pelo Orfanato Cristóvão Colombo do Ipiranga,
dando abrigo e ensino elementar e profissional a mais de 170 crianças, considerando
que, com uma despesa relativamente pequena, uma vez que a Companhia Viação
Paulista não se negue a cooperar para esse empreendimento, poderá ser prolongada a
linha até o orfanato (CONSONI, 1898).

Somente em 1902, houve a inauguração da “Linha Ipiranga” que teve seu ponto final
estabelecido em frente ao Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, próximo ao Orfanato Cristóvão
Colombo.
Conforme o Código de Obras Arthur Saboya (Lei nº 3.427 de 19 de novembro de
1929), para construções e arruamentos, a cidade de São Paulo foi dividida em quatro zonas: a
primeira, zona central; a segunda, urbana; a terceira, suburbana; e a quarta, rural. O Orfanato
Cristóvão Colombo estava situado na terceira zona, a suburbana, o que demonstrava que, no
limiar da terceira década do século XX, o Ipiranga ainda era considerado um bairro de difícil
acesso, sendo procedente e imperioso o pedido de transporte realizado em 1898 para amenizar
a dificuldade de acesso ao OCC.
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A instalação de escolas, asilos e orfanatos contribuiu para povoar o bairro, intenção
que o Conde Vicente de Azevedo tinha ao adquirir as terras devolutas. Isso acabou por atrair
para o bairro também a implantação da primeira indústria de porte médio: a Cia. Fabril de
Tecelagem e Estamparia Ipiranga, num terreno de 6.000 m2.
Por outro lado, o bairro da Vila Prudente estava iniciando seu povoamento. Sua
fundação data de 07 de outubro de 1890 (ZADRA, 2010), com a implantação da fábrica de
chocolates dos irmãos Falchi80. Os operários da fábrica na sua maioria eram imigrantes italianos
que moravam nos bairros do Ipiranga, Brás e Mooca. Por meio de mutirões promovidos pelos
irmãos Falchi, as casas para moradia eram construídas no entorno da fábrica, o que por sua vez,
acelerou o processo de povoamento da Vila Prudente.
No início do século XX, sobretudo após a implantação da energia elétrica em 1910,
outras empresas se estabeleceram no bairro, tais como: a Cerâmica Vila Prudente, a Indústria
de Louças Zappi, a Manufatura de Chapéus Oriente e a Fábrica Paulista de Papel e Papelão.
O Padre Marchetti, ao ser agraciado com a doação do terreno na Vila Prudente, não
poderia imaginar que, num espaço de tempo tão curto, o bairro se industrializaria e uma
numerosa comunidade local seria formada. O edifício do OCC era um dos pontos de referência
do bairro pela sua importância na assistência social e educacional, pois no bairro ainda não
possuía escolas suficientes para atender às necessidades educacionais. Em 1904, as irmãs
Scalabrinianas colocaram à disposição da comunidade salas para a educação de meninas que
não precisavam necessariamente permanecer internas.
Os efeitos da I Guerra Mundial para o comércio e a indústria na cidade de São Paulo
são elementos que já foram amplamente estudados pela historiografia, no entanto, nos interessa
demonstrar as principais dificuldades enfrentadas pelo OCC nesse período.
Para melhor compreensão dos fatos, relembramos, mesmo que sumariamente, que para
a balança comercial brasileira não houve um grande déficit nos primeiros anos do combate.
Enquanto os Estados Unidos não haviam aderido à Guerra, as exportações ultramarinas pouco
sofreram, porque eles eram os maiores consumidores do Brasil, mantendo a relação comercial
estável e comprando a maior parte das importações. Eles “forneciam muitos artigos
manufaturados anteriormente fornecidos pela Europa” (DEAN, 1971, p.98).

80

Além da fábrica de chocolates, os irmãos Falchi possuíam também uma olaria (ZADRA, 2010).
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Após a adesão dos Estados Unidos à I Guerra Mundial, o Brasil foi paulatinamente
sentindo diminuírem suas possibilidades comerciais. A partir de então, foi sendo constatada a
redução da importação de bens de capital, de matérias-primas e de alguns gêneros alimentícios.
As empresas nacionais, por sua vez, não estavam aparelhadas adequadamente para satisfazer à
demanda do mercado interno e as que possuíam um parque industrial ativo resolveram exportar
suas mercadorias.
No OCC, o que acarretou foi uma desaceleração nas vendas dos produtos
manufaturados pelos internos nas oficinas da seção masculina, tais como, sapatos, produtos das
marcenarias, ferrarias e outros. Os dois principais compradores dos produtos produzidos nas
oficinas do orfanato eram os comerciantes da cidade de São Paulo e os colonos italianos. Com
a crise econômica gerada pela guerra, eles vão lentamente diminuindo a obtenção das
mercadorias, conforme relatou o Pe. Consoni: “com a guerra diminuiu substancialmente os
pedidos das oficinas, o que de fato acarreta [acarretou] na subtração de nossos rendimentos
financeiros” (CONSONI, 1916 apud FRANCESCONI, 2008, p. 80).
Com a queda nas vendas de suas mercadorias, foi necessário recorrer com maior
diligência às doações da elite paulista católica e aos benfeitores da instituição, para segurar a
manutenção financeira do OCC e para que os alunos não sofressem perdas materiais.
Nos dois últimos trimestres de 1918, a epidemia avassaladora de “gripe espanhola”
atingiu o Estado de São Paulo. Uma das primeiras constatações foi com a chegada do navio
Demerara, que já havia aportado anteriormente nas cidades do Rio de Janeiro, Salvador, Recife
e Lisboa. Alguns passageiros, sobretudo os provenientes da 3ª classe, apresentavam os sintomas
da influenza, acarretando no mínimo cinco casos de óbito, embora os jornais da época tenham
divulgado que o número de óbitos era muito superior, sendo mais do que o dobro do declarado
pelo Diretor Geral da Saúde Pública, Dr. Carlos Seidl. Metade dos passageiros da embarcação
tinha como destino a capital do país, antes que homens e cargas fossem desembarcados, o Dr.
Seidl ordenou que o navio fosse desinfetado, mas, mesmo assim os casos da doença se
alastraram entre os passageiros desembarcados na cidade do Rio de Janeiro.
Em São Paulo, as notícias publicadas no jornal O Estado de São Paulo, em 23 de
setembro de 1918, relatavam casos de óbitos de pais de jovens portugueses passageiros do navio
Highland Glen. O destino dos sobreviventes era a cidade de São Paulo. A recomendação era
para que o Serviço Sanitário do Estado de São Paulo ficasse alerta. Os habitantes paulistanos,
no entanto, atentavam-se mais para os relatos de doentes na Bahia, em Pernambuco e depois no
Rio de Janeiro, devido à passagem de um navio que anteriormente havia estado em Dakar. Com
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o intuito de controlar a epidemia, algumas providências foram tomadas, dentre elas a
obrigatoriedade de os passageiros que desembargassem declarar onde iriam residir.
No começo de outubro de 1918, o número de enfermos e os óbitos cresceram
vertiginosamente, a princípio, sobretudo nas cidades portuárias (Salvador, Recife e Rio de
Janeiro), mas a epidemia se alastrou rapidamente por todo o país. Assim, com o fim da I Guerra
Mundial, além de ter que se preocupar com as suas consequências devastadoras acarretadas,
também era preciso reunir forças para combater outra inimiga, a gripe espanhola.
Liane Maria Bertucci (2002) afirmou que o primeiro caso de gripe espanhola
oficialmente registrado na cidade de São Paulo foi em 13 de outubro de 1918, quando um
estudante proveniente da cidade do Rio de Janeiro deu entrada no Hospital de Isolamento. No
dia 15 do mesmo mês, o Serviço Sanitário de São Paulo informou à população a existência da
epidemia na cidade de São Paulo.
Os números de pessoas infectadas aumentavam diariamente. No dia 16 de outubro
foram contabilizados 29 doentes e no dia 18 do mesmo mês o número já havia pulado para mais
de 100, ou melhor, para 179 casos. A razão para o ocorrido foi a constatação de que os
habitantes de São Paulo não estavam seguindo o protocolo estabelecido pelo Serviço Sanitário,
principalmente no que concerne às visitas aos doentes realizadas por seus familiares, até mesmo
porque os médicos não sabiam como impedir que os pacientes recebessem visitas de seus entes
queridos (BERTUCCI, 2002).
Para conseguir impedir que a gripe espanhola se alastrasse como rastilho de pólvora,
a vida social da cidade foi alterada. Os clubes, teatros, cinematógrafos, jardins públicos,
concertos de bandas, jogos e grupos escolares (que muitos posteriormente foram transformados
em postos médicos) foram temporariamente fechados. O Liceu Salesiano e o Liceu de Artes e
Ofícios interromperam as aulas; os escoteiros suspenderam seus exercícios; e as visitas ao
Butantã e ao Museu do Ipiranga foram proibidas. “O cidadão paulistano, pouco a pouco, era
reduzido a um indivíduo isolado e a mercê dos ditamos da medicina” (BERTOLLI FILHO,
2002, p. 108).
Também as visitas aos internatos e orfanatos foram suspensas, o que levou muitos
familiares a entrarem em pânico e resolveram ir buscar as crianças no Orfanato Cristóvão
Colombo. Esse procedimento foi aconselhado inclusive pela Diretoria de Higiene e Instrução
Pública devido ao perigo de alto contagio da epidemia e foi confirmado através dos registros
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nos livros de matrículas dos meninos e das meninas, totalizando 12 meninos e 22 meninas
resgatados pelos familiares.
Outra importante resolução decretada pelo Prefeito Washington Luís foi a proibição
de acompanhar os enterros a pé e, para tanto, ele se apoiou na Lei Municipal nº402 de 12 de
junho de 189981. Outra proibição foi em relação às visitas aos cemitérios tanto municipais
quanto particulares. Cabe lembrar que essa epidemia ocorrera em outubro, próximo ao Dia dos
Finados que, de acordo com os costumes católicos, os túmulos deveriam ser visitados.
Decididamente essa prática esteve fora do calendário em 1918.
O crescente número de enterros foi outro problema que o governo precisou solucionar.
Foram providenciadas máquinas para abrir as covas e foi preciso manter um foco de luz nos
sepultamentos que aconteciam à noite nos cemitérios do Araçá, Brás, Consolação e Penha. O
Liceu de Artes e Ofícios foi encarregado de confeccionar esquifes para ajudar a atender à
demanda que aumentava consideravelmente. Uma parte desses caixões foi destinada à
Hospedaria dos Imigrantes, que havia sido transformada em enfermaria para atender à
população carente, e que registrava grande número de óbitos. A morosidade do serviço
funerário ocasionou um acúmulo de corpos que precisavam ser enterrados.
O arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, seguiu a determinação do
diretor do Serviço Sanitário, Artur Neiva, no que diz respeito às liturgias, em especial às
celebrações das missas e orações diurnas, então reduzidas ao mínimo possível; as rezas
coletivas à noite e as novenas tornaram-se proibidas. Os cultos de outras doutrinas também
deveriam obedecer à nova norma vigente (SOUZA, 2007).
Grandes valores monetários foram doados para a Igreja com a finalidade de ajudar à
população carente. Dom Duarte recebeu do Governo do Estado de São Paulo cerca de
253:500$000 e também outras doações provenientes da Liga Nacionalista82, da Associação
Comercial e da Comissão Estado-Fanfulla que somados chegaram ao montante de
aproximadamente 342:359$660, valor que representava quase dois terços da verba que a
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Artigo 1º - Fica absolutamente prohibida a conducção de cadáveres à mão, por crianças, para o cemitério; Art.2º
- Os infratores ficam sujeitos a multa de 50$000; Art. 3º - Revogadas as disposições em contrario [sic] (Lei
Municipal nº 402 de 12 de junho de 1899).
82
A Liga Nacionalista foi formada em março de 1917, sendo constituída por professores e estudantes da
Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Escola Politécnica e da Faculdade de Medicina. Tinha como
ideal o nacionalismo, a luta pelo voto secreto e pela educação popular. Foi extinta em 1924 e seus membros
fundaram o Partido Democrático (BANDECCHI, 1980).
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Prefeitura utilizou para amparar os necessitados da gripe espanhola (SOUZA, 2007). A ajuda à
Igreja foi ampliada para que seus prédios fossem transformados em enfermarias.
Outra maneira de assistência à população mais carente foi a distribuição gratuita de
gêneros alimentícios e remédios, a carne teve seu valor reduzido pela metade. Além dessas
ações, o arcebispo Dom Duarte solicitou aos padres que as igrejas e seus respectivos
confessionários fossem constantemente desinfetados; a água benta passou a ser trocada
diariamente.
Em relação às aulas, o diretor geral da Instrução Oscar Thompson foi incisivo ao
determinar que era preciso suspender o ensino, tanto nas escolas públicas, quanto nas
particulares. Outra medida relacionada com a questão da instrução foi a elaboração de uma
cartilha escrita em português e italiano pelo Serviço Sanitário, que foi entregue de porta em
porta, principalmente nos bairros do Brás, Belenzinho, Bexiga, Bom Retiro, Lapa, Mooca, Pari,
Penha, Pinheiros, Quarta Parada e Santana. Para compor o exército de voluntários dispostos a
colaborar, foi fundamental a ajuda dos sacerdotes.
Os bairros operários foram os mais atingidos, principalmente porque era visível a falta
de socorro para essa parcela da população composta por trabalhadores. Cada vez mais se
tornava difícil ocultar o número de óbitos e de doentes, pois, mesmo estando enfermos, os
operários se viam obrigados a continuar sua jornada de trabalho em busca de sustento para si e
seus familiares. “A epidemia não tinha nada de ‘democrática’, apesar dos enfermos se
espalharem por toda a cidade” (BERTUCCI, 2002, p. 128).
Diante da calamidade instaurada na cidade, as colônias estrangeiras em São Paulo,
fossem portuguesas, italianas ou espanholas, ajudavam-se mutuamente conforme suas
possibilidades e se mobilizavam para atender a seus compatriotas, instalando mais postos de
saúde e até mesmo mais hospitais.
No dia 30 de outubro de 1918, a cidade de São Paulo contabilizava um total de 4.887
doentes acometidos pela gripe espanhola. A solução encontrada para tentar erradicar a epidemia
foi internar os doentes nos hospitais e deixá-los incomunicáveis. A população, contrária a essa
medida, entrou em pânico, pois reinava o medo de que nesses hospitais provisórios os doentes
fossem segregados, elevando o número de mortes que nem mesmo seriam notificadas. Uma das
medidas para superar os temores foi afixar nos muros de cada bairro os locais onde tinham sido
instalados os hospitais ou postos mais próximos, além de ter sido criada uma comissão para
visitar os hospitalizados a fim de divulgar posteriormente um relatório.
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No dia 1º de novembro de 1918, foi anunciada a abertura de seis novos hospitais, entre
eles: o Hospital da Colônia Italiana, o da Caridade do Brás, o do Mosteiro de São Bento, o das
Irmãs do Coração de Jesus (para as mulheres e crianças), o da Liga Nacionalista (também para
as mulheres e crianças) e o do Colégio Diocesano. No dia 3 de novembro, a epidemia atingiu
seu ápice, contabilizando 7.786 casos de contaminação que levaram a 172 vítimas fatais no dia
seguinte. Num período de 66 dias, compreendido entre o dia 15 de outubro e o dia 19 de
dezembro de 1918, a gripe espanhola ceifou 1% da população da cidade de São Paulo, ou seja,
em torno de 5.200 vítimas (BERTOLLI FILHO, 2003).
Tão elevado número de mortandade acarretou em grande número de “órfãos da
epidemia”, que acabaram ficando sob os cuidados das instituições ligadas à Igreja católica,
dentre elas o Orfanato Cristóvão Colombo, sob a direção do Pe. Consoni (FRANCESCONI,
2008). No prazo de três dias, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva,
encaminhou para o orfanato 101 crianças que ficaram órfãs da noite para o dia, com a morte de
seus pais vitimados pela gripe espanhola.
Além das crianças encaminhadas pelo arcebispo para o OCC, em 1918, houve um
grande número de entradas: na seção masculina, foram 248, e na feminina (na Vila Prudente),
foram 164. Em 1919, o acolhimento foi também expressivo, sendo admitidos 315 meninos e
163 meninas. Portanto, nesse período em que a cidade de São Paulo foi assolada por essa
epidemia, o OCC pôde prestar assistência às crianças vítimas por essa tragédia endêmica.
Em virtude da necessidade de acolher os “órfãos da epidemia”, o Pe. Consoni viu-se
obrigado a solicitar uma ajuda financeira ao Estado. Para tanto, em setembro de 1919, ele
encaminhou um ofício ao Congresso do Estado de São Paulo expondo a situação do OCC:
[...] Entre os 320 abrigados, mais de 150 órfãos vivem atualmente nas duas seções do
orfanato por conta do Exmo. Governo do Estado. Os auxílios concedidos e recebidos
nesta ocasião serviram apenas para as primeiras despesas de vestuário, cama, etc. Não
estando preparado o edifício da seção masculina do Ipiranga para dar abrigo a 210
meninos (sua capacidade máxima é de 140 alunos), o subscrito providenciou para que
em breve possa funcionar em Vila Prudente uma nova seção, instalada num edifício
alugado, que deverá acolher o excedente dos órfãos, menores de 8 anos, que estão no
retiro do Ipiranga (CONSONI, 1919 apud AZZI, 1988, p. 151).

O Pe. Consoni solicitou ao Congresso um aumento no valor da subvenção repassada
pelo governo brasileiro ao orfanato, pois, conforme mencionou em seu ofício, o número de
crianças acolhidas pela instituição sofreu substancial aumento devido à gripe espanhola.
Portanto, podemos fazer a ilação que, mesmo não acomodando adequadamente as crianças no
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OCC, seu diretor, o Pe. Consoni, não negou o auxílio ao Estado e nem mesmo às crianças
necessitadas.
Seis anos após a epidemia da gripe espanhola, outro importante acontecimento
histórico foi vivenciado na cidade de São Paulo: a Revolução de 1924. O OCC e seus
respectivos órfãos foram expectadores desse fato histórico.
Para entendermos as dimensões que envolveram a população paulistana, faz-se mister
expor, mesmo que de maneira concisa, os elementos que levaram ao desencadeamento da
Revolução de 1924. O país ainda estava sob a influência negativa da crise econômica deflagrada
pela I Guerra Mundial, especificamente com relação às exportações, além da crise política
oriunda da insatisfação de alguns grupos políticos que discordavam do poder concentrado entre
os representantes de São Paulo e Minas Gerais.
Os “revolucionários” de 1924 pertenciam aos setores intermediários das Forças
Armadas, constituídos principalmente por jovens oficiais os “tenentes”. Preocupados com a
integridade do poder político, manifestaram sua posição crítica perante o poder estabelecido de
diferentes maneiras (CORRÊA, 1976). Seus objetivos foram enunciados e tinham como
principal escopo o restabelecimento do respeito pela Constituição.
A Revolução de 1924 foi um movimento violento que abalou tanto o poder
estabelecido na cidade paulistana quanto seus próprios moradores, os quais sofreram com o
embate entre os revolucionários e os militares. Anna Maria Martinez Corrêa afirmou que,
mesmo sendo um ato iniciado por militares revolucionários, envolveu os civis, obrigando-os a
“uma definição diante do problema exigindo a sua participação e fazendo no meio deles, muitas
vítimas” (CORRÊA, 1976, p. 4).
A cidade de São Paulo foi escolhida para iniciar a revolução e ao cair nas mãos dos
revolucionários, enormes recursos bélicos, econômicos e políticos lhes foram disponibilizados.
Os alvos dos revolucionários foram os principais prédios públicos, dentre eles: o Palácio dos
Campos Elíseos, a Secretaria da Justiça e o Palácio do Governo. Ao receber a notícia do
movimento em São Paulo, o Ministro da Guerra determinou que as tropas do governo fossem
enviadas para São Paulo, e assim, os legalistas conseguiram ocupar as posições mais sólidas.
A cidade ficou sitiada. Não foi possível para as tropas mineiras aderirem ao
movimento. O elemento surpresa, que era vital para que a operação dos revolucionários fosse
bem-sucedida, não era mais viável. O que deveria ser rapidamente dominado eram as
comunicações, tanto telefônica quanto por meio do telégrafo, pois assim os legalistas não teriam
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a oportunidade de estabelecer os contatos necessários para dar as ordens. No entanto, essa
interferência não obteve êxito, pois as comunicações entre os legalistas fluíram sem grandes
perturbações. A cidade passou a ser bombardeada pelas forças governistas. O general Sócrates
justificou a violência empregada como sendo estritamente necessária para combater o inimigo:
“[...] possuindo a artilharia de três tipos: montanha, campanha e obuzeiros 105, era
indispensável pudesse minha divisão opor-lhe recursos de maior eficiência e assim, além desses
tipos de calibre, solicitei o concurso do 155” (CORRÊA, 1976, p. 119).
A cidade foi bombardeada indiscriminadamente. Edifícios foram metralhados e muitos
cidadãos, em especial aqueles pertencentes às camadas mais fragilizadas economicamente,
amargaram o embate. A Figura 20 nos permite entrever o Externato Matosso, localizado no
bairro da Mooca, totalmente metralhado na Revolução de 1924.

Figura 20: Externato Matosso, no bairro da Mooca, metralhado na Revolução de 1924,
06 de julho de 1924.
Crédito: Autor desconhecido.
Acervo: Jornal O Estado de São Paulo.
Disponível em:<http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,revolucao-de-24-guerra-em-sp-por-reformaspoliticas,10277,0.htm>. Acesso em: 04 abr. 2014.

O governador Carlos de Campos e seus secretários abandonaram a cidade logo nos
primeiros dias dos fortes combates. A população ficou praticamente desprovida de gêneros
alimentícios, gerando certa inquietude e desespero, pois era difícil suportar a crise com a
incerteza reinando no ar. Consequentemente, o que seguiu foram saques aos armazéns e aos
depósitos de mercadorias. É possível verificar o temor que se abateu sobre a população
ocasionando tal atitude:
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[...] no Largo do Arouche, presenciamos o saque ao armazém que ali possui a firma
Matarazzo. Grande multidão, em alarido e desordem comprimia-se afoita, na
conquista dos despojos que fossem gêneros alimentícios, quer fossem objetos inúteis,
quer servissem para matar a fome que representassem apenas o triste troféu de uma
pilhagem, e, sem nada deixar, carregou até a última taboa das prateleiras, arrebentando
os vidros, inutilizando as balanças, os armários, as vitrinas, os balcões que tudo era
partido e carregado, num delírio coletivo de destruição (SOARES, 1925 apud
CORRÊA, 1976 p. 121-122).

A Figura 21 a seguir retrata o saque à Companhia Puglisi, no bairro da Mooca
(posteriormente transformada na Companhia União dos Refinadores de Açúcar e Café).
Podemos perceber que as pessoas procuraram se abastecer de gêneros alimentícios, mesmo que
para isso fosse necessário agir de forma ilícita.

Figura 21: Cena de saque à Companhia Puglisi, 2º Semestre de 1924.
Crédito: Autor desconhecido
Acervo: Arquivo Público Mineiro
Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/modules/fotografico_docs/photo.php?lid=27106>.
Acesso em: 13 Set. 2014.

A partir de 11 de julho de 1924, diversos bairros foram bombardeados, sendo que os
mais atingidos foram: Brás, Belenzinho, Mooca e o Centro. Granadas de vários calibres
varavam as casas. A população tentou se refugiar como pôde, mas muitos moradores ficaram
feridos; os óbitos inevitavelmente ocorreram em larga escala. Os incêndios nas empresas
também contribuíram para aumentar o pânico dos paulistanos.

156

Mais uma vez o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo e Silva, ajudou a
amenizar o sofrimento da população, cedendo conventos, escolas e paróquias para a abertura
de hospitais.
As meninas da seção de Vila Prudente do OCC, juntamente com as missionárias, foram
resgatadas pelo Pe. Consoni, e encaminhadas para a cidade de São Caetano do Sul. Nos livros
de matrícula constam os registros de 198 meninas. Podemos conjecturar que a escolha dessa
cidade do ABC foi devido à ligação entre os moradores da cidade e os Scalabrinianos que, até
o mês de março de 1924, haviam sido os padres da paróquia de São Caetano, tendo sido
destituídos devido a discórdias entre os missionários e o arcebispo Dom Duarte, que a partir de
então confiou a paróquia à Congregação dos Estigmatinos.
Quanto aos 349 meninos matriculados, todos permaneceram no bairro do Ipiranga sob
os cuidados do Pe. Simoni, que relatou terem sido momentos de muitas incertezas e temores,
pelo fato de o bairro ter sido acometido por bombardeios. Metralhadoras disparavam contra as
casas, as tropas dos revolucionários e as dos legalistas entraram em confronto. Os ecos da luta
puderam ser percebidos por todos no orfanato (FRANCESCONI, 2008).
A Revolução de 1924 durou apenas 23 dias. Quando chegou ao seu término foi
contabilizado um saldo negativo para a população paulistana. De acordo com o relatório
preliminar do Prefeito Firmino Pinto, 500 pessoas padeceram vitimadas pelos ataques aéreos,
pelos bombardeiros, mais um saldo em torno de 5.000 feridos; mais de 1.800 edificações foram
destruídas; a cidade se viu nas brumas da destruição, mas, pelo menos as crianças acolhidas no
Orfanato Cristóvão Colombo, não sofreram ferimentos físicos. O temor de uma nova situação
de combate possivelmente acompanhou algumas crianças durante um longo período, pois elas
vivenciaram mesmo que ainda de maneira indireta essa trágica revolução.
A Revolução de 1924 não foi o único fato que abalou o Orfanato Cristóvão Colombo.
Outro acontecimento, de teor distinto, ocorrido anteriormente, causou grande impacto no
cotidiano do OCC, a priori na seção feminina, mas refletindo também na seção masculina,
acometendo inclusive a integridade da própria Congregação Scalabriniana. Trata-se do “Caso
da Órfã Idalina”, que teve início em 1909 e se prolongou até a segunda década do século XX.
Idalina Stamato (ou Idalina de Oliveira) e Sócrates Henrique do Patrocínio eram filhos
de Francisca Cândida de Oliveira e irmãos apenas por parte de mãe que se suicidou em 1901,
após ter sido abandonada pelo marido, João Patrocínio de Oliveira. Com sua morte, Domingos
Stamato, havia legitimado Idalina, e Antônio Chrisóstomo, a fez sua herdeira universal.
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Stamato não tinha como cuidar das crianças e, portanto, acabou deixando-as sob os
cuidados de sua mãe, com a qual permaneceram até setembro de 1905. Em 1 de Outubro de
1905, por pedido do Pe. Núnzio Greco, elas foram encaminhadas para o OCC e ficaram
internadas, mediante um pagamento trimestral de 50 mil réis, referente à anuidade. Os irmãos
foram então separados: Idalina foi enviada para a seção feminina, na Vila Prudente, e Sócrates,
que já estava com a idade de 7 anos, foi para a seção masculina, no Ipiranga. Infelizmente, os
documentos aos quais tivemos acesso, não nos possibilitaram acompanhar a vida cotidiana
dessas crianças no período em que permaneceram internadas.
Stamato, ao realizar uma visita ao Orfanato, foi informado que Idalina havia sido
retirada por sua mãe, em 28 de junho de 1907, com a autorização do diretor interino, Pe. João
Capelli, pois nessa ocasião o Pe. Consoni estava ausente, em função de uma visita à Fazenda
São Martinho (SOUZA, 2000). O fato causou espanto à Stamato, pois constava nos documentos
que as crianças eram órfãs de mãe.
Ao averiguar o ocorrido, o Pe. Consoni informou que uma mulher, que se identificou
como sendo Itália Forte, foi visitá-los no Orfanato. Ela foi reconhecida por Sócrates como a excompanheira de Stamato. Ela persuadiu o Pe. Capelli para que ele lhe desse permissão para que
a menina pudesse sair do orfanato, informando que a levaria para a cidade de Monte Alto e
posteriormente voltaria para buscar Sócrates.
Stamato passou a procurar por Idalina e por não ter conseguido localizá-la, em agosto
de 1907, decidiu fazer uma denúncia verbal na polícia. O inquérito foi instaurado somente em
fevereiro de 1908, sendo esse o primeiro de tantos outros que ainda viriam a ser instaurados.
Esse primeiro inquérito, presidido pelo delegado Theóphilo Nóbrega, visou a descobrir
onde estava a menina retirada do orfanato sem o consentimento de seu tutor. Algumas pessoas
foram arroladas para se tentar descobrir o que poderia ter ocorrido. No decorrer do inquérito,
foi apurado que Idalina havia sido raptada por Itália Forte, que ora apareceu como sendo Maria
Luiza. O mandante do crime teria sido Arthur Nobre, que poderia ser seu pai biológico,
motivado pelo fato de que, ao saber que a menina era herdeira de Chrisóstomo, queria tê-la em
seu pátrio poder. Esse inquérito foi encerrado em 1909 e teve como desfecho a sentença
proferida pelo juiz da Segunda Vara Criminal, Luiz Ayres de Almeida Freitas, incriminando à
revelia Maria Luiza, ou Itália Forte, no Artigo 289 do Código Penal e incriminando também o
Pe. Capelli, pois a menor poderia ser entregue somente a Stamato, por ser ele reconhecido pela
lei como seu único tutor.
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Os jornais A Lanterna e La Battaglia, anticlericais e anarquistas, foram os principais
protagonistas para que o sumiço de Idalina não incorresse no esquecimento nem da população
e nem dos clérigos. Durante o período de 1909 a 1919, o jornal A Lanterna publicou artigos
que indicavam o que poderia ter acontecido com Idalina, apresentando inclusive alguns
depoimentos de ex-internos do OCC. Com sua atuação jornalística, podemos constatar que o
jornal A Lanterna foi um dos periódicos em língua portuguesa que mais destacou negativamente
o trabalho dos Scalabrinianos no Estado de São Paulo.
O jornal A Lanterna tinha como editor Edgard Leunroth, uma das figuras mais
importantes para o movimento anarquista. Seu objetivo com o jornal era fazer com que o
operariado tomasse consciência da situação vivenciada. Seu trabalho estendia-se também para
a difusão do periódico e, para tanto, buscava assinantes em todo o Estado e fora dele. O “Caso
Idalina”, como era estampado no periódico, foi uma maneira de “conscientizar os trabalhadores
sobre a sua capacidade de poder” (SOUZA, 2000, p. 171). A conscientização dos imigrantes
em relação aos princípios anarquistas nem sempre foi uma tarefa fácil:
A conscientização do imigrante nem sempre era fácil para a mobilização de acordo
com os princípios anarquistas, pois estar atrelado às greves podia significar para o
indivíduo a perda do apoio paternalista da Igreja, do trabalho e, quando líder,
sobretudo, integrar as listas mantidas pelos capitalistas como homens a não
adquirirem novos empregos e, em situações mais conflitantes, a serem conduzidos,
por meio do Estado legitimador da ordem, à extradição, com o apoio ainda que
indireto da Igreja, totalmente avessa a tal teoria, classificando-a como erro, mal,
corruptora e tantos outros adjetivos de caráter negativo (SOUZA, 2000, p. 168).

Igreja e Estado, mesmo com suas divergências, uniram-se para combater um inimigo
comum: os anarquistas. A coalizão entre as duas formas de poder pode ser verificada no “Caso
Idalina”. A Igreja encontrava no aparato da família o apoio necessário para manter a moral
cristã e o Estado, por sua vez, não se manteve neutro, muito pelo contrário, apoiou a Igreja
contra as investidas dos anarquistas.
As notícias sobre o episódio do desaparecimento de uma interna do OCC começaram
a ser veiculadas nas manchetes do jornal A Lanterna em novembro de 1909, a pedido de Oreste
Ristori, editor do periódico La Battaglia, pois apesar de ele insistentemente noticiar o ocorrido
em seu jornal, não encontrou eco para a solução do caso por parte dos órgãos competentes. A
intenção dessas publicações era viabilizar a opinião pública para que reivindicasse, mesmo que
por meio de manifestações, uma resposta acerca do ocorrido.
Por parte dos Scalabrinianos, reinava o silêncio em relação às acusações publicadas
pelo jornal. Eles somente se pronunciaram mediante a instauração do inquérito.
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A possibilidade aduzida pelo jornal A Lanterna foi que Idalina teria sido estuprada e
morta. Tais acusações eram corroboradas pelo depoimento de dois ex-alunos: América
Ferraresi e Domingos Egydio, e foram publicadas nos exemplares de números 55 e 56, datados
de 29 de outubro de 1910 e 05 de novembro de 1910 respectivamente:
[...] O padre Stefani entrou no quarto de banho, fechou-se por dentro e á viva força
estuprou-a. [...] O boato do succidido espalhou-se logo entre os padres e freiras,
suscitando grande apprehensão, tanto mais que a menina não cessava de chorar e
revelar a todos os que della se aproximavam o acto obsceno de que fora vítima. No
dia seguinte, iludindo a vigillancia da Madre Superiora, Idalina conseguiu fugir.
Duma janela do Orfanotrofio, o padre Faustino viu a fugir pela estrada, seguiu-a,
trouxe para dentro e matou-a com uma pazada na fronte [sic] (A LANTERNA, Anno
X, número 55, p.1).

Com os novos depoimentos e com a pressão exercida pelo movimento anarquista, o
Estado, através do aparato judicial, fez a denúncia ao juiz de menores, Luiz Ayres, em 22 de
outubro de 1910. O delegado Arthur Xavier Pinheiro e Pardo foi designado como responsável
por esse novo inquérito. Em seu depoimento, América Ferraresi informou que a menor Idalina
havia sido enterrada no campo de futebol da seção masculina. Alguns policiais foram
mobilizados para escavaram o terreno, trabalhando durante três dias, mas o máximo encontrado
foi o esqueleto de um burro. Mediante tal fato, houve uma acareação entre a Madre Superiora
Assunta Marchetti e a depoente América Ferraresi, mas, perante a freira, a menina afirmou que
seu testemunho era inverídico e informou que havia sido induzida pelo senhor Aniello Paciullo,
amigo de Oreste Ristori, para assim relatar o fato ocorrido (SOUZA, 2000).
Diante dessa derrota, os anarquistas além de utilizarem a impressa como veículo de
denúncias, optaram também pela realização de protestos, por meio de comícios nas imediações
do OCC e também em cidades do interior paulista. Esses protestos tinham como teor a delação
dos maus tratos sofridos pelas crianças que se encontravam sob o poder dos Scalabrinianos nas
duas seções do orfanato. De acordo com Souza, “apesar de não ter sido efetivamente realizado,
em razão da repressão policial” (SOUZA, 2000, p. 188), o maior impacto do comício realizado
no dia 12 de março de 1911, no Largo de São Francisco, foi a exigência da multidão para que
o orfanato fosse fechado, além da punição dos envolvidos no “Caso Idalina”.
Em um extenso artigo datado de 17 de dezembro de 1910, A Lanterna denunciou que
as crianças eram maltratadas no Orfanato Cristóvão Colombo, além de serem privadas de uma
boa alimentação.
[...] Enquanto as crianças são pálidas, de aspecto doentio e soffredor, as freiras e os
padres apresentam cores de saúde. [...] as crianças quando não passam mal, quando
não são maltratadas, vivem empregadas na cidade, nos serviços caseiros e o ordenado
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recebem e o guardam seus benfeitores. [...] muitas crianças, ali internadas, no
orfanato, não estão de graça: tutores ou familiares pagam mensalidades [sic] (A
LANTERNA, Anno X, número 62, p. 2).

O alcance do jornal A Lanterna com a divulgação do “Caso Idalina” abarcou até
mesmo outros Estados. Podemos encontrar a prova de sua amplitude numa carta de seis laudas
escrita por Ranulpho Ornellas (então com 16 anos), datada de 16 de outubro de 1911, da cidade
de Cabo-Verde (MG) e endereçada ao Senador Ruy Barbosa. Dentre tantos assuntos elencados,
ele destacou o crime no OCC.

Figura 22: Fragmento da carta de Ranulpho Ornellas à Ruy Barbosa83
Acervo: Casa Ruy Barbosa
Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/>. Acesso em: 7 dez. 2013.

[...] VEcia sabe mto bem que o bárbaro assassinato commettido no ‘Orphanato
Christovam Colombo’, de São Paulo, tem comovido tanto as almas nobres como o
horrendo morticissio da Ilha das Cabras, como os infames fuzilamentos praticados a
bordo do “Satellite” [sic]

O jornal recebeu o apoio de várias pessoas e instituições expresso por meio de cartas
que lhe foram endereçadas, provenientes de diversas partes do país. Sociedades liberais, com
membros anticlericais de diversas vertentes (desde maçons até anarquistas), imprimiam sua
oposição à Igreja. Eles relatavam que, pelo aparato da assistência aos desvalidos, foi possível
explorar abusadamente a mão-de-obra dos menores para a prática dos serviços em diferentes
áreas, o que para estes grupos já era um indicador suficiente para que os institutos fossem
fechados (SOUZA, 2000).

83

Esse documento está contido na íntegra nos Anexos – Anexos 2 e 2a (Nota da autora).
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Mediante os embates ideológicos que a Igreja sofria por parte dos diversos grupos e,
com o intuito de poder revidar as acusações, ela acreditou ser premente utilizar a mesma força
de comunicação e para isso fez o uso da imprensa confessional. Em 1909, foram estabelecidos
o Centro e a Liga da Boa Imprensa, cujo objetivo era: orientar as iniciativas dos periódicos
católicos ou leigos a favor da Igreja; esclarecer os escândalos que envolviam os clérigos e
estavam cada vez mais evidentes; e formar um acervo com o material distribuído pelos seus
adversários, pois assim seria possível adotar uma estratégia mais efetiva para combater os
diferentes movimentos que se opunham aos interesses da Igreja (SOUZA, 2000).
No início de 1911, o delegado Arthur Xavier Pinheiro informou que havia encontrado
Idalina. O jornal A Lanterna informou ao público que a menina ainda não havia sido
identificada por quem a conhecia, pois apenas o reconhecimento feito pelos padres e pelos
funcionários do OCC não poderia ser considerado como a única fonte de verdade. Após o fato
ter sido apurado, chegou-se à conclusão que a menina que dizia ser Idalina era na verdade Maria
Magdalena. Ela acabou confessando que queria se desvincular de seus pais, alcoólatras, que
constantemente a espancavam e a maltratavam.
As relações sociais tornavam-se tensas, o que poderia até ocasionar uma revolta. Os
padres eram constantemente insultados nas ruas, nos transportes e até mesmo ameaçados
fisicamente pela população. Os ataques eram verbalizados usando-se expressões como “crimes
dos padres”, “mistificação dos padres” e outros xingamentos, como podemos observar a seguir.
O padre Domingos Giovanni (salesiano), após celebrar à missa das 6:00 horas na
capela do Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e ao regressar ao Liceu
informava que não se continha no seu zelo as vezes imprudente, queria convencer e
converter toda aquela gente que com ele estava no bonde e o insultava
(FRANCESCHINI, 1996, p. 380).

Nesse período, o Pe. Consoni foi afastado da direção geral dos Scalabrinianos no
Brasil. O Cônsul italiano em São Paulo, Cavalheiro Pietro Baroli, achou melhor suspender a
subvenção que o OCC vinha recebendo do governo italiano. A própria sede da Congregação,
que até aquele momento (1911) tinha como base o orfanato do Ipiranga, foi transferida para a
cidade de Ribeirão Preto. Alguns pais resolveram tirar suas filhas do Orfanato da Vila Prudente,
como podemos observar no livro de matricula número 1, respectivamente quanto às matrículas
de número 456 e 472.
O “Caso Idalina” teve tal importância e repercussão que Ecléa Bosi resgatou as
memórias de Dona Jovina acerca do fato:
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Em 1911, descia com meu pai a rua Quinze, de bonde. Vi em plena rua Quinze um
encontro da polícia com os anarquistas em que saíram tiros. Eles levavam faixas
escritas:
Onde está Idalina?
Queremos Idalina.
No Orfanato Cristóvão Colombo tinha desaparecido uma menina. Meus pais ligaram
aos padres esse desaparecimento. Os anarquistas escreviam nas paredes: “Onde está
Idalina?” Havia uma luta entre o clero e os anarquistas. Se a menina sumiu do
orfanato, ligaram aos padres o sumiço da menor. Os padres eram tremendos. Se
pudessem fariam aqui a Inquisição. Foi a primeira manifestação de rua que eu vi. Veio
a cavalaria, deram tiros. Eram operários, gente que estava na luta. Chorei muito.
(JOVINA apud BOSI, 1994, p. 289-290, grifo nosso).

Enfim, o “Caso Idalina” nunca foi desvendado; nunca se soube ao certo como a menina
desapareceu do orfanato e nem mesmo o que ocorreu com ela. Se foi sequestrada por Itália
Forte (ou Maria Luiza), também nunca ficou provado. Também nunca foi provado ser verídica
a história que, após várias décadas, Idalina teria aparecido no velório do Pe. Consoni e teria se
identificado apenas para algumas pessoas, afirmando ter sido a causadora de tantas mágoas e
intempéries sofridas pelo sacerdote durante o período em que o caso de seu sumiço esteve em
evidência. Se ela foi morta nas dependências do orfanato ou estuprada nunca foi comprovado.
Com relação à afirmação de algumas testemunhas que indicaram que ela havia sido violentada
pelo Pe. Stefani, esse é o único episódio que pode ser desvendado e negado, pois quando o fato
ocorreu, ele estava na Itália. O mistério perdura até os dias de hoje e, mesmo após terem se
passado 108 anos, não há vestígios do que realmente ocorreu. Se Idalina e outras órfãs sofriam
castigos físicos, o que poderia fomentar o seu desejo de fugir do orfanato é outra hipótese que
não pudemos corroborar ou refutar pela bibliografia consultada.
A sociedade brasileira percebeu que os clérigos europeus talvez não fossem superiores
aos nacionais, sendo plausível cometer falhas ou mesmo abusos na condução do
assistencialismo aos desvalidos em suas instituições. Para os Scalabrinianos, os anos que
transcorreram no percurso dos inquéritos, e mesmo após o seu encerramento e arquivamento,
em 1919, foram tempos nebulosos. Com isso, pudemos identificar a fragilidade da
Congregação, mesmo tendo iniciado suas obras religiosas no Brasil há mais de três décadas,
antes mesmo do fato ocorrido.
No entanto, se faz necessário atribuir um valor ímpar ao projeto Scalabriniano,
principalmente no que concerne à assistência aos desvalidos e à possibilidade de instrução para
uma camada da população que não encontrava suporte no aparato estatal. O próprio Estado não
era capaz de atender à demanda e abarcar o grande número de crianças que tinham o direito de
receber uma educação, mesmo que fosse profissionalizante. O que o Estado fez foi criar outras
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instituições para trancafiar os desvalidos que passaram a ser um problema social. A criança
deixou de ser desvalida para se tornar ‘menor’, sinônimo de infrator. Ressaltamos que esses
desvalidos que o Estado posteriormente passou a denominar como “transgressores”, o próprio
OCC os acolheu e, em alguns casos, a pedido do próprio governo.
No capítulo a seguir, apresentaremos um quadro sucinto e esclarecedor das linhas
essenciais do Programa Educacional do Orfanato Cristóvão Colombo no período destacado,
focalizando o ensino primário e a preocupação com a formação profissional e moral dos alunos
e alunas, segundo os parâmetros religiosos e pátrios, tidos como pilares para a formação do
cidadão exemplar.

3.

PROGRAMA EDUCACIONAL DO ORFANATO CRISTÓVÃO COLOMBO
Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, frequentá-la;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;
a de poética, sua carnadura concreta;
a de economia, seu adensar-se compacta:
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lições da pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.
Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse, não ensinaria nada;
lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma.
(João Cabral de Melo Neto, 1997)

A fim de compreendermos a realidade educacional oferecida no Orfanato Cristóvão
Colombo, observaremos o seu Programa Educacional. Para tanto, faz-se necessário
apresentarmos os Programas de Ensino do Estado de São Paulo que foram adaptados pela
instituição, já que era incontornável sua necessidade de subvenção do Estado. Na mesma
medida, o seu funcionamento era observado constantemente pelos Inspetores da Instrução
Pública, condição determinante para a obtenção dos recursos estatais. Não obstante, é certo
afirmar que ainda assim, sua preocupação maior era manter-se fiel às suas raízes católicas e
conservar sua ligação com a cultura italiana.
Em 1889, com a República já implantada, no campo educacional não houve nenhuma
herança positiva oriunda do Império, pois 85% da população era analfabeta (TEIXEIRA, 2012).
No ano de 1890, de acordo com o Recenseamento de 1920, em São Paulo havia 1.189.088
pessoas analfabetas. Tal percentual, aliado ao ideário positivista, acarretou em uma atuação
vital do Estado, objetivando a melhoria desse quadro.
Na primeira Constituição Republicana de 1891, percebemos a preocupação em superar
a situação caótica84 vivenciada pelo ensino no país (MARCÍLIO, 2005). Os Estados passaram
a ter autonomia para elegerem seus governantes, bem como para gerarem transações financeiras
externas, organizando suas próprias forças policiais e legislando sobre questões elementares,
dentre elas a educação. Na Carta Magna, ficou estabelecido que seria de responsabilidade da

84

Por situação caótica podemos entender a exiguidade das escolas e espaços de ensino aprendizado, a dificuldade
da maioria da população em ter acesso à educação formal, além do embate entre as influências das novas ideologias
e a inspiração em sistemas educacionais a partir de modelos de outros países que serviam de espelho para o Brasil
(MARCÍLIO, 2005).
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União criar e controlar a educação superior em todo o território nacional e criar e controlar o
ensino secundário e a instrução em todos os níveis no Distrito Federal. Para os Estados, foi
imputada a responsabilidade de criar e controlar o ensino primário e o ensino profissional. O
que podemos constatar, de acordo com a legislação em vigor, era que enquanto ao ensino
primário: “a principal arma no combate ao analfabetismo, acabou não contando com o apoio
federal” (TEIXEIRA, 2012, p.98).
O Estado de São Paulo foi o primeiro a implantar um sistema público de ensino
considerado moderno85, que serviu como exemplo para a atuação em outros estados, como:
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina. Um dos
recursos utilizados por alguns estados foi contratar os educadores paulistas para participarem
do processo de reorganização da instrução pública. O sistema educacional paulista utilizou
diversas formas de divulgação do novo método, tais como: relatórios da instrução pública e do
presidente do Estado; relatórios de visitas dos inspetores dos distritos; periódicos educacionais;
livros; folhetos; anuários do ensino; e artigos publicados na impressa de circulação nacional
que demonstravam as realizações educacionais positivas em atividade no Estado (SOUZA,
2006).
O crescimento da rede pública escolar paulista apoiou-se no sistema financeiro
alavancado pela cultura cafeeira. A Constituição de 189186 nos deixa entrever que aos Estados
caberiam os impostos da exportação, enquanto que à União caberiam os impostos da importação
(DEAECTO, 2002).
O aumento populacional em específico da cidade de São Paulo, entre o período de
1872 a 1890, foi superior ao do país, com uma taxa de crescimento anual de 4,1% contra 1,96%.
Tal processo consolidou-se, a princípio, em função das melhorias advindas do fortalecimento
da economia em função do café e, posteriormente, pela industrialização. Outro fator relevante
foi a elevação da taxa de imigração (MARCÍLIO, 2005). A eclosão populacional acarretou em
um sério problema circunscrito não apenas à cidade de São Paulo: o analfabetismo. Organizouse assim, um movimento para suprir tal carência e para assegurar tanto aos brasileiros quanto
Por modernização podemos entender: “A criação dos grupos escolares em 1893 foi o marco da modernização
educacional paulista, a partir da reunião de escolas isoladas agrupadas pela proximidade. Os grupos escolares
reuniam todas as características da escola graduada, esta se fundamentava na classificação dos alunos pelo nível
de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, implicando a constituição das classes.
Pressupunha também a adoção do ensino simultâneo, a racionalização curricular, controle e distribuição ordenada
dos conteúdos e do tempo, introdução de um sistema de avaliação, divisão do trabalho docente e um edifício
escolar compreendendo várias salas de aula e vários professores” (SOUZA, 2006, p. 114).
86
Art. 9º - É da competência exclusiva dos Estados decretar impostos: 1º) sobre a exportação de mercadorias
de sua própria produção (Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 24 fev. 1891, grifo nosso).
85
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aos estrangeiros sua integração na sociedade letrada. Os governantes passaram então a
vislumbrar a promoção da educação popular como uma “campanha tão santa quanto a da
abolição da escravatura, porque é a abolição da ignorância e da incapacidade nacional para o
desenvolvimento e a grandeza da pátria” (LEÃO, 1918 apud MARCÍLIO, 2005, p. 117).
O ensino primário passou a ser um meio através do qual as crianças eram não apenas
instruídas, mas sim educadas. Eis a bandeira que os reformadores da instrução pública
hasteavam. Essa diferenciação não se restringia apenas à questão semântica, uma vez que
“educar pressupunha um compromisso com a formação integral da criança que ia muito além
da simples transmissão de conhecimentos úteis dados pela instrução” (SOUZA, 2006, p. 127).
No que concerne à educação popular, outra questão relevante nesse primeiro período
republicano, é que a ela fora atribuído o importante papel da formação do cidadão republicano
e da própria consolidação do novo regime. Artur Breves afirma que “ainda que muita gente
considere a instrução popular absolutamente separada da política, parece-me que ela é o mais
poderoso meio de melhorar o caráter nacional de um povo, pois está intimamente ligada à
organização política” (BREVES, 1889 apud REIS FILHO, 1995, p. 38).
A educação para o voto e pela escola foi firmada pelos republicanos como meio de
transformação que levaria a população a uma nova sociedade brasileira, ou seja, o voto seria
um direito dos alfabetizados. Portanto, a frequência à escola moldaria esse novo homem,
adequando-o aos tempos modernos, sendo assim, os súditos se transformariam em cidadãos
ativos.
De acordo com Jorge Nagle (2006), esse período foi caracterizado como “o entusiasmo
pela educação e o otimismo pedagógico”. Ambos poderiam resolver o problema da educação,
uma vez que o “entusiasmo” estava atrelado à multiplicação das instituições escolares, que
abarcariam grande número de estudantes, resultando em um caminho certo para o progresso
nacional, e o “otimismo”, por sua vez, conseguiria remodelar a maneira de ensinar o novo
cidadão brasileiro.
É importante ressaltar que na Primeira República houve várias Reformas Educacionais
e Decretos. O Decreto Nº 346, de 19 de abril de 1890, criou a Secretaria de Estado dos Negócios
da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, ficando a cargo desse órgão tanto os serviços
referentes à instrução pública, quanto os serviços dos correios e telégrafos, como o próprio
título estabelece. Para ocupar a pasta, foi designado o Marechal Benjamin Constant. Em 08 de
novembro de 1890, foi assinada a Reforma do ensino em todos os níveis da instrução para o
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Distrito Federal (então, Rio de Janeiro) denominada Reforma Benjamin Constant. Seus
princípios gerais eram a laicidade, a gratuidade do ensino primário, a liberdade de ensino e a
ciência, como fundamentos da organização curricular e do ensino propriamente dito. Para o
Distrito Federal, foram criadas duas categorias de escolas primárias: as de 1º grau, destinadas
aos alunos de 7 a 13 anos de idade, que, ao concluírem, poderiam ter acesso ao ensino
secundário e ao normal; e as de 2º grau, destinadas aos alunos de 13 a 15 anos, marcadas pela
separação por gênero. Um dos destaques da Reforma foi a criação do Pedagogium, definido
como:
Um centro impulsor das reformas e melhoramentos de que carece a instrução nacional,
oferecendo aos professores públicos e particulares os meios de instrução profissional
de que possam carecer, a exposição dos melhores métodos e do material de ensino
mais aperfeiçoado. Isso seria alcançado com a boa organização e exposição
permanente de um museu pedagógico; conferências e cursos científicos adequados ao
fim da instituição; gabinetes e laboratórios de ciências físicas e naturais; concursos;
exposições escolares anuais; direção de uma escola primária modelo; instituição de
uma classe-tipo desenho e oficinas de trabalhos manuais; organização de coleçõesmodelos para o ensino científico concreto nas escolas públicas; publicação de uma
revista pedagógica (DECRETO Nº 980, de 08 de novembro de 1890).

O Pedagogium não teve uma vida longa, tendo suas atividades encerradas em 1896,
momento em que foi transferido para a responsabilidade do município do Rio de Janeiro.
A primeira reforma da instrução pública no Estado de São Paulo ocorreu em 08 de
setembro de 1892, com a Lei Nº 88, e, posteriormente, com o Decreto Nº 144-B, de 30 de
dezembro de 1892, que incorporou as novas ideias educacionais vigentes no período. Em
relação ao ensino primário, foram incorporadas as experiências que já haviam sido colocadas
em prática na Escola-Modelo. O ensino primário passou a ter dois cursos: o Preliminar e o
Complementar. O curso Preliminar era obrigatório para crianças com idade de 7 anos a 12 anos,
de ambos os sexos, regidos em escolas preliminares87, com professores normalistas juntamente
com seus auxiliares.
O curso Complementar também tinha quatro anos de duração, no entanto, era
destinado aos alunos já habilitados no curso Preliminar. “Correspondia tanto à integralização
do ensino primário para as escolas de 2º grau, quanto a uma instrução intermediária entre o
curso elementar e a escola secundária” (SOUZA, 2006, p. 57).

“As escolas preliminares e suas auxiliares consistiam em escolas unitárias onde um professor, às vezes auxiliado
por um adjunto quando o número de alunos ultrapassava a 30, ministrava o ensino para crianças em diferentes
graus de adiantamento” (SOUZA, 2006, p.57).
87
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Outra importante constatação quanto a essa reforma foi a utilização do método
intuitivo como metodologia obrigatória nas escolas públicas. Cabe ressaltar que a importância
do método era vital para atingir os novos objetivos educacionais, pois funcionava como “guia”,
como caminho seguro a ser seguido.
O método intuitivo surgiu na Alemanha, no final do século XVIII, pela ação de Johann
Bernhard Basedow, Joachim Heinrich Campe e, principalmente por Johann Heinrich
Pestalozzi. O método baseava-se no reconhecimento da intuição como fundamento de todo o
conhecimento, isto é, a compreensão de que a aquisição dos conhecimentos decorria dos
sentidos e da observação. Souza afirma que o mesmo “pressupunha uma abordagem indutiva
pela qual o ensino deveria partir do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido,
do concreto para o abstrato” (SOUZA, 1998, p. 159). Portanto, a ruptura do modelo antigo da
educação perpassou desde a implantação arquitetônica dos novos edifícios até adentrar na sala
de aula com a nova organização didático-pedagógica.
Com o propósito de elucidar as diversas reformas na instrução primária, apresentamos
no Quadro 1, a seguir, um levantamento referente às leis e decretos promulgados pelos
governantes do Estado de São Paulo, durante o período de 1890 a 1953, limitando-nos assim
ao nosso recorte temporal pré-estabelecido.

Quadro 1: Índice básico sobre a Legislação do ensino primário paulista referente aos
programas educacionais e criação das Escolas Profissionais
ANO
1890
1892

1894
1895

LEIS OU DECRETOS
Decreto Nº 34 de 25/03/90:
Suprime a educação religiosa do programa de ensino nas escolas públicas.
Lei Nº 88 de 08/09/92:
Reforma a instrução pública do estado.
Decreto 144-B de 30/12/92:
Aprova o regulamento da Instrução Pública.
Decreto N.248 de 26/07/94:
Aprova o regimento interno das escolas públicas
Lei Nº 374 de 03/09/1895:
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1896

1904

1905

1910

1911

Providencia sobre o ensino das matérias do Curso das Escolas
Complementares, dos Ginásios, das Escolas Normais, e cria, como uma seção
da Diretoria Geral de Instrução Pública, um Almoxarifado.
Lei Nº 430 de 01/08/96:
Suprime o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública e a respectiva
Secretaria e autoriza o governo a reformar a Secretaria do Interior.
Lei Nº 489 de 29/12/96:
Torna obrigatório em todos os estabelecimentos e escolas particulares de
instrução primária, para ambos os sexos, dirigidos por professores de qualquer
nacionalidade, o ensino da língua nacional, bem como de Geografia e História
do Brasil.
Decreto 362 de 17/06/96:
Altera o currículo da Escola Normal da Capital.
Decreto Nº 1.216 de 27/04/04:
Aprova e manda observar o regimento interno dos grupos escolares e das
Escolas-Modelo.
Decreto Nº 1.217 de 29/04/04:
Aprova e manda observar o programa de ensino para os grupos escolares e
Escolas-Modelo.
Decreto Nº 1.253 de 28/11/04:
Aprova e manda observar o regimento interno dos grupos escolares.
Decreto Nº 1.281 de 24/04/05:
Aprova e manda observar o programa de ensino para as Escolas-Modelo e
para os grupos escolares.
Lei Nº 1.214 de 24/10/10:
Autoriza o Governo a realizar uma operação de crédito até a quantia, de
10.500:000$000, destinado a construção de prédios escolares e o
estabelecimento de dois institutos de educação profissional.
Lei Nº 1.245 de 30/12/10:
Orça a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 1911 (Art. 46
cria duas Escolas de Artes e Ofícios em Amparo e Jacareí).
Decreto Nº 2.005 de 13/02/11:
Aprova e manda observar o programa de ensino para as escolas isoladas do
Estado.
Decreto Nº 2.118 B de 26/09/11:
Organiza as escolas Profissionais da Capital.
Decreto Nº 2.164 de 23/11/11:
Abre no Tesouro do Estado a Secretaria de Estado dos Negócios do Interior,
um crédito especial de 10.325:174$700, para construção de prédios escolares
e 300:000$000 destinados as Escolas de Artes e Ofícios de Amparo e Jacareí.

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir de dados coletados por Casemiro dos Reis Filho (1998).

Quadro 1: Índice básico sobre a Legislação do ensino primário paulista referente aos
programas educacionais e criação das Escolas Profissionais (Continuação).
ANO
1912

LEIS OU DECRETOS
Decreto Nº 2.225 de 16/04/12:
Manda observar a Consolidação das leis, decretos e decisões sobre o ensino
primário e as escolas normais.
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1915
1917
1918

1919

1920

1921

1922

1925

1926

1927
1929

1931
1933
1938

Lei Nº 1.490 de 23/12/15:
Institui o Orpheon de São Paulo
Lei Nº 1.579 de 19/12/17:
Estabelece diversas disposições sobre a instrução pública do Estado.
Decreto Nº 2.944 de 08/08/18:
Aprova o Regulamento para a execução da Lei Nº 1.579, de 19 de dezembro
de 1917, que estabelece diversas disposições sobre a Instrução Pública do
Estado.
Lei Nº 1.709 de 27/12/19:
Cria diversas escolas profissionais, nesta capital e no interior do estado.
Lei Nº 1.711 de 27/12/19:
Organiza as Escolas Profissionais do Estado.
Lei Nº 1.750 de 08/12/20:
Reforma a Instrução Pública do Estado.
Decreto Nº 3.188 de 7/04/20:
Aprova o Regulamento, junto, para execução da Lei n. 1.711, de 27 de
Dezembro de 1919, que organiza as Escolas Profissionais de São Paulo.
Decreto Nº 3.356 de 31/05/21:
Regulamenta a Lei Nº1750, de 8/12 de dezembro de 1920, que reforma a
Instrução Pública.
Decreto Nº 3.531 de 22/11/22:
Expede o Regulamento para a boa execução do ensino do Escotismo no Estado
de São Paulo.
Lei Nº 2.095 de 24/12/25:
Aprova o decreto Nº 3.858, de 11 de junho de 1925, expedido pelo Poder
Executivo, e que reformou a Instrução Pública do Estado.
Decreto Nº 3.858 de 11/06/25:
Reforma a Instrução Pública: do ensino primário, das escolas normais, das
escolas profissionais, do seminário das Educandas, da Faculdade de
Educação.
Decreto Nº 4.101 de 14/09/26:
Regulamenta a Lei Nº 2.095 de 24 de dezembro de 1925 que reformou a
instrução pública.
Lei Nº 2.269 de 31/12/27:
Reforma a Instrução Pública do Estado.
Decreto Nº 4.600 de 30/05/29:
Regulamenta as leis Nº. 2.269, de 31 de dezembro de 1927, e Nº 2.315, de 31
de dezembro de 1928, que reformaram a Instrução Pública do Estado.
Decreto Nº 5.152 de 07/08/31:
Dá regulamento ao ensino religioso nas escolas públicas.
Decreto Nº 5.884 de 21/04/33:
Institui o Código de Educação do Estado de São Paulo.
Decreto Nº 8.927 de 19/01/38:
Institui clubes de trabalho agrícola nos estabelecimentos de ensino primário,
conforme as condições assim o permitir.

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir de dados coletados por Casemiro dos Reis Filho (1998).

Quadro 1: Índice básico sobre a Legislação do ensino primário paulista referente aos
programas educacionais e criação das Escolas Profissionais (Continuação).
ANO

LEIS OU DECRETOS
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1946
1950

1951

1953

Decreto-Lei Nº 8.529, de 02/01/46:
Lei Orgânica do Ensino Primário
Lei Nº 768 de 23/08/50:
Dispõe sobre a localização de classes de ensino primário junto a empresas
industriais e instituições particulares, e dá outras providências.
Lei Nº 1.536 de 28/12/51:
Regula o uso de uniformes, distintos ou livros didáticos nos estabelecimentos
de ensino mantidos pelo Estado e nos de ensino primário mantidos por
particulares.
Lei Nº 2.287 de 03/09/53:
Dispõe sobre a criação de Classes Braille nos cursos pré-primário, primário,
secundário e de formação profissional em geral e dá outras providências.

Fonte: Quadro elaborado pela autora, a partir de dados coletados por Casemiro dos Reis Filho (1998).

Essa profusão de reformas compôs um cabedal de leis que nem sempre foram seguidas
à risca, ou ainda, não eram adequadas à realidade do país, conforme observou o Dr. Júlio
Afrânio Peixoto, Diretor da Instrução Pública em 1916:
No ensino público nunca houve alma, espírito, ideia; não lhe faltaram, porém, jamais,
longos, minuciosos, pomposos regulamentos. Neles se refletiam, sobretudo a pouca
competência em geral dos legisladores e um amálgama incongruente de bons e maus
princípios, de ideias sãs e falsas, de pouca adaptabilidade ao nosso meio e condições,
tudo copiado, com pouca reflexão e espírito prático, dos livros estrangeiros sobre o
assunto ou imitado sem discernimento do que no exterior se praticava (PEIXOTO,
1936 apud MARCÍLIO, 2005, p. 133).

Mesmo com toda essa nova legislação, a escola, que deveria ser destinada ao povo,
não conseguiu atingir seu objetivo, de modo que a parcela da população economicamente
desfavorecida acabou ficando à deriva no projeto educacional republicano. Um dos principais
motivos que levaram a essa derrocada educacional imaginada pelos republicanos foi a falta de
vagas e também de escolas para atender à toda ou pelo menos, à maioria da demanda para o
ensino primário. Mesmo quando estava matriculado na escola, o aproveitamento do aluno era
insatisfatório, havendo grande número de evasões e de reprovações.
Podemos aludir os dados a partir da leitura dos Anuários do Ensino do Estado de São
Paulo, fontes documentais secundárias para nos corroborar. No Anuário de 1907-1908, ao
descrever o fraco resultado da educação primária oferecida pelas escolas isoladas da Capital,
localizadas nos bairros e nos distritos de paz88, João Lourenço Rodrigues descreveu a situação
da seguinte forma: “[...] os resultados dos exames realisados não podem ser considerados

“Escolas de bairro ou de sede de distrito de paz eram aquelas situadas fora do perímetro urbano estabelecido
para a cobrança do imposto predial” (SOUZA; ÁVILA, 2013, p.4).
88
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especiaes de funccionamento da maioria, talvez mesmo da totalidade das escolas da Capital”
[sic] (RODRIGUES, 1908, p. 29). Rodrigues atribuiu esse fraco desempenho a três principais
causas intrinsecamente correlacionadas: primeiramente, a má instalação das escolas isoladas
em casas que não ofereciam condições adequadas para o ensino, com higiene precária, salas
apertadas, pouca iluminação e até mesmo sem área externa para a recreação dos alunos. O
segundo motivo versou sobre a falta de materiais educacionais básicos, como lousas,
mobiliário, livros, mapas e outros, sendo que, os que estavam disponíveis se encontravam em
estado precário. Por último, e não menos importante, era a orientação pedagógica, que poderia
ser tanto um reflexo das más condições das instalações e da falta de material didático, quanto
da própria formação pedagógica do professor.
No Anuário de 1918, elaborado por Oscar Thompson, o quadro referente ao
analfabetismo infantil ainda era um dado que alarmava os responsáveis pela educação. De
acordo com a estatística realizada pela Diretoria Geral da Instrução Pública, o número de
crianças com a idade entre 7 e 12 anos (portanto na idade do ensino primário) não matriculadas,
que se encontravam fora do circuito escolar, era superior ao de crianças matriculadas no mesmo
período: 247.543 contra 232.621 (THOMPSON, 1918).
Em relação à quantidade de escolas no Estado de São Paulo que ofereciam o curso
primário no ano de 1918, temos a somatória de 3.249, podemos auferir os seguintes dados:


176 grupos escolares89;



31 escolas reunidas90;



1.595 escolas isoladas91;



358 escolas municipais;



1.089 escolas particulares.

Ao fazer um compêndio sobre a quantidade de classes nos grupos escolares destinadas
às séries do ensino primário, Thompson (1918) explicitou sua preocupação com a visível
diminuição das salas destinadas à 4ª série, em torno de 30% a menos em comparação com a 1ª
série. Enquanto havia 954 classes destinadas ao 1º ano; havia 683 para o 2º ano; 490 para o 3º

89

Os Grupos Escolares reuniam em um só prédio de quatro a dez salas de aulas e vários professores conforme a
quantidade de salas de aula, além de um diretor e demais funcionários. Os alunos eram separados em classes de
acordo com o sexo e também por nível de aprendizagem (REIS FILHO, 1981).
90
As Escolas Reunidas compreendiam o agrupamento de escolas isoladas em um mesmo edifício, mantendo cada
qual sua própria estrutura (SOUZA, 1998).
91
Escolas Isoladas eram unidades escolares não agrupadas, com um único professor ministrando a instrução para
crianças de diversas idades e avanço escolar heterogêneo (SOUZA, 1998).
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ano e, apenas 285 para o 4º ano, o que demonstrava ou uma clara diminuição do número de
alunos aprovados ou uma elevada taxa de evasão escolar.
O que podemos conjecturar é que essa escola da proposta republicana era um projeto
político, mas, ao mesmo tempo, dualista, pois mesmo sendo necessário abarcar o ensino à
totalidade da sociedade, não se tratava de oferecer todo o ensino para toda a sociedade. Era uma
escola forjada nos moldes para garantir a durabilidade política de uma camada economicamente
favorável, preocupada em se manter no controle social e econômico, visto que, a escola era
proposta com um ensino elementar e profissional para as massas e com uma educação científica
voltada para as elites.
Uma prova da dualidade desse novo enquadramento educacional pode ser constatada
ao debruçarmos o olhar sobre a primeira década do século XX. Conforme crescia o número de
escolas e a demanda pela educação, um problema surge ligado diretamente a essa efervescência
educacional, justamente a questão econômica. Manter e custear esse novo modelo educacional
levava os cofres públicos a despender uma quantia substancial, de modo que a solução foi
restabelecer as prioridades de acordo com as necessidades e interesses. Uma saída encontrada
foi alterar a permanência dos alunos na escola:
Em 1913, as escolas isoladas de bairro, aquelas situadas nos centros agrícolas,
povoados ou distrito de paz passaram a ter um curso de dois anos. Em 1917, as escolas
isoladas foram reclassificadas em rurais, distritais e urbanas, e a duração do curso
primário foi alterado para 2, 3 e 4 anos respectivamente. Para a população dos centros
urbanos era oferecido um curso de maior duração, como impunham as exigências da
vida urbano-industrial. Para a população dos povoados e zonas rurais, era considerado
suficiente um ensino mais simplificado e aligeirado, de acordo com as necessidades
do meio (SOUZA, 1999, p. 132).

Com a educação ministrada de acordo com nesse novo modelo escolar, o cidadão seria
preparado adequadamente, ou melhor, seria educado para ocupar as novas dimensões sociais,
econômicas, políticas que estavam surgindo com o limiar da República, em específico aquele
que ocupava o espaço urbano. O cidadão, segundo os princípios políticos democráticos, era
moldado por um ensino laico, adequado para ocupar profissionalmente seu lugar no sistema
capitalista com uma educação embasada nos liceus científicos ou nas escolas profissionais,
assistencialistas e filantrópicas. No âmbito social, ele seria mais civilizado porque iria adquirir
hábitos morais, não metafísicos, mas com uma base racional e científica e, por fim, conseguiria
alcançar a prosperidade pessoal, objetivo profícuo da mentalidade liberal.
Para compor esse cenário que estava surgindo e para a concretude do projeto, algumas
providências foram de vital importância, dentre elas, a questão da quantidade de horas de estudo
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às quais os alunos deveriam se dedicar para conseguir alcançar um aprendizado condizente com
a nova realidade social. No século XIX (especificamente em 1892), a permanência da criança
na escola orbitava em torno de 3 a 5 horas, dependendo da idade e da estação do ano. No
inverno, as aulas iniciavam às 10 horas e, no verão, às 09 horas. Para os alunos com idade entre
7 e 9 anos a jornada educacional era menor, de apenas 3 horas diárias, pois se acreditava que o
aluno nessa faixa etária estava mais vulnerável ao cansaço.
No início do século XX, em 1904, outro horário foi estipulado para os alunos das
escolas paulistas: todos deveriam permanecer na escola cinco horas por dia, seis dias por
semana com meia hora de recreio. A entrada seria às 11 horas e saída às 16 horas. Tal alteração
foi uma adequação à inovação dos ritmos impostos com a modernização. O tempo agora era o
escravo do relógio, o compasso da vida era o urbano e não mais o rural ditado pela natureza. A
sociedade passou a fazer um novo uso do tempo, e a escola ajudou a imprimir essa rotina, não
apenas às crianças.
O que deveria ser ensinado nas escolas e como deveria ser ensinado estava
contemplado nos programas educacionais, que estabeleciam desde o conteúdo programático até
a divisão do tempo, destinado à cada disciplina, e à cada exercício. Esses programas
estabeleciam também a forma como deveria ser ocupado o tempo do aluno durante sua
permanência na escola.
O programa de ensino dos grupos escolares foi a priori o mesmo estabelecido para as
demais escolas primárias, com uma base no conhecimento enciclopédico, mas com a inclusão
de novas matérias e procedimentos didáticos, como já mencionamos anteriormente.
O Orfanato Cristóvão Colombo seguiu a legislação educacional paulista vigente na
época, tendo adotado o programa escolar determinado pelo Estado, com a inclusão do ensino
religioso católico em seu plano curricular, tema abordado no item a seguir.

3.1

AS LINHAS ESSENCIAIS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DO ORFANATO
CRISTÓVÃO COLOMBO

Antes de iniciarmos nossa análise específica sobre o programa de ensino do Orfanato
Cristóvão Colombo, é elementar deslindarmos como era esse programa da escola primária
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paulista. Cabe esclarecer quais eram os elementos, disciplinas e métodos apresentados nos
programas e de que maneira eram transmitidos para as escolas e especificamente para os
professores.
A centralização dos programas de ensino sempre esteve sob a égide do poder público,
cabendo aos Estados legislarem sobre eles por meio de documentos oficiais impressos, leis e
decretos. No entanto, ao analisarmos tais leis, é imprescindível que elas sejam visualizadas
como uma prática de ordenação das relações sociais.
Os ditames sociais, políticos e culturais formavam um conjunto de saberes e
necessidades que orientavam a seleção do que ensinar e dos conhecimentos importantes, válidos
ou essenciais a ponto de serem incluídos nos programas de ensino das escolas primárias
públicas ou particulares, principalmente no período em que a escola foi tomada como
referencial de progresso, modernização e transformação social. A ideia de uma escola nova,
tendo como objetivo formar o novo homem, associou-se com a urgência oriunda do
desenvolvimento industrial, bem como do processo de urbanização vivenciado em São Paulo.
Os olhares repousaram em vários segmentos acerca da organização escolar, no âmbito
político e pedagógico: os métodos de ensino passaram a ser revisitados e modificados; o método
tradicional de memorização foi substituído pelo intuitivo; novas disciplinas passaram a compor
os programas, ampliando-os; livros, manuais didáticos e materiais escolares passaram a fazer
parte do novo escopo educacional; o próprio mobiliário escolar92 sofreu alterações; os
certificados de estudos, a arquitetura escolar, a disciplina escolar e a formação dos professores
são alguns dos principais pontos que compuseram esse amálgama educacional.
As discussões acerca dos programas de ensino estiveram em pauta nos principais
periódicos em circulação no Estado de São Paulo. Nos textos publicados na Revista de Ensino,
por exemplo, é possível observar os esforços dos intelectuais e professores:
[...] As aspirações humanas abrangem hoje um âmbito mais vasto; as necessidades
sociaes são mais complexas e mais urgentes; o ideal de conquista cedeu o passo a
outros ideaes mais elevados. A escola, instrumento da civilisação e devendo como tal,
acompanhar pari-passu a sua evolução, já não pode fazer consistir a educação
individual no desenvolvimento das forças physicas e na simples cultura dos
sentimentos patrióticos. [...] Tratando da educação moral, aquillo que os nossos
programas consignam tem apenas o valor de uma expressão negativa [sic]
(RODRIGUES, 1902, p. 185-186).
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Em relação à mobília escolar, ressaltamos que, em São Paulo, no final do século XIX, houve um debate sobre
qual tipo de carteira seria melhor do ponto de vista pedagógico, moral e higiênico. As carteiras individuais eram
as mais adequadas por manter a distância entre os alunos. No entanto, por medida de economia, a maioria das
escolas acabou adotando o modelo de carteiras duplas, fixas ao solo, fabricadas particularmente pelas
penitenciárias paulistas e pelo Liceu de Artes e Ofícios (MARCÍLIO, 2005).
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Podemos presumir que a crítica ao programa ao qual Rodrigues (1902) se refere é
quanto à Lei Nº 88, de 08 de setembro de 1892. O artigo 6, da referida lei, estabelecia que as
escolas preliminares deveriam ensinar algumas matérias, dentre elas a moral prática e a
educação cívica, sendo que, essas lições ficariam restritas à de um conjunto de memorização de
preceitos e deveres. Para Rodrigues (1902), esses ensinamentos não estavam coadunados com
a nova realidade da sociedade do início do século XX.
Noutra edição da Revista de Ensino, datada de 1909, o professor Augusto Ribeiro de
Carvalho elaborou uma série de artigos específicos sobre os programas de ensino. Ele definiu
os programas como: “um dos principais elementos que o professôr tem a considerar para a
organisação pedagógica da sua classe, ou da sua escola, estabelecendo, de antemão, o roteiro
para a marcha progressiva dos espíritos: programma é o plano geral dos estudos de um
estabelecimento de ensino” [sic] (CARVALHO, 1909, p. 3-4). Na visão do professor, o
programa era mais que uma bússola que deveria guiar o caminho do trabalho docente, era o
eixo condutor sobre o qual girava todo o processo educativo: “[...] pelos programas de ensino,
sabemos logo qual o fim de uma casa de educação, qual a sua funcção real” [sic] (CARVALHO,
1909, p. 7).
Os programas de ensino representavam não apenas o aspecto legislativo da educação,
mas, sobretudo, encarnavam uma maneira de controlar o que e para quem se ensinava e,
consequentemente, o que se aprendia.
Alguns intelectuais, como por exemplo, Rui Barbosa (1883), acreditavam que era
necessário ampliar o programa para as escolas populares, pautando-o no princípio da educação
integral: física, intelectual e moral, ou seja, corpo e espírito estariam indissociáveis, tendo como
aporte metodológico o método intuitivo. A educação integral, formada por essa tríade, foi
elaborada e transmitida a partir da obra de Herbert Spencer intitulada: “Educação Intellectual,
Moral e Physica”, publicada em 1861. De acordo com Souza:
O apelo de Spencer à correspondência entre a lei da evolução biológica (lei do
desenvolvimento orgânico) e o progresso social possibilitou a naturalização da
evolução da sociedade e a compreensão da ciência como o conhecimento mais
relevante, o conhecimento útil com aplicação no trabalho, na arte e na vida diária
(SOUZA, 2000, p. 13-14).

A teoria apresentada por Spencer tinha em Rui Barbosa um fervoroso divulgador e
seguidor, uma vez que:
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[...] o que, portanto, cumpre, é repudiar absolutamente o que existe, e reorganizar
inteiramente de novo o programa escolar, tendo por norma esta lei suprema:
conformá-lo com as exigências da evolução, observar a ordem natural, que os atuais
programas invertem [...]. Demonstra-se a perfeita racionalidade desse critério,
aplicado à educação científica do homem, pela identidade exata entre a progressão
que seguem as faculdades humanas no desenvolvimento natural, biológico,
espontâneo do indivíduo e da espécie (BARBOSA, 1883 apud SOUZA, 2000, p. 14,
grifo nosso).

A citação acima nos permite pressupor que a educação integral passou a ser a pedra
angular para a definição de uma nova seleção dos conteúdos programáticos para a escola
primária. A propagação de conhecimentos úteis à sociedade foi perpassada pela educação moral
e cívica. A fim de corroborar nossa afirmação, buscamos subsídios no pensamento de
Rodrigues: “a escola primária não deve ter a preocupação do supérfluo e, sim, do essencial.
Ensinem-se à criança coisas de utilidade geral e emprego quotidiano” (RODRIGUES, 1908, p.
62).
De acordo com os programas educacionais para o ensino primário da escola paulista,
as crianças, em específico as pertencentes à classe social menos favorecida economicamente,
estavam submetidas a uma educação pautada na visão de mundo da classe dominante. Gramsci
(1995) nos faz refletir acerca desse modelo. Os processos de ensino-aprendizagem elaborados
na escola, bem como fora dela, estão ligados à disputa pela hegemonia entre as classes.
Simultaneamente a essa ação, a política da sociedade exige que se ensine os indivíduos e os
grupos sociais a viverem conforme as necessidades e desejos da classe dominante.
A escola fundamentalmente desempenha esse papel perante a sociedade e os
indivíduos. Em suas teorias sobre esse aparelho ideológico, Gramsci afirma que a educação
estava dividida em duas porções distintas: uma escola técnica93, indicada aos filhos do
proletariado, e uma escola de cultura geral, frequentada pelos filhos dos dirigentes. “A divisão
fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema racional: a escola profissional
destinava-se às classes instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes dominantes
e aos intelectuais” (GRAMSCI, 1995, p. 118).

De acordo com Gramsci: “a tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola 'desinteressada' (não
imediatamente interessada) e 'formativa', ou de conservar apenas um seu reduzido exemplar, destinado apenas a
uma pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em preparar-se para um futuro profissional,
bem como a de difundir cada vez mais as escolas profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua
futura atividade são predeterminados. A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola
única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade
de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho
intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á a
uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo” (GRAMSCI, 2001, p. 33-34).
93
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Para Gramsci, a criação da escola unitária dar-se-ia pela necessidade de combinar “as
relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial” (GRAMSCI, 1995, p. 125), abarcando
assim todo o escopo da vida do indivíduo, ou seja, a própria escola unitária tornar-se-ia um
instrumento de instituição de uma nova sociedade, permitindo às classes subalternas adquirirem
recursos intelectuais, morais e políticos, rompendo então com sua condição de dominados e
assumindo uma posição de protagonistas de sua própria história.
Como mencionado anteriormente, a importância do programa educacional está
diretamente ligada à estrutura da escola. Como, o quê e para quem ensinar são as diretrizes
básicas contidas na sua elaboração. Ora, o que podemos entender, através do pensamento de
Gramsci, é que a escola primária paulista, em específico, estava atrelada a criar novos cidadãos,
desde que estivessem em conformidade com os ditames do Estado e da classe dominante.
Ao analisarmos as disciplinas escolhidas, para a educação primária com uma lente mais
precisa, mas sempre em destaque para que o anacronismo não seja a vereda a ser seguida, pelo
contrário, sob o olhar da diacronia, podemos pressupor que houve um avanço no programa
educacional do final do século XIX, e do início do século XX, em relação ao programa adotado
antes pelo Império, que essencialmente se detinha nas três elementares funções: saber ler,
escrever e as quatro operações aritméticas básicas.94
Para o estudo em questão, interessa-nos destacar qual a concepção de ensino de cada
uma das matérias propostas no programa da escola primária paulista e, por meio de documentos
extraídos nos arquivos da instituição, compará-la simultaneamente com o programa adotado
pelo Orfanato Cristóvão Colombo. Esclarecemos que, para realizarmos tal análise, infelizmente
não foi possível localizar nem o programa educacional da segunda série e nem o da escola
profissionalizante. No entanto, ressaltamos que a ausência de tais documentos não nos
impossibilitou de realizar uma análise criteriosa acerca da educação ofertada no OCC.
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Embora haja uma tendência em dizer que o ensino não sofreu alteração no final do século XIX, muito pelo
contrário, ele a sofreu, e grande. No período Imperial, saber ler, escrever e contar bastava para suprir as
necessidades escolares da população pobre. Na República, esses saberes elementares não bastavam, era preciso
ensinar a civilidade e ter um número maior de alfabetizados, primeiramente os homens para que pudessem votar
e, a partir de 1932, também as mulheres. Por isso, precisamos ficar atentos para não cometer o anacronismo, pois
houve um significativo progresso educacional. Quanto à população pobre, que até a abolição da escravatura não
conseguia ocupar um espaço social e financeiro, com a República essa grande parcela começou a ser configurada
de outra forma, porque o cidadão também passou a ser necessário para compor o novo quadro político no país,
bem como, sua mão-de-obra era utilizada e explorada nas indústrias e comércios que despontavam no final do
século XIX e início do XX, e para tanto, era preciso que essa massa de trabalhadores possuísse uma instrução mais
adequada às novas tecnologias (Nota da autora).
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As treze matérias que compunham o programa das escolas em São Paulo eram
distribuídas eminentemente em duas linhas: a primeira, de natureza científica; e a segunda, de
natureza moral, a saber:


Leitura;



Linguagem;



Calligraphia [sic];



Arithmetica [sic];



Geographia e cosmographia [sic];



História do Brasil;



Sciencias phisicas e naturaes [sic];



Instrucção civica e moral [sic];



Gymnastica e exercicios militares [sic];



Música;



Desenho;



Geometria;



Trabalho manual95.

O programa, como fora elaborado e utilizado, era considerado enciclopédico96 para
uma escola laica e republicana. Nota-se que não consta a doutrina cristã, excluída do programa
com a implantação da República, reforçando ainda mais o caráter laico da escola e da própria
República.
Algumas disciplinas deveriam ser ministradas exclusivamente por professores
brasileiros, como por exemplo, o ensino da língua portuguesa, que abrangia a leitura, noções de
gramática e exercícios de ditado e de composição. Essa disciplina servia como instrumento de
homogeneização social, correspondendo às finalidades morais. Outro elemento essencial
incorporado pelo governo paulista foi a obrigatoriedade do ensino da língua nacional nas
escolas estrangeiras.
O que deveria ser lido era fundamental para a formação do caráter moral da criança,
daí a importância do controle severo sobre os livros didáticos escolhidos. “A leitura tornava-
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Decreto Nº 1.281, de 24 de abril de 1905.
De acordo com Souza, “o ensino enciclopédico é entendido como: educação integral, a educação que contempla
todos os conhecimentos existentes, não apenas as ciências, mas os conhecimentos literários e as artes aplicadas às
indústrias e aos ofícios” (SOUZA, 1998, p. 172-173).
96

180

se alvo do poder e objeto do discurso moral. Além de se dedicarem às temáticas familiares ao
universo infantil, as lições encontravam-se impregnadas de valores morais e cívicos” (SOUZA
1998, p. 177).
Assim como a leitura, também a caligrafia tinha um papel fundamental, porque saber
escrever bem, com letra legível e bem delineada era fundamental nos centros urbanos,
sobretudo num momento em que a maioria dos textos e trabalhos era executada manualmente.
Estudar aritmética ia além de ter conhecimento sobre as quatro operações básicas.
Consistia em aprender tabuada, frações ordinárias e decimais incorporadas ao estudo o sistema
métrico decimal (noções de medida) e da geometria prática (taqueometria)97. Esses
conhecimentos eram essenciais para que o aluno, ao terminar o curso primário, estivesse apto
a ocupar algumas funções como, por exemplo, trabalhar no comércio.
As lições de Coisas serviram para ensinar as noções de ciência e tinham como função
classificar, quantificar e enumerar os fenômenos da natureza, os animais domésticos, as aves,
os peixes, os répteis, os anfíbios, os moluscos, as plantas, a saúde e a higiene corporal. O que
notamos é que o estudo da ciência “consistia menos na apropriação de conhecimentos
científicos em si e mais na apreensão de uma forma de conceber o mundo e compreendê-lo”
(SOUZA, 1998, p. 178).
A parte do programa considerada mais ‘educativa’ era composta pela educação moral
e cívica, responsável pela base que formaria o cidadão republicano.
A educação moral era constituída basicamente por bons costumes, isto é, pela
determinação do comportamento da criança nos diversos lugares de convivência, seja na escola,
na rua ou em casa; na forma como deveriam se comportar em relação aos outros indivíduos da
sociedade; e como deveriam obedecer a seus pais, irmãos e professores. Enfim, o que a criança
aprendia nessa matéria era um verdadeiro tratado de civilidade.
A educação cívica era composta por um segmento de doutrinas e leis, de deveres e
direitos do cidadão e da organização política federal e estadual. Nessa disciplina, eram
estudadas as capitais dos Estados e os políticos que ocupavam cargos de poder, como o
presidente da República, governadores, senadores e deputados. As crianças recebiam ainda as

A taqueometria, do grego “takhys” (rápido), “metren” (medição), compreende uma série de operações que
constitui um processo rápido e econômico para a obtenção indireta da distância horizontal e diferença de nível
(JELINEK, 1999, p. 62).
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noções sobre as Constituições Estaduais (no caso, a do Estado de São Paulo) e a Constituição
Federal.
A ginástica e os exercícios militares serviam para moldar os corpos das crianças por
meio da educação física, tornando-os fortalecidos e robustos. No entanto, os exercícios para os
meninos eram diferentes dos destinados às meninas. Para elas, eram estabelecidos somente os
exercícios calistênicos98 e os jogos ginásticos. Para eles, eram estabelecidos os exercícios
militares, cujo objetivo maior era transformá-los em futuros guardas nacionais e defensores da
pátria. Portanto, essa era também mais uma incumbência da escola primária, uma vez que ainda
não havia o serviço militar obrigatório.
O ensino da música estava balizado nos hinos de louvor à pátria, ao Estado e à
República, cujo objetivo era mitigar os costumes e abrandar os ânimos.
Por último, havia as disciplinas de desenho e de trabalhos manuais, classificadas como
preparação para o trabalho. “O desenho era visto como matéria preparatória para o trabalho
industrial” (SOUZA, 1998, p. 181). Os trabalhos manuais também eram específicos para cada
sexo: para as meninas, era ensinado o uso das agulhas nos trabalhos de crochê e bordados; para
os meninos, era ensinada a carpintaria, com a execução de pequenos objetos como caixinhas e
porta-retratos.
Antes de voltarmos nosso olhar para os programas educacionais do Orfanato Cristóvão
Colombo, devemos primeiramente questionar quem eram os alunos dessa instituição. A
maioria deles eram filhos de imigrantes italianos, mas também de espanhóis e de portugueses.
A primeira geração de filhos de imigrantes teve a oportunidade de receber a educação primária,
embora, para tanto, o motivo da internação tivesse sido, na maioria das vezes, a morte de um
dos progenitores (ou de ambos). Por esse mesmo motivo também permaneciam internadas no
OCC outras crianças, filhas de brasileiros. Ainda havia aquelas encaminhadas para o OCC pelas
autoridades públicas, seja pelos Juízes de Órfãos, pela Secretaria do Estado dos Negócios do
Interior e até mesmo pelo Consulado Italiano de São Paulo. Outro fator comum a todas elas era
pertencer a uma classe economicamente desfavorecida.

“Calistenia prescrevia exercícios físicos com os quais se pretendia produzir beleza e força, teriam sido
inicialmente considerados mais apropriados às mulheres, sendo realizados sem o uso de aparelhos, com exercícios
livres e rítmicos” (VAGO, 2002, p. 263).
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A educação era ofertada tanto para a seção masculina quanto para a feminina do OCC,
com o mesmo programa educacional. Como ocorria também na escola pública paulista, em
algumas disciplinas era respeitada a diferença de gênero.
Os programas educacionais do Orfanato Cristóvão Colombo apresentam-se na íntegra
nos anexos (3 à 5c) do presente trabalho. Como pudemos observar, não estão datados, mas
presumimos que sejam de 1905, pois ao compará-los com o Decreto nº 1.281, de 24 de abril de
1905, há uma grande semelhança de disciplinas. Constatamos também que algumas disciplinas
não fazem parte do programa, como: música, desenho e trabalho manual, além de ter havido
também a inclusão do ensino da Religião Católica. Na primeira série, o programa era composto
por:


Leitura;



Linguagem;



Calligraphia [sic];



Arithemetica [sic];



Geographia [sic];



História;



Instrucção Moral e Civica [sic];



Instrucção Physica [sic];



Religião.

O ensino da Linguagem era iniciado com o conhecimento das letras do alfabeto e, a
seguir, era realizada a cópia de algumas palavras extraídas do livro de leituras. Esse recurso
didático servia também para a prática da caligrafia, tendo um caderno como instrumento de
reforço. A leitura era executada pela professora que, ao ler o texto, ia explicando o sentido das
palavras desconhecidas pelos alunos.
Na disciplina de Aritmética, os alunos deveriam saber escrever os números ditados
pela professora. Eles também deveriam saber executar as contas elementares de soma, subtração
e multiplicação99, além de terem conhecimento da tabuada.
As lições de Geografia tinham como base demonstrar aos alunos a ideia de espaço.
Para isso, eram utilizados como referência tanto os objetos da sala, demonstrando a relação
99

No programa da primeira série, os alunos não aprendiam a divisão. Acreditamos que essa operação era ensinada
na 2ª série, mas, infelizmente, não nos foi possível localizar o programa referente a essa série para poder confirmar
nossa hipótese (Nota da autora).
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entre eles e o objeto, assim como o local onde a escola estava localizada em relação ao bairro e
aos pontos cardiais. A noção do tempo era outra parte da lição. A professora explicava a duração
temporal: hora, dia, mês e ano e ensinava os alunos a identificarem as horas no relógio. As
estações do ano também eram contempladas nesse estudo. Ensinava-se a formação das chuvas,
das nuvens e da garoa (o que de fato era uma constante na cidade de São Paulo, em 1905).
A História era transmitida de forma factual e comemorativa. Nas anotações do
programa pudemos verificar que eram ensinadas questões referentes ao passado da cidade de
São Paulo, em específico sobre quais foram os principais governantes do Estado e do País, os
primeiros habitantes e a importância para a nação dos monumentos e dos símbolos nacionais
como a bandeira e os hinos. Segundo Thompson, o Anuário de Ensino de 1909 esclarece como
essa disciplina deveria ser ensinada: “a história deve ser ensinada primeiramente à criança sob
a forma de biographia e anedotas, e não sob a de narrativa chronologicas” [sic] (THOMPSON,
1909, p. 166).
Na Instrução Moral e Cívica era ensinado aos alunos como deveriam proceder perante
Deus, seus familiares, padres, professores ou superiores e até seus colegas. O respeito e o
agradecimento que deveriam demonstrar para com os benfeitores do OCC também eram
fortemente destacados nessas lições. Outro ponto ensinado às crianças era como manter a
higiene pessoal, as formas de se comportar à mesa e as maneiras civilizadas de se portar. Para
tanto, era indicada a leitura do manual de civilidade, importante aporte didático para estabelecer
a conduta dos alunos nas aulas. Esses manuais de civilidade eram verdadeiros mananciais de
regras que visavam a transmitir as atitudes a serem seguidas nos espaços públicos e privados.
Esses ensinamentos deveriam ser conduzidos por meio da leitura obrigatória executada pelos
alunos (em específico para os alunos da primeira série, verificamos que tal leitura era realizada
pela professora), para compor os preceitos sociais do desempenho dos corpos, e porque não das
almas, mediante um conjunto de regras de comportamento necessárias para uma existência
civilizada sobretudo no meio urbano. Nas anotações do programa do OCC não consta qual
manual foi usado, no entanto, ao pesquisarmos mais profundamente o tema, constatamos que o
livro mais antigo publicado no Brasil era o Código do Bom Tom ou Regras da Civilidade e de
Bem Viver no XIXº Século, de autoria do Cônego português J. I. Roquette, cuja primeira edição
foi publicada em 1845, sendo composta por 36 capítulos. Outro manual muito difundido a partir
de 1932 foi O Pequeno Manual de Civilidade para o uso da Mocidade, de autoria desconhecida,
editado pela Livraria Francisco Alves.
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Sobre esse aspecto da instrução moral, a ex-aluna interna Irene Corrêa Lopes relata100:
Na hora das refeições, as meninas somente poderiam comer após as freiras
autorizarem, porque era preciso que todas estivessem já posicionadas em seus lugares.
Não podíamos conversar entre nós, todas tinham um lugar na mesa que era já marcado,
não podia mudar de lugar. Na hora da refeição não era para conversar, mas sim para
mastigar bem a comida antes de engolir. Para poder sair da mesa só depois que todas
já tinham terminado a refeição com a autorização das freiras.
Na hora do banho, havia sempre uma freira que ficava olhando as meninas para ver
se lavavam as orelhas, o cabelo e os pés. Não era apenas entrar no chuveiro e sair,
deveriam usar o sabonete! Outra freira ficava com as meninas para ver se elas escovam
os dentes certinho. Sempre íamos três meninas escovar os dentes e em três para o
banho, mas cada uma tinha seu chuveiro. As freiras também ensinavam como receber
as pessoas que iam ao Orfanato. Primeiramente fazia uma saudação com bom dia ou
boa tarde, levava a pessoa até a sala de espera e pedia, por favor, para ela sentar, pedia
licença para sair e ir chamar as freiras com que a visita queria falar. Ensinavam que
quando tinha que entrar em outra sala, pedir licença para quem estava lá. Sempre
chamar por senhora, senhor, os padres, as freiras, as professoras e os pais, nunca usar
‘você’. ‘Você’ era só para chamar as colegas, porque os mais velhos era falta de
educação e respeito usar ‘você’ (LOPES, 2014).

O relato acima nos permite entrever que a educação moral e cívica não se restringia
apenas ao âmbito da sala de aula, estendendo-se também a todos os segmentos diários das
alunas, especialmente das internas, pois, para elas, o OCC também desempenhava a função de
lar.
A Instrucção Physica [sic] não está detalhada nos programas. Acreditamos que era
equivalente à Gymnastica [sic] e Exercícios Militares, do programa da escola pública paulista.
Na disciplina de Religião Católica, os alunos aprendiam as principais orações que
deveriam ser rezadas diariamente, como: Pai Nosso; Ave Maria e Glória ao Pai. O Credo
também fazia parte desse corpus doutrinário. Os Mandamentos da Lei de Deus e da Igreja, a
importância do sinal da Cruz e a maneira correta da genuflexão também faziam parte desse
contexto.
Lopes (2014) relata que o ato de rezar era constante no OCC. Segundo ela, “ao levantar,
antes do banho, antes das refeições e ao deitar rezávamos um Pai Nosso e uma Ave-Maria”.
Ainda sobre as orações, Ernani Nocciolini, ex-aluno semi-interno, relata:
Antes de entrar, de manhã, rezávamos, na Igreja que tinha do lado da escola, um Pai
Nosso e uma Ave Maria. No período vespertino tínhamos que chegar às 13:00 horas
para rezar o Terço que durava até às 13:30 horas. Os internos rezavam o terço na
Capela Velha com o Irmão Francisco, nós, que éramos semi-internos, rezávamos com
o Irmão Leão, um Terço e dez Ave-Maria e a ladainha da Ave Maria em latim. Nós
repetíamos, mas não entediamos o que estávamos falando, nós decorávamos. Todos
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Como mencionado no início do presente trabalho, as entrevistas realizadas foram gravadas e posteriormente
transcritas por nós. Algumas partes das mesmas, que concernem ao objeto analisado, apresentam-se no corpo do
nosso texto de forma literal, sem ter havido nenhum tipo de interferência de nossa parte. Cabe esclarecer que
respectivas autorizações para uso dessas informações encontram-se em nosso poder (Nota da autora).
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precisavam ficar em fila, se um de nós saísse da formação, o Irmão Leão nos
repreendia com uma varinha (NOCCIOLINI, 2014).

Na Figura 23, a seguir, podemos observar a formação da segunda turma elementar
feminina. Possivelmente, nessa época, as meninas ainda dividiam o mesmo prédio com os
meninos, no bairro do Ipiranga. Apesar da fotografia não estar datada, acreditamos que seja
antes da inauguração da seção feminina na Vila Prudente, ou seja, anterior a 1904101.

Figura 23: Segunda Classe Elementar.
Crédito: Autor desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

Como já mencionamos anteriormente, na maioria das fotografias encontradas no
Arquivo do Instituto Cristóvão Colombo, as pessoas retratadas não estão identificadas, assim
como não está identificada nem a autoria da foto e nem mesmo a data. Destacamos que a
maioria das fotografias escolares é utilizada apenas como instrumento de recordação, sendo
poucas as utilizadas como instrumento da história da própria instituição. Talvez esse seja o
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Consideramos que a fotografia seja dessa data, pois temos outro documento do Juiz de Órfãos datado de 1899
que explicita sobre o ensino primário ofertado no OCC, vide página 187 (Nota da autora).
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motivo que justifique o anonimato das pessoas retratadas e a ausência de datas, inserindo essas
fotografias num contexto saudosista, esquivando-as à lógica do documento e do arquivo.
Observar uma fotografia detalhadamente possibilita poder descrevê-la com mais
detalhes, pois, como explica Carlo Ginzburg, “o olhar aproximado nos permite captar algo que
escapa da visão de conjunto e vice-versa” (GINZBURG, 2007, p. 267). Portanto, observando
detalhadamente a fotografia acima (Figura 23), podemos identificar alguns elementos
importantes, sobretudo no que tange à relação do OCC com a Itália e com a comunidade
italiana, uma vez que do lado esquerdo, apoiada sobre um cavalete, está uma lousa com a
inscrição: “Orphanato C. Colombo fundado pelo padre José Marchetti” e, no lado oposto, numa
outra lousa, lê-se: “Salve Milano! abbiti il nostro sincero voto che tu sia sempre gloriosa. II
Classe Elem.”102. As pessoas retratadas nos quadros presos na parede do fundo da fotografia
podem ser identificadas, são elas: ao centro, na parte inferior da fotografia, o padre José
Marchetti; logo acima, Dom Scalabrini; e do esquerdo, o rei da Itália, Humberto I. Infelizmente,
não conseguimos identificar quem é a pessoa retratada no quadro do lado oposto.
Podemos ainda observar que foi retratado um grupo de 28 meninas, aparentando ter
idade aproximada entre 09 e 13 anos. Desse total, há apenas duas crianças negras, o que nos
permite reforçar a tese que não apenas os filhos de imigrantes italianos ou crianças de cútis
branca eram acolhidas no OCC. Todas as meninas estão com um uniforme simples, composto
por um vestido de tecido xadrez, com mangas longas, com uma pequena pala rendada
demarcando um decote quadrado. A roupa denotava seriedade e, provavelmente, o traje que
elas estavam utilizando não deveria ser o mesmo usado cotidianamente. Nenhuma parte do
corpo da criança ficava exposta, a vestimenta é complementada com meias e botas. A maioria
das meninas tem cabelo comprido, o qual era mantido preso; as outras têm cabelo curto. A
fotografia não nos permite distinguir nenhum tipo de adereço, tais como fitas ou fivelas. Outro
detalhe observado na fotografia é a expressão de seriedade das meninas, que permaneceram
olhando diretamente para a câmera, sem esboçarem nenhum sinal de sorriso. Elas se mantêm
numa postura ereta e disciplinada, com as mãos cruzadas à frente. Complementando esse
quadro de seriedade e sobriedade escolhido para eternizar aquele momento, observamos, ao
centro da fotografia, uma freira, em ambos os lados dois padres, posicionados de maneira a
subjetivamente formar um ‘pilar moral’.
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Salve Milão! Tenha o nosso sincero voto que seja sempre gloriosa II Classe Elem. (tradução livre da autora).
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Não houve intenção de descortinar o entorno, talvez até mesmo porque o próprio
prédio do OCC ainda estivesse em obras. Como na maioria das fotos que pretende retratar e
destacar todos os componentes de uma classe, enquadrando todos no foco da lente, foi utilizado
um recurso de uso frequente dos fotógrafos: a arrumação de todos em fileiras, tendo como
subterfúgio a utilização de bancos posicionados em alturas distintas. Os professores ou outros
personagens que mereciam determinado destaque eram sempre posicionados ao centro. No
caso, temos uma freira, visto que se tratava de uma turma da seção feminina.
Em relação à educação, localizamos no AICC um documento escrito pelo Juiz de
Órfãos103 que demonstra a preocupação da direção em oferecer, desde sua fundação, o ensino
primário às internas e aos internos:

Figura 24: Carta do Juiz de Órfãos Clementino de Souza e Castro, 23 de set. 1899.
Autor: Clementino de Souza e Castro.
Acervo: AICC (documento escaneado pela autora).

A parte esse quadro vi o resto dos asylados todos alegres e contentes, assisti aulas,
refeições, visitei os dormitórios, notando apenas não serem elles forrados, afirmando-me o Diretor
estar já providenciando a respeito, nada notando que me pudesse causar má impressão.
Ao tempo em que visitei o estabelecimento havia cerca de 170 asylados de doce annos
para baixo entre meninos e meninas, estas em pequeno numero e em secção separada, todos
dedicando-se a diversas artes e officios inclusive a musica, todos sãos e sabendo ler e escrever
[sic] (CASTRO, 1899, grifos nossos).
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O documento encontra-se na íntegra nos Anexos- Anexos 6 e 6a (Nota da autora).
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No programa educacional da terceira série foram incorporadas ao currículo duas novas
disciplinas: Geografia Política e Geometria.
O ensino da Linguagem passou a ser oral, com a análise de textos. Os exercícios de
caligrafia não sofreram alteração na sua execução, somente passaram a ser mais elaborados. O
ditado foi um recurso didático frequentemente utilizado pelas professoras.
O ensino da Língua Portuguesa foi uma preocupação destacada no Anuário do Ensino
de 1907-08, tendo em vista que, por meio de um levantamento apresentado, foi constatado que
na cidade de São Paulo havia cerca de cem estabelecimentos de educação estrangeira, a maioria
deles de origem italiana. A dúvida em relação à educação ofertada nesses estabelecimentos
versava sobre o ensino da língua, da geografia e da história. O principal argumento dos
educadores era que as crianças desses estabelecimentos estrangeiros não tinham conhecimento
nem da língua portuguesa, nem da história e nem da geografia do Brasil. O Estado, por sua vez,
não tinha poder de alcance nessas escolas, uma vez que elas não recebiam subvenção do mesmo.
Nesse aspecto, podemos afirmar que o OCC não faz parte desta categoria, uma vez que ele
recebia subvenção do Estado. Portanto, se o uso da língua italiana era uma realidade entre os
sacerdotes e alguns professores, a obrigatoriedade do ensino da língua portuguesa era obedecida
no programa escolar oficial da instituição.
Por outra monta, encontramos um documento datado de 1916, no qual consta uma lista
de material didático totalmente de origem italiana, ofertado pelo Consulado italiano para a seção
feminina. O conteúdo de tal documento nos leva a pressupor que a preocupação outrora
indicada pelo Estado em relação ao ensino da cultura italiana nas escolas particulares era um
problema concreto. No Orfanato Cristóvão Colombo, podemos suspeitar que para as meninas
o ensino de história, geografia e língua italiana ocorria simultaneamente às demais disciplinas
que compunham o programa educacional. Infelizmente, não encontramos outros documentos
ou cadernos de alunas ou mesmo diários de professoras que pudessem corroborar nossas
probabilidades educacionais.
A Escrita passou a ter um maior espaço no programa, com a reprodução de pequenos
contos extraídos do livro de leituras pelos alunos e na sequência a produção de suas próprias
composições. Outro exercício proposto aos alunos era a elaboração de pequenas cartas.
Lembrando que escrever cartas era uma necessidade latente da sociedade da época, uma vez
que a maior parte da comunicação tanto particular quanto comercial utilizava esse expediente:
Saber escrever uma carta era alvo de investimentos nos manuais que circulavam no
ambiente escolar e tema de estudos e aplicação na escola. É importante ressaltar que
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o tradicional Colégio Dom Pedro II (RJ) que por muito tempo, foi colégio padrão no
Brasil, apresenta em seu Programa de Português para os cursos clássico e científico
do ensino secundário, através da Portaria Ministerial nº87, de 23 de janeiro de 1943,
um item que previa “exercícios de redação e composição sob formas de cartas”
evidenciando a prática epistolar como conhecimento escolarizado o que nos permite
inferir que outras instituições escolares seguissem o mesmo exemplo (CUNHA, 2006,
p. 353, grifo no original).

Sobre a importância dada a esse tipo de exercício nas aulas do OCC, nos reportamos
ao depoimento de Lopes:
Aprendemos a escrever cartas, e eu até escrevi duas cartinhas para minha mãe, mas
não podíamos usar muitas folhas, apenas uma folha. Antes de entregar as cartas, a
professora corrigia os erros e a sua ajudante lia para confirmar. Lembro de ter escrito
essas duas cartinhas para minha mãe e colei dois ‘santinhos’. Os envelopes foram
feitos por nós e entregamos as cartinhas no domingo de visita. Essa lição da carta era
para mostrar aos pais ou responsáveis que estávamos aprendendo a escrever, ler, fazer
uma carta era importante (LOPES, 2014).

A Leitura passou a ser executada pelos alunos. Era necessário que lessem
corretamente, com sentido, dando ênfase à pontuação, como vírgulas, dois pontos e pontos
finais. O exercício da leitura foi rememorado por Lopes:
Tínhamos aula de leitura. As alunas deveriam ler em voz alta os textos. Ficávamos
em pé ao lado da carteira para a leitura e não podia acompanhar o texto com o dedo,
somente com os olhos e quem não acertava a leitura recebia o castigo que era ficar em
pé até terminar a leitura do texto por outra aluna (LOPES, 2014).

A lista dos livros de leitura que deveriam ser utilizados pelos professores foi divulgada
no Anuário de Ensino de 1907-08. Para cada ano escolar havia uma pesquisa dos livros
didáticos editados no período em questão e seus principais benefícios em relação à nova
metodologia e à didática adotadas pela escola: o método intuitivo. Além dessa lista, outra fora
elaborada com o intuito de indicar aos professores quais manuais deveriam ser adotados eram
os “livros do professor” recomendados, que serviam basicamente como guias das diversas
matérias para ajudar a esclarecer dúvidas.
Em Aritmética, os alunos deveriam saber as quatro operações com os números inteiros
e decimais, bem como as respectivas provas das operações, ou seja, verificar se a divisão e a
multiplicação estavam corretas. Tanto a multiplicação quanto a divisão por 10, 100, 1000
deveriam ser de conhecimento dos alunos. Outros exercícios eram o MDC (máximo divisor
comum) e o MMC (mínimo múltiplo comum), a adição e subtração de números fracionários,
frações equivalentes, além de problemas matemáticos englobando as operações ensinadas.
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Para o ensino dessa disciplina, um material muito utilizado pelos professores das
escolas públicas foram as Cartas de Parker104. Lamentavelmente, não temos indicações sobre o
uso dessas cartas no OCC. Podemos apenas inferir que tal material pode ter sido utilizado pelas
professoras como recurso metodológico, uma vez que as mesmas iam ao encontro do método
intuitivo empregado no ensino primário. As Cartas de Parker foram editadas e explicadas na
Revista de Ensino, desde o primeiro número em 1902, indicando sua grande importância e o
resultado positivo obtido:
Em vista dos magníficos resultados por nós colhidos com o emprego das Cartas de
Parker, no ensino de arithmetica em nossas escolas, e não haver à venda no mercado,
julgamos prestar um relevante serviço aos collegas dedicados e a seus alumnos,
publicando-as na nossa Revista. Cada carta que vae acompanhada da respectiva
explicação em portuguez, poderá ser copiada pelo professor no quadro negro, à
medida que della fôr precisando, trabalho este que não lhe tomará mais que 5 minutos
de tempo, e que será compensado com usura [sic] (BRITO, 1902, p. 35, grifo no
original).

A inclusão da Geometria na terceira série pode ser constatada no programa, tendo
como principais elementos o ensino da geometria plana e espacial. Foram apresentadas aos
alunos as linhas retas, curvas, paralelas, perpendiculares e os ângulos. Também foram
apresentados os triângulos, suas nomenclaturas específicas e os polígonos. Como
embasamento, acreditamos que as professoras tenham se apoiado no livro “Noções de
Geometria Prática” de Olavo Freire, cuja primeira edição data de 1894. A obra que
examinamos é de 1942, composta no total por 22 capítulos. Podemos constatar que, para a
terceira série, foram utilizados os capítulos I, II, V e VII.
Como o próprio título do livro explicita, o ensino da geometria estava voltado à prática,
uma vez que relacionava os conceitos com os objetos e as ferramentas utilizadas em algumas
profissões, como por exemplo, ao relacionar o conceito de superfície com o instrumento
utilizado por um marceneiro, sendo útil posteriormente para o aluno que fosse cursar o ensino
profissionalizante no OCC, porque havia a Oficina de Marcenaria. Outro exemplo a ser
destacado é a importância da linha reta e seu uso para o carpinteiro, utilizando para tal fim uma
régua que, inclusive, poderia ser construída pelo próprio profissional. Os capítulos citados,
assim como os demais, são permeados por exemplos práticos.
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Dispositivo didático-pedagógico criado por Francis Wailand Parker por volta de 1884. Era constituído por
quadros e gráficos acompanhados de explicações e instruções, servindo como um guia ao professor do ensino
primário para inserir o aluno no estudo dos números e das operações matemáticas (PORTELA, 2014).
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O enfoque sobre o que ensinar na disciplina de Geografia ficou circunscrito aos
conceitos relacionados à terra, ou seja, aos meridianos, aos movimentos da terra, aos seus eixos,
aos pólos, ao Equador e a como identificar os pontos cardiais nos mapas. Os alunos ainda
aprendiam os conceitos de povos civilizados, bárbaros e selvagens. Como recurso
metodológico, as professoras utilizaram mapas a fim de demonstrar aos alunos a posição dos
principais países e suas respectivas capitais. À essa disciplina foi adicionada a Geografia
Política, visto que era possível reafirmar o nacionalismo por meio do ensino da forma de
governo, reforçando assim os conceitos de nação, estado e cidade. Podemos entrever que a
religião foi acondicionada como um tema a ser estudado nessa disciplina, mas cabe questionar,
“qual seria a verdadeira religião?” (Programa Educacional, 1905, p. 2). Portanto, mesmo não
sendo obrigatório, o ensino da religião era ministrado em Geografia Política e também numa
disciplina específica para esse estudo, enfatizando o ensino católico.
Quanto ao ensino da Geografia, há uma crítica publicada na Revista de Ensino na qual
se lamenta que os alunos “aprendem os nomes do logares, mas da situação e da apparencia
delles nenhuma idea formam” [sic] (REVISTA DE ENSINO, 1905, p. 584). Tal preocupação é
válida, pois devemos ter em mente que muitos dos alunos do OCC eram internos, portanto a
possibilidade de não conhecerem nem mesmo o próprio bairro ou os bairros próximos ao
Orfanato era uma realidade do cotidiano das crianças.
Em relação às lições de Geografia, o aluno semi-interno Nocciolini assim descreveu:
“a professora Dona Francisca, que era enérgica demais, ensinava geografia: agora vamos
estudar o Estado de São Paulo, os rios, qual é o rio que corta o Estado de São Paulo? É o rio
Tietê!” (NOCCIOLINI, 2014).
Em História do Brasil, a professora explicava sobre os descobrimentos da América e
do Brasil, as Capitanias Hereditárias, os indígenas, os Bandeirantes, os Governadores Gerais, a
vinda da família Real, a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Proclamação da
Independência, a vida de D. Pedro I, o Segundo Reinado, a Guerra do Paraguai, a Abolição da
Escravatura e, por fim, a Proclamação da República. Podemos constatar que a História era
ensinada com base em grandes feitos, com especial atenção para a então chamada HistóriaPátria. No entanto, no que tange ao ensino dessa disciplina, o Inspetor João Francisco Pinto e
Silva já apontara o problema verificado no Anuário de Educação de 1910:
Esta matéria, que deveria offecer grandes attracticos à creança, em geral lhe é Arida,
fastidiosa, pela simples razão de não procurar o professor narrar-lhe os factos por meio
de historietas interessantes, bem engendradas, que solicitem e prendam a attenção do
discípulo. Historietas bem feitas, contos bem arranjados, onde se ache encerrado o
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facto histórico a ensinar-se, evitam explicações as mais das vezes pesadas e portanto
sem proveito, inefficazes. Procure-se o mesmo processo, ao tratar-se da biographia de
brazileiros illustres [sic] (SILVA, 1910, p. 44).

A insistência em reproduzir o ensino de História sobre a forma de contos, bem como
sobre a imagem das biografias, era o método que os professores e intelectuais da educação
acreditavam que surtiria efeito positivo no aprendizado da criança, ou talvez, porque não, na
memorização de um acontecimento histórico.
A Instrução Moral e Cívica seguia os preceitos de educar as crianças para respeitarem
a família e para aprenderem o convívio em sociedade. Nesse período, foi ensinada a importância
da virtude para as profissões. O trabalho era valorizado. Era ensinado aos alunos que deveriam
obedecer aos governantes, pois o governo tinha grande relevância para a sociedade. Também
lhe era ensinado que deveria existir um governo ou governantes não só na esfera pública, mas
também na privada. Por exemplo, o governo do lar deveria estar submetido à ordem do pai.
Essa disciplina tinha sua importância registrada nos relatórios dos inspetores, como podemos
observar na descrição de Leopoldo Sant’Anna: “[...] fazer do menino um homem cada vez mais
forte e bom e ao mesmo tempo, um cidadão consciente aos interesses pátrios, é o supremo
escopo da educação moral e cívica” (SANT’ANNA, 1913, p. LXXIV-V).
Na disciplina de Sciencias Physicas e Naturaes [sic] era dispensada maior atenção às
aulas sobre o funcionamento do corpo humano, desde a digestão até a relevância do coração e
da corrente sanguínea, a forma de funcionamento do cérebro e a importância dos cinco sentidos
para o cotidiano do ser humano. A respeito da maneira como essa disciplina deveria ser
ministrada aos alunos, consta uma análise elaborada pelo inspetor escolar Silva acerca dos
equívocos que os docentes estavam cometendo. Segundo ele, “quanto ao estudo de anatomia e
physiologia humana, os mesmos defeitos de meras enumerações precisam desapparecer. Ainda
mais: a memória do alumno não podem ser confiadas noções que precisam ser praticas,
experimentaes” [sic] (SILVA, 1910, p. 45). A Instrucção Physica [sic] não está relacionada no
programa da 3ª série.
Encerrando o programa da terceira série, encontramos a disciplina Religião, na qual
era ministrada aos alunos a instrução do Segundo Catecismo, envolvendo as principais orações,
Mandamentos e Sacramentos. Para completar o estudo dessa disciplina, os alunos deveriam
aprender a história do Velho Testamento. No AICC encontramos diversas fotografias que
registram o momento da Primeira Comunhão das meninas e dos meninos. Essa celebração
detinha um lugar de destaque na instituição, sendo realizada geralmente no fim do ano. Algumas
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meninas eram trajadas como ‘anjos’. Aparentemente, pela estatura e feições dessas crianças,
podemos imaginar que a idade para essa celebração católica variava entre 8 e 13 anos.
No programa da última série, ou seja, do 4º ano primário, consta uma descrição
detalhada sobre a disciplina de História, a qual ocupa uma lauda e meia, demonstrando sua
importância e destaque, uma vez que às demais eram dispensadas apresentações bastante
resumidas.
A disciplina de Língua permaneceu, tendo como destaque principal as lições de leitura,
mas, a partir de então, os alunos deveriam saber recitar corretamente trechos de livros. A escrita
de cartas passou a ser mais elaborada. Primeiramente, a professora apresentava um sumário de
assuntos e a seguir os alunos deveriam discorrer sobre os temas em forma de cartas pessoais e
comerciais.
Foi estabelecido que também deveria ser feita a recapitulação de toda a análise
gramatical, com ênfase na conjunção dos verbos regulares e irregulares. As descrições dos
objetos, bem como os ditados, também faziam parte do programa dessa série. Ainda nessa
disciplina, era obrigatório aos alunos decorar trechos de poesias e declamá-las. Encontramos
um caderno de poesias datado de 1907, no entanto, pelo seu aspecto acreditamos que fora
composto com várias páginas que continham as letras mais legíveis, sendo possível identificar
que cada poesia fora transcrita por diferentes alunos. O que nos leva a concluir que, ao menos
para esses alunos, o exercício de caligrafia surtiu um efeito bastante positivo.
A disciplina de Arithmetica [sic] seria uma viagem no tempo, pois os alunos
recordavam os exercícios sobre frações e aprendiam uma nova lição sobre porcentagem,
principalmente em relação às contas sobre abatimentos e descontos utilizados nas faturas. A
professora deveria utilizar exemplos práticos, para que os alunos estendessem sua aplicação na
realização de suas tarefas cotidianas, além da escola.
Na disciplina de Geographia [sic] não constava mais a subdivisão Geographia [sic]
Política, mas podemos perceber que a temática que vinha sendo abordada nesse tópico
continuava presente no programa. O aluno deveria aprender também questões sobre o relevo e
o território brasileiro, sua extensão, suas fronteiras, as capitais dos Estados, o Distrito Federal
e sua população. Eles também deveriam ter conhecimento sobre quais “raças” formavam o povo
brasileiro, quais as riquezas naturais e onde estavam localizadas ou como foram exploradas,
novamente constatamos a presença do ensino religioso como parte do plano pedagógico de
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aula: qual a religião da população brasileira. O ensino das especificidades do Estado de São
Paulo foi objeto de estudo por meio dos produtos agrícolas cultivados no Estado.
O estudo da Geografia foi defendido por Benedicto Galvão, tendo sido justificado
mediante um texto de licença poética:
Saber geographia é elevar-se a gente do mundo, nas azas da abstração e, de longe,
apanhar a terra em seu conjuncto; é ver as montanhas, que se levantam e as serras, que
se extendem pelos continentes, em linhas caprichosas, pouco elevadas pelas terras
adjacentes; é divisar, nos valles cobertos de exuberante vegetação, os rios que
serpenteam, insignificantes fios de água, a principio, e, mais tarde, engrossados pelos
tributários, enorme massa, que arqueia o dorso rugindo, e vae cortando as plagas, até
lançar-se no mar; é ver os portos coalhados de mastros; é quase ouvir o silvo das
locomotivas, que atravessam os paizes, levando o progresso e a vida, por toda a parte;
é quasi sentir o borborinho das grandes capitaes e a triste calma das pequenas aldeias;
é finalmente, (porque não diremos?) quase surprehender, na diversidade das raças e
dos povos, o palpitar de crenças, que se chocam [sic] (GALVÃO, 1902, p. 496).

No fragmento acima podemos constatar a amplitude do ensino de Geografia,
fundamental para que os alunos adquirissem uma cultura geral, uma vez que essa disciplina
perpassa as características das localidades ou do território, demonstrando tudo que faz parte da
vida dos alunos. Aqueles que moravam na zona rural, podiam contemplar os fenômenos
naturais como rios, montanhas e vales, já os moradores urbanos, podiam contemplar o progresso
por meio das ferrovias.
Conforme indicamos anteriormente, a disciplina de História ocupou um espaço mais
detalhado no programa da 4ª Série. De acordo com sua descrição, podemos notar um plano de
aula extenso abarcando desde o Descobrimento do Brasil até a implantação da República.
Elencamos alguns tópicos, dentre eles:


Descobrimento do Brasil;



Princípio de colonização;



João Ramalho, Caramuru;



Gentis do Brasil – quais principais tribos;



Os holandeses no Brasil;



Bandeirantes;



Inconfidência Mineira;



Vinda da família Real;



O Dia do Fico;



Guerra do Paraguai;



Abolição da escravatura;
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Proclamação da República;



Governo da República.

Por meio do conteúdo estipulado, acreditamos que fora apresentado aos alunos uma
história permeada pelos grandes fatos, principalmente os que contribuíram para construir a ideia
de civilização nacional. Ao estudar um grande fato como, por exemplo, a Inconfidência
Mineira, deveriam sobressair os principais vultos ou heróis. Dessa maneira, a disciplina de
História afirmava o conceito de instrução cívica.
Na Geometria, o aluno continuava aprendendo a calcular as superfícies planas, mas
deveria ser incluído o estudo e a representação gráfica das principais figuras geométricas:
quadrados, triângulos, cilindros, esferas, retângulos e polígonos.
A disciplina de Sciencias Physicas e Naturaes [sic] tinha como principais objetos de
aprendizado os reinos vegetais e minerais. Quanto ao primeiro, os alunos recebiam explicações
a respeito dos principais órgãos das plantas, indicando as espécies que eram úteis para a vida,
como as plantas alimentares, entre elas o café, a uva e a cana-de-açúcar. As plantas medicinais
também foram contempladas por esse estudo. Quanto ao reino mineral, ele foi explorado nas
aulas tendo em vista o valor comercial das pedras preciosas, como os metais nobres: ouro, prata
e cobre. A importância do sal também foi ressaltada. Também foram ressaltados os três estados
físicos da matéria: gasoso, líquido e sólido, assim como as noções sobre o ar, a água e o fogo.
E, por último, de maneira muito simplificada, a forma de funcionamento da eletricidade e suas
várias aplicações para a vida humana.
A disciplina de Instrucção Physica [sic] reaparece no 4º ano, mas, lamentavelmente,
não há nenhuma descrição sobre quais exercícios deveriam ser realizados pelos alunos e alunas.
Em específico, a disciplina Religião não foi inserida nessa série.
Para finalizar o programa, na disciplina de Instrucção [sic] Cívica foi apontada a
constituição familiar e a concepção da humanidade sob o viés da formação familiar. Também
foram abordados os deveres cívicos que os alunos tinham perante a Pátria; a Constituição (que
é a lei máxima da nação); e a formação dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Também
foram abordados os temas referentes às relações internacionais.
No OCC, eram obedecidas as datas das festas cívicas, conforme o calendário datado
de 1941. São elas: 15 de novembro, data da comemoração da Proclamação da República, e 19
de novembro, Dia da Bandeira. As comemorações tinham início às 9:00 horas e obedeciam a
seguinte sequência:
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1. Hino Nacional com a banda;
2. Exercícios ginásticos;
3. Poesias a cargo dos alunos;
4. Hino da Bandeira com a banda;
5. Dissertação de um professor;
6. Exercícios ginásticos;
7. Declamação a cargo dos alunos;
8. Peça Musical;
9. Hino Nacional – Orfeão;
10. Peça Musical.
No depoimento de Nocciolini, é possível corroborar a importância das festividades
cívicas:
Estava aproximando o Dia da Independência e na sala de aula foi o padre Francisco
que era músico e falou que iria passar pelas carteiras e escolher os alunos para
participar do Orfeão e que deveriam ficar depois da aula. No dia da comemoração,
nós cantamos o Hino Nacional (que nós sabíamos) e nos ensinaram o Hino da
Independência (NOCCIOLINI, 2014).

Além das festas cívicas, também as festas religiosas eram celebradas. “No Natal, tinha
um padre que fazia o Presépio. Era bonito. Era movimentado. Tinha até um monjolo!”
(NOCCIOLINI, 2014). Ainda relembrando as festividades religiosas, Lopes relata: “também
tínhamos aulas de teatro para encenar as peças com o tema católico, por exemplo, a sexta-feira
santa” (LOPES, 2014).
Para se graduarem no ensino primário, no final de cada ano, todos alunos de todas as
classes realizavam o exame de qualificação. Conforme consta no Livro de Visitas dos
Inspetores Escolares da Instrução Pública, esses exames eram normalmente realizados no final
de novembro, por meio de prova escrita e oral, na presença de uma professora e sob a
observação do Inspetor Escolar.
No Livro de Visitas dos Inspetores Escolares do Orfanato Cristóvão Colombo, seção
masculina, destinado às anotações dos Inspetores Escolares da Instrução Pública, a primeira
anotação que consta data de 14 de maio de 1935 (não localizamos material semelhante com
data anterior a essa). Nela, o inspetor Antonio Faria tece elogios ao OCC no que diz respeito à
organização das classes de aula, totalizando quatro diurnas e uma noturna, bem como às
questões burocráticas referentes à escrituração como podemos constatar no fragmento desse
documento reproduzido a seguir (Figura 25).
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Figura 25: Anotação do Inspetor da Instrução Pública Antonio Faria.
Autor: Antonio Faria, 1935.
Acervo: AICC (documento escaneado pela autora).

Visitei na presente data, este modelar estabelecimento que se encontra sob a direção do
dedicadíssimo Padre Santo Bernardi.
Encontram-se matriculados nas quatro classes diurnas e uma nocturna, 160 meninos.
Constatei muita ordem e verifiquei os livros de escripturação.
As impressões que colhi do “Orphanato”, nesta minha primeira visita foi a melhor possível.
S. Paulo 14/5/1935.
Antonio Faria
(Insp. esc.)

Ao longo do período estudado, o programa educacional do Orfanato Cristóvão
Colombo sofreu algumas alterações, assim como ocorreu com o próprio programa da escola
pública paulista. Alguns indícios a respeito dessas alterações nos foram possíveis vislumbrar
por meio dos documentos que nos foram disponibilizados no AICC. Embora esparsos, ainda
assim é exequível tal análise. No diploma da 4ª Série de 1930, do aluno Tullio Bigliassi105,
constatamos que a disciplina de Instrução Cívica e Moral não está listada. No entanto, seu
caráter comportamental é identificado nas disciplinas de Comportamento e Applicação [sic].
Apesar de a disciplina de Desenho fazer parte desse escopo, no diploma não há nenhuma nota
atribuída à mesma, o que talvez pudesse ocasionar na reprovação do aluno, caso ela fosse
obrigatória. No entanto, constatamos que tal matéria não fazia parte do programa apresentado
anteriormente.

105

O diploma encontra-se nos Anexos – Anexo 7 (Nota da autora).
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O ensino de um programa educacional mais extenso viria a soçobrar não apenas no
OCC, mas na própria escola pública paulista, devido aos obstáculos apresentados pelo ensino
enciclopédico, a começar pela formação do professor, muitas vezes insuficiente para aplicar o
programa completo, em especial em determinadas disciplinas, como música, trabalhos manuais,
desenho, ginástica e exercícios militares, que requeriam do professor conhecimentos
específicos sobre cada uma delas. Outro fator que contribuiu para o não cumprimento integral
do programa foi a falta de recursos materiais na escola que pudessem contemplar as
especificidades das disciplinas. Esse foi o motivo pelo qual os Inspetores da Instrução Pública
acreditavam ser de grande valia o uso de manuais ofertados pelo Estado, a fim de auxiliar os
professores a ensinarem todas as matérias do programa. Tal problema já vinha se arrastando
desde o fim do século XIX:
Raro é o professor que observa todo o programa atual, muito complexo. Não há
igualdade nem uniformidade de ensino em nossas escolas; a exceção da leitura, escrita
e contabilidade, cada professor escolhe as matérias que quer ou pode ensinar, sendo
em verdade um grande embaraço a falta de compêndios por preços ao alcance da
pobreza, pois que, em regra, as escolas públicas só são freqüentadas por filhos de
pobres [sic] (CATÃO, 1895 apud SOUZA, 1998, p. 209, grifo nosso).

A partir de 1935, nas anotações que constam no Livro de Visitas dos Inspetores
Educacionais sobre os exames realizados, especificamente no OCC, averiguamos que passaram
a ser ensinadas somente cinco matérias: Língua Escrita, Leitura, Aritmética, História do Brasil
e Geografia. As duas últimas sendo substituídas por Conhecimentos Gerais a partir de 1949.
Ao fazermos um levantamento acerca das reprovações dos alunos matriculados no
Orfanato Cristóvão Colombo entre o período de 1935-1950, tendo como base os dados contidos
no Livro de Visitas dos Inspetores Escolares, elaboramos as Tabelas de 6 a 10, fundamentais
para chegarmos posteriormente a algumas considerações relevantes. Cabe esclarecer que os
dados referentes às 1as, 2as e 3as séries começaram a ser coletados a partir de 1943 e apenas os
referentes às 4as séries começaram em 1935.
Ao analisarmos os dados coletados anualmente no período em questão, nos foi possível
constatar o total de alunos matriculados, o total de alunos reprovados e o percentual equivalente
de reprovação. Optamos também por verificar dentre os alunos reprovados qual o número de
alunos que voltava a realizar sua matrícula no seguinte ano letivo e qual o resultado então obtido
após a repetência.
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Tabela 6: Panorama dos alunos matriculados e reprovados na 1ª Série do OCC durante
o período de 1943-1950

%
Reprovação

11
11
6
7
16
20
18
19

27,50%
40%
18,75%
22%
47,06%
27,70%
26,87%
22,90%

407

-

108

13

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951 Sem
registro
TOTAL GERAL
26,54%
-

Não
Rematriculado
s

TT
Reprovação

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

TT
Rematriculado
s Reprovados

Ano

40
38
32
32
34
81
67
83

TT
Rematriculado
s Aprovados

TT
Matrículas

1
1
1
1
1
3
2
3

Ano
Seguinte

T
Salas

Disciplinas:
Aritmética, Geografia, Língua Escrita e Conhecimentos Gerais (incluído em 1949)

3
6
5
2
10
12
08

1
3
1
2
-

8
4
1
2
5
6
10

46

7

36

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares.

A primeira anotação que localizamos referente à 1ª Série, data de 1943. Nessa época,
a média geral para aprovação nessa série era 60 pontos. Constatamos que, em 1943, onze alunos
ficaram reprovados. Desses onze, apenas três foram matriculados no ano seguinte, tendo então
sido aprovados para a 2ª Série. Em 1944, novamente 11 alunos ficaram reprovados, e desses
sete foram matriculados em 1945, tendo sido aprovados 6 para a 2ª série. Em 1945, seis alunos
ficaram reprovados, e apenas um não foi matriculado no ano seguinte. Em 1946, dos sete alunos
reprovados, apenas dois não foram matriculados no ano seguinte e, dos cinco alunos
matriculados, três alunos ficaram novamente reprovados na 1ª série. Por razões desconhecidas,
constatamos que, em 1947, houve um aumento substancial do número de alunos reprovados na
1ª Série, o que chega a surpreender, uma vez que praticamente metade dos alunos ficaram
reprovados. Em 1947, de um total de dezesseis alunos repetentes, apenas cinco não foram
matriculados novamente; dos matriculados, apenas um foi novamente reprovado em 1948. Em
1948, três salas foram abertas para a 1ª Série e houve um aumento do número de alunos
reprovados, totalizando vinte. Se analisarmos esse número isoladamente aos anos anteriores,
acreditamos que o número de reprovações aumentou, no entanto, se analisarmos
proporcionalmente, podemos afirmar que o índice de reprovações em relação à quantidade de
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alunos matriculados em cada sala de aula, permaneceu muito próximo aos demais anos, tendo
ocorrido em cada classe respectivamente um percentual de reprovação de 14,29%; 18,52% e
42,31%. Em 1949, constamos que dos vinte alunos reprovados em 1948, seis não foram
matriculados; dos quatorze rematrículados, dois repetiram novamente a primeira série em 1949.
Em 1949, dos dezoito alunos reprovados, dez alunos não foram matriculados em 1950. A
análise da primeira série terminou em 1950, totalizando dezenove alunos reprovados, dos quais
não temos informações referentes às suas matrículas em 1951.
Um dado relevante em relação às disciplinas ministradas é a atenção dispensada ao
ensino das matérias essenciais como a Aritmética, a Língua Escrita e a Geografia, o que nos
leva a pensar o quão importante e necessário era o ensino dessas disciplinas, sendo fundamental
saber ler, escrever e realizar cálculos. Somente a partir de 1949, foi acrescida a disciplina de
Conhecimentos Gerais.
Tabela 7: Panorama dos alunos matriculados e reprovados na 2ª Série do OCC durante
o período de 1943-1950

TT
Reprovação

%
Reprovação

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

6
3
3
14
11
7
10
08

15%
8,82%
9,01%
22,59%
20,76%
10,94%
13,70%
22,90%

433

-

62

13

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951 Sem
Registro
TOTAL GERAL
14,32%
-

TT
Rematriculad
os
Reprovados
Não
Rematriculad
os

Ano

40
34
33
62
53
64
73
74

TT
Rematriculad
os Aprovados

TT
Matrículas

1
1
1
1
1
3
2
3

Ano
Seguinte

TT
Salas

Disciplinas:
Aritmética, Geografia, Língua Escrita, Leitura, História do Brasil e Conhecimentos Gerais
(incluído em 1949)

4
1
3
10
7
5
8

1
-

2
2
3
4
2
2

38

1

15

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares.

A partir da 2ª série, foram incorporadas no programa as disciplinas de Leitura e
História do Brasil, as quais, a partir de 1949, foram substituídas por Conhecimentos Gerais. Ao
examinarmos o índice de reprovações nessa série, apuramos que em geral houve um claro
decréscimo em relação à 1ª Série, com índices percentuais elevados apenas em 1946 e em 1950,
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mas, mesmo assim, beirando a faixa dos 20% e não 40% como em alguns anos da 1ª Série.
Presumimos que a redução do número de reprovações na 2ª série estava diretamente relacionada
com a diminuição da média geral para aprovação. Se antes era necessário atingir 60 pontos, a
partir da 2ª Série a média geral para aprovação baixava para 50 pontos.
Houve um aumento das matrículas na 2ª série, perfazendo um total de quatrocentos e
trinta e três alunos inscritos e sessenta e dois reprovados. Dos seis alunos reprovados em 1943,
apenas dois não foram matriculados no ano seguinte. Em 1944, dos três alunos reprovados
apenas um foi rematriculado em 1945. Em 1945, os três alunos repetentes se matricularam no
ano seguinte, quando foram então aprovados para a 3ª série. O ano 1946 foi marcado pelo
elevado índice de reprovações, chegando a ser mais do que o dobro em relação aos anos
anteriores. Em 1947, apenas três alunos não voltaram a se matricular, dez alunos foram
aprovados e apenas um foi de novo reprovado. Dos onze alunos reprovados em 1947, quatro
não foram matriculados no ano seguinte. Em 1948, percebemos que houve uma falha por parte
da professora que somava as notas e calculava a média geral dos alunos, pois dois alunos
ficaram reprovados, sendo considerados “conservados”, apesar de terem atingido a nota
necessária para aprovação. Dos alunos reprovados nesse ano, apenas dois não se matricularam
em 1949. Destarte, dos dez alunos reprovados em 1949, apenas dois não foram matriculados
em 1950.
Tabela 8: Panorama dos alunos matriculados e reprovados na 3ª Série do OCC durante
o período de 1943-1950

TT
Reprovação

%
Reprovação

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

7
3
4
4
16
5
11
17

20,59%
9,38%
13%
11,43%
29,63%
8,57%
15,72%
22,37%

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951 Sem
Registro

5
2
2
3
7
1
6

TT
Rematriculad
os
Reprovados
Não
Rematriculad
os

Ano

34
32
31
35
54
59
70
76

TT
Rematriculad
os
Aprovados

TT
Matrículas

1
1
1
1
2
2
2
2

Ano
Seguinte

TT
Salas

Disciplinas:
Aritmética, Geografia, Língua Escrita, Leitura, História do Brasil, Ciências e
Conhecimentos Gerais (incluído em 1949)

-

2
1
2
1
9
4
5

202

12

391

-

67

TOTAL GERAL
17,14%
-

26

-

24

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares

O programa da 3ª série sofreu algumas alterações a partir de 1944, quando houve a
incorporação da disciplina de Ciências, que permaneceu no currículo até 1948. No ano seguinte,
novamente o programa foi alterado, tendo sido eliminadas as matérias de Geografia, História
do Brasil e Ciências, sendo acrescida a matéria de Conhecimentos Gerais.
Observamos que houve um declínio de 42 alunos matriculados nesse período em
comparação com a 2ª série e um pequeno aumento de cinco reprovações. Em 1943, sete alunos
foram reprovados e apenas dois não se matricularam no ano seguinte. Dos três alunos retidos
em 1944, apenas um não se matriculou no ano seguinte. Ao analisarmos o ano de 1945,
percebemos que dos quatro alunos reprovados dois se matricularam e foram aprovados, tendo
passado para a 4ª série e dois não constam novamente dos registros. Em 1946, quatro alunos
foram retidos e apenas um não foi matriculado em 1947; os outros três foram rematriculados e
aprovados no final do ano. Apontamos que o maior índice de reprovações ocorreu em 1947,
quando foram reprovados dezesseis alunos, equivalendo a 29,63%. Nove desses dezesseis
alunos não foram rematriculados em 1948, e os outros sete rematriculados foram aprovados
para a 4ª série. Em 1948, cinco alunos ficaram retidos, e desses apenas um se matriculou em
1949, tendo passando para a série seguinte. Dos onze alunos reprovados em 1949, cinco não
efetuaram sua matrícula em 1950, e os outros seis rematriculados foram aprovados para a série
seguinte. No ano de 1950, houve o maior número absoluto de reprovação, dezessete alunos.
Como em relação às demais séries, os dados encerram-se em 1950 e, portanto, não temos
informações para confirmar se os alunos reprovados em 1950 foram rematriculados ou não em
1951.
Tabela 9: Panorama dos alunos matriculados e reprovados na 4ª Série do OCC durante
o período de 1935-1950

TT
Matrículas

Ano

TT
Reprovação

%
Reprovação

Ano
Seguinte

TT
Rematriculad
os Aprovados

1

17

1935

2

11,76%

1936

2

TT
Rematriculad
os
Reprovados
Não
Rematriculad
os

TT
Salas

Disciplinas:
Aritmética, Geografia, Língua Escrita, Leitura, História da Pátria, Leitura, Ciências
Naturais e Físicas e Conhecimentos Gerais (incluído em 1949)

-

-
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1
1
1

30
25
37

1936
1937
1938

2
0
0

6,67%
0
0

1937
1938
1939

2
0
0

-

-

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares

Tabela 9: Panorama dos alunos matriculados e reprovados na 4ª Série do OCC durante
o período de 1935-1950 (Continuação)

TT
Reprovação

%
Reprovação

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

4
2
0
0
0
0
0
2
0
0
8
9

18,18%
5%
0
0
0
0
0
6,46%
0
0
15,10%
14,76%

18

549

-

29

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951 Sem
Registro
TOTAL GERAL
5,29%
-

TT
Rematriculad
os
Reprovados
Não
Rematriculad
os

Ano

22
40
37
32
36
30
30
31
38
30
53
61

TT
Rematriculad
os Aprovados

TT
Matrículas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Ano
Seguinte

TT
Salas

Disciplinas:
Aritmética, Geografia, Língua Escrita, Leitura, História da Pátria, Leitura, Ciências
Naturais e Físicas e Conhecimentos Gerais (incluído em 1949)

3
2
0
0
0
0
0
0
0
1

-

1
2
7

10

-

10

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares

O programa para os alunos da 4ª Série nos anos 1935-1939 era composto pelas
seguintes matérias: Aritmética, Linguagem Escrita, História da Pátria, Geografia, Leitura e
Ciências Físicas e Naturais. Em 1940, houve uma alteração, e as matérias passaram a ser:
Aritmética, Linguagem Escrita, História, Geografia, Noções Comuns e Leitura. A segunda
mudança curricular ocorreu em 1941, tendo permanecido vigente até 1943, ficando
determinadas as disciplinas: Língua Escrita, Aritmética, História, Geografia, Noções Comuns
e Cartografia. A terceira alteração curricular ocorreu em 1944 e perdurou até 1948, tendo sido
definidas as seguintes disciplinas: Linguagem, Aritmética, História, Geografia e Ciências. Em
1949 e 1950, ficaram estabelecidas as seguintes disciplinas para o programa: Linguagem,
Aritmética, Leitura e Conhecimentos Gerais. A envergadura temporal para a análise da 4ª Série
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compreende 15 anos. Nesse período, o total de alunos matriculados foi 549. No entanto, se
considerarmos apenas o período no qual temos dados em relação às outras séries, temos um
total de 309 alunos matriculados, número inferior às demais séries. Subtendemos que essa
evasão considerável de alunos na última série possa ser em função de diversos motivos, ou eles
teriam sido matriculados em outras instituições educacionais, ou teriam sido retirados do OCC
por parentes para ajudar a compor a renda familiar com seu trabalho, ou por saúde precária, ou
pelo fato de o aluno ou o parente acreditar na inutilidade da educação. Quanto a esse último
motivo, Anísio Teixeira explica que “[...] na evasão, manifesta-se a decepção do aluno, que não
vê utilidade na educação puramente formal que lhe ministram” (TEIXEIRA, 1952, p. 8).
Em 1935, dois alunos foram reprovados e ambos se matricularam em 1936, obtendo
então sua aprovação. Em 1936, houve duas reprovações e ambos se matricularam em 1937,
sendo então aprovados. Dos quatro alunos reprovados em 1939, apenas um não efetuou sua
matrícula em 1940, os demais foram aprovados no ano seguinte. Os dois alunos reprovados em
1940 foram matriculados em 1941 e então aprovados. Quanto aos dois alunos retidos na 4ª série
de 1946, não houve registro de suas matrículas em 1947. Do total de oito alunos reprovados em
1949, apenas um voltou a se matricular em 1950, obtendo então sua aprovação. Pela Tabela 9,
podemos constatar que em 1950 houve o maior número de alunos reprovados. Como já
indicamos anteriormente, pelos dados que possuímos, não é possível apresentar mais
detalhadamente a relação dos alunos matriculados, aprovados ou não, nos exames finais para
os anos seguintes. Um fato importante que deve ser ressaltado é que nessa série o número de
reprovações foi bem menor em comparação às demais séries. Nos anos 1937 e 1938 não houve
nenhum aluno retido. O mesmo fato é visível de 1941 até 1945 e também em 1947 e 1948, ou
seja, nesses anos podemos afirmar que houve 100% de aproveitamento, tendo todos os alunos
comparecido ao exame, sendo então aprovados.
O conjunto dos dados analisados nos permite abstrair um cabedal de informações
acerca do programa educacional adotado pelo OCC a partir de 1935, para as 4 as séries, que é
distinto do programa educacional que esmiuçamos anteriormente referente à data aproximada
de 1905, e às demais séries. Atentamo-nos também para outro aspecto importante referente à
quantidade de alunos matriculados nas respectivas séries em relação ao número de reprovações
no período de 1943-1950 que podem ser visualizados na Tabela 10 a seguir.
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Tabela 10: Número de alunos matriculados nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries do OCC em relação
ao número de reprovações e não rematriculados no período de 1943 a 1950
Série
1ª Série
2ª Série
3ª Série
4ª Série
Total

Número de alunos
matriculados
407
433
391
309
1539

Número de alunos
reprovados
108
62
67
19
262

Número de alunos não
rematriculados
36
15
24
9
84

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir de dados do Livro de Visitas dos Inspetores Escolares

Analisando os dados da Tabela 10 acima, podemos afirmar que para a primeira série
do ensino primário temos 407 matrículas, 108 reprovações e desse total 36 alunos não voltaram
a se matricular; na segunda série verificamos 433 matrículas, 62 reprovações e 15 alunos não
rematriculados; na terceira série notamos 391 matrículas, 67 reprovações e 24 alunos não
efetuaram sua rematrícula, por último, na quarta série observamos 309 matrículas, 19
reprovações e apenas 09 alunos não voltaram a se matricular. Isso equivale a um total de 1.539
alunos no OCC no período de 1943-1950, e 262 reprovações. O que podemos auferir com os
dados elencados é que a 1ª série concentrava o maior número de reprovações e evasões, as 2ª e
3ª séries ficaram com o número de reprovações e evasões aproximado e, no contraponto, na 4ª
série tanto as matrículas e reprovações quanto as evasões diminuíam significativamente. Os
índices que nos saltam aos olhos são o elevado número de reprovações na 1ª série e o baixo
número de reprovações na 4ª série.
Embora na literatura analisada assim como nos documentos do próprio OCC não
tenhamos achado justificativas para tais índices, acreditamos que a elevada percentagem de
reprovação na 1ª série seja em função da necessidade de o aluno ter uma base bem consolidada
para conseguir acompanhar as dificuldades das séries seguintes, e o baixo índice de reprovação
na 4ª série seja pela própria necessidade de aprovação em função da lucratividade para o OCC,
pois o aluno poderia ser aproveitado nas oficinas profissionalizantes produzindo produtos para
ajudar a compor o pecúlio do OCC, ou resgatado pela família para ajudar a integrar a renda
familiar.
Os dados que auferimos em relação às reprovações dos discentes não são capazes de
demonstrar a outra face da moeda, o cotidiano dos alunos, onde talvez tivéssemos subsídios
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para compreender e justificar os índices apurados. Esse é o motivo pelo qual é importante
resgatarmos e registrarmos as memórias dos ex-alunos Irene Lopes, Ernani Nocciolini e
Fernando Zarakaukas, que relatam sobre o dia-a-dia das aulas no Orfanato Cristóvão Colombo.
Em algumas ocasiões, as lembranças desses ex-alunos são permeadas por sentimento de tristeza
e medo. As professoras, os padres e as freiras eram rígidos e, às vezes, para manter a disciplina
utilizavam-se de castigos, alguns até mesmo físicos, como agressões com régua ou isolamentos,
quando a criança era retirada do convívio com as demais no recreio ou mesmo na sala de aula.
As carteiras eram duplas, sendo ocupadas por dois alunos, que não podiam conversar entre eles.
Nocciolini relata que, numa certa ocasião em que a professora precisou se ausentar da sala de
aula, ela determinou um aluno para ficar encarregado de ser o ‘fiscal’ da turma, devendo anotar
os nomes daqueles que conversassem. Segundo ele:
Eu não lembro direito, mas fui falar com meu colega de carteira, só fiz a menção e o
menino colocou meu nome na lousa, eu implorei para ele tirar, mas ele não mudou de
ideia. No fim da aula, a professora falou que os alunos estavam dispensados, menos
aqueles que tinham o nome na lousa. Então entrou o padre Francisco com uma régua
de madeira grande, mandou-nos (éramos uns quatro meninos) ficar em fila e estender
a mão. Ele deu três reguadas nos outros e na minha vez disse que era a primeira vez
então bateu só duas vezes, doeu muito. Nós saímos da sala, e molhamos a mão no
cocho de água das vacas para diminuir a ardência (NOCCIOLINI, 2014).

As lembranças de Fernando Zarakaukas aluno interno também relatam episódios
aterrorizantes acerca dos castigos infligidos às crianças:
Foi o pior e mais cruel tempo de minha vida, no aspecto físico e de sofrimento, pois a
alimentação era racionada, precária. No segundo ano de internato é que eu consegui,
encontrar uma saída: comecei a ajudar o padre na missa. Em abril de 1952, fui
designado para ajudar a rezar missa na Igreja de Santo Antonio na Praça do Patriarca.
Levantava às 4:00 horas e às 4:30 horas pegava o bonde com meu colega, que também
era coroinha. Íamos direto para a igreja chegando às 5:00 horas mais ou menos. A
missa começava a ser rezada às 5:30 horas. E assim fomos fazendo até que um belo
dia, no segundo semestre, a vontade de comprar doce era tanta, que surrupiávamos a
caixa de coleta de donativos tirando alguns centavos para satisfazer a vontade de
comer doces. Por esta razão, fomos suspensos. Ao chegarmos ao Orfanato o irmão
Leão estava nos esperando e começou a nos castigar, batendo em nossas mãos e dando
tapas na cabeça. Depois de um mês voltei a ser coroinha e ajudar na missa
(ZARAKAUKAS, 2013).

Quanto às meninas, parece-nos que as professoras não as submetiam aos castigos
físicos, mas as freiras sim, como relata Lopes:
Os castigos que as professoras às vezes aplicavam eram apenas verbais, não físicos.
Já as freiras utilizavam a fala e o castigo físico, ou então deixavam a interna de castigo
em uma sala isolada. Os castigos eram aplicados principalmente para as alunas que
eram indisciplinadas, quando respondiam para as freiras, então essas meninas sofriam
os castigos (LOPES, 2014).
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A disciplina provavelmente era um dos maiores problemas enfrentados pelos
sacerdotes e pelas freiras em primeiro plano, pois em alguns momentos o número de internos
chegou a ser superior a 200 crianças em cada seção. As crianças que viveram do início até a
metade do século XX, presenciaram momentos imbricados de novos modelos educacionais e
sociais. Na escola, os castigos físicos foram abolidos e condenados, mas no seio familiar as
‘palmadas’ eram ainda muito empregadas como forma para disciplinar e ‘corrigir’ os erros dos
filhos.
Por meio dos documentos analisados, não conseguimos identificar o sistema de
premiação por mérito destinado aos alunos exemplares. Pelos relatos de Zarakaukas, sabemos
que existia tal procedimento. Ele afirma que, “ao findar o curso primário, recebi, além do
diploma do curso primário, um certificado de louvor com prêmio de distinção pelo
aproveitamento escolar” (ZARAKAUKAS, 2013).
A respeito da convivência com os outros internos, as lembranças de Zarakauskas
descortinam uma boa amizade conquistada no período de 2 anos em que lá viveu. “Sei que sofri
para aprender a disciplina rígida com os mentores do Orfanato, mas foi lá que aprendi a redigir
histórias de aventuras, a desenhar com um rapaz mais velho que inventava seus desenhos de
quadrinhos” (ZARAKAUKAS, 2013).
Apesar de não constarem do programa as disciplinas de Música, Desenho e Trabalho
Manual, pudemos apurar através das fontes iconográficas consultadas que a Música, através da
banda do OCC, fazia parte do cotidiano de algumas crianças, certamente não de todas elas, mas
daquelas que tinham aptidão para tocar os instrumentos musicais que, inclusive, eram
fabricados pelo próprio OCC. Às meninas, por sua vez, era ensinado o canto. A respeito da
disciplina de Desenho, não conseguimos encontrar nenhum documento ou relato que
confirmasse o seu desenvolvimento no OCC.
Um documento que nos chamou a atenção foi uma lista datada de 06 de maio de 1939,
contendo os nomes de 07 crianças, cinco meninos (dois deles irmãos) e duas meninas. No
documento não consta a idade de nenhuma delas, nem o período que permaneceram internadas
no OCC, consta apenas que essas crianças haviam sido internadas a pedido do Fascio Filippo
Corridoni106 e que achavam-se na instituição no período de março a abril de 1939.
Questionamo-nos a que poderia se referir essa lista. Fazendo uma associação histórica,

“Uma organização oficialmente fascista os vários Fasci all’Estero, e as seções do Partido Nacional Fascista
estavam espalhados pelo estado de São Paulo” (MARCHETTI, 2012, p. 65).
106
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constatamos que nesse período do governo Vargas, especificamente a partir de 1937, houve a
institucionalização do controle, da vigilância e da repressão aos estrangeiros no Brasil, tendo
como lema combater qualquer possível perigo que eles pudessem representar ao país. Esse
processo de controle atingiu não apenas os estrangeiros no país, mas também o fluxo migratório,
com maior amplitude a partir de 1938. As crianças também se inseriam nesse contexto de
controle.
Portanto, chegamos à hipótese que essa lista talvez tenha sido solicitada pela própria
organização Fascio Filippo Corridoni, para confrontar com seus arquivos, uma vez que a
mesma foi extinta em 1938, por força do Decreto-Lei Nº 383, de 18/04/1938. Na prática, essa
organização trilhou outros caminhos para se manter em atividade, dando origem ao Ente
Assistenziale Filippo Corridoni. Na Figura 26, a seguir, podemos visualizar um fragmento do
documento onde estão listados os alunos. Por questão de preservação da identidade e da
privacidade dos alunos, optamos por ocultar os nomes completos, identificando-os apenas por
iniciais.
1- G.C;
2G.A.B;
3- L.P;
4- G.L;
5- O.M;
6- F.Z;
7- N.Z

Figura 26: Lista de alunos internados a pedido do Fascio Filippo Corridoni, 1939107.
Autor: Padre Santo Bernardi, 1939.
Acervo: AICC (documento escaneado pela autora).
107

Por questão de preservação da identidade, os nomes dos mesmos foram por nós recobertos.
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No Livro de Visitas dos Inspetores Escolares, localizamos uma classe com trinta e
dois alunos matriculados, dentre eles, o aluno “L. P.”, citado na relação acima, que terminou
seus estudos no curso primário em 1939, com a idade de 14 anos e meio. Sua média geral foi
58 pontos, e sua maior nota 70, obtida em leitura. A média geral dessa classe foi 78,45, o que
demonstra que “L.P” ficou com sua média abaixo da própria sala. O aluno “G. C.”, que também
aparece na lista, terminou seus estudos em 1940. Sua sala era composta por 40 alunos que
obtiveram uma média geral 66,25. Sua média foi 75, sendo as maiores notas 100, em leitura, e
80, em geografia. Observamos, portanto, que o aluno obteve uma média superior à média geral
da sala. Por fim, localizamos o aluno “F. Z.”, que concluiu seus estudos em 1942. Em sua sala
havia 32 alunos e a média geral foi 79,5. A média geral do aluno em questão foi 93, com a nota
máxima 100 para as disciplinas de Aritmética, História e Geografia. Portanto, dentre os alunos
da classe, “F. Z.” foi o que conseguiu obter a segunda maior nota, 93 pontos.
Quanto aos demais internos elencados na lista citada anteriormente, não conseguimos
identificar no livro nenhuma das duas meninas (“G.L” e “O.M”), nem um dos irmãos (“N.Z”)
e nem o outro menino (“G.A.B”), o que nos fez questionar se eventualmente essas crianças, ao
findar o ano de 1939, haviam sido transferidas para outra instituição assistencial italiana.
Infelizmente não conseguimos resposta para essa questão, pois mesmo tendo consultado os
livros de matrícula, não identificamos nenhuma anotação referente à saída dos mesmos do
OCC.
No desenrolar desse item, tentamos demonstrar, por meio do Programa Educacional
do Orfanato Cristóvão Colombo, a educação ofertada aos alunos. Tal programa foi utilizado
tanto para os meninos quanto para as meninas, cabendo-lhes as especificidades de gênero usuais
no período em questão. No próximo tópico abordaremos justamente essa dualidade de gênero
que norteava a educação profissionalizante desenvolvida no Orfanato Cristóvão Colombo.

3.2

A DUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE NO ORFANATO
CRISTÓVÃO COLOMBO
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Ao iniciarmos a apresentação acerca da dualidade da educação profissionalizante
ofertada pelo Orfanato Cristóvão Colombo, faz-se mister primeiramente analisar o dualismo
existente na própria sociedade brasileira, tendo como foco o período pré-estabelecido para o
escopo do presente trabalho que abarca os anos de 1895 até 1953.
A sociedade brasileira, de base patriarcal, tinha como princípio determinante para a
educação feminina guiar-se a partir dos principais papéis desempenhados pelas mulheres no
corpo social, mormente pautados em base biológica, ou seja, o estudo que lhes era ofertado
ficava restrito à transformação da mulher em uma excelente mãe e dona de casa, conforme os
preceitos católicos apostólicos romanos.
A implicação dessa parcela subjugada da sociedade pode ser entendida no aspecto
ocupacional, conforme Heleieth Saffioti indica:
[...] o domínio masculino sobre as mulheres, não diretamente vinculado à estrutura
econômica da sociedade, acaba por servir aos interesses daqueles que detêm o poder
econômico. Os homens da classe dominada funcionam, pois, como mediadores no
processo de marginalização das mulheres de sua mesma classe da estrutura
ocupacional, facilitando a realização dos interesses daqueles que na estrutura de
classes ocupam uma posição oposta à sua (SAFFIOTI, 2013, p. 123).

A análise da autora nos permite entrever que, por um longo período na história, a
condição da mulher limitou-se ao plano secundário, seja do ponto de vista social, intelectual,
financeiro e até mesmo histórico, uma vez que, nos seus primórdios, a história oficial fora
pautada pelo viés de um olhar masculino. Em relação à educação que cabia às mulheres ou às
meninas, não houve possibilidade de ser trilhado um outro caminho, uma vez que no Brasil
Imperial lhes foi determinada a instrução das primeiras letras, juntamente com “as prendas que
servem à economia doméstica”108. Leda Maria Pereira Rodrigues esclarece: “no Brasil e em
São Paulo a mulher só pôde realizar-se no plano educacional, dentro das normas avaliadas por
nossos antepassados e permitidos pelo meio ambiente” (RODRIGUES, 1962, p. 216). Ainda
sobre a educação feminina, a autora complementa: “[...] com a Independência, a educação das
meninas, a aprendizagem dos serviços domésticos continuava a ser suficiente para lhes
completar a educação” (RODRIGUES, 1962, p. 217).
Com o advento do Capitalismo, as mulheres passaram a ocupar um lugar desvantajoso
em relação ao dos homens pela falta de oportunidade de preencher ou pelo menos de poder
concorrer a cargos que lhes permitissem ter um salário equiparado ao deles, em parte devido à
falta de instrução, em outra devido à própria ideologia que a elas cabia um intelecto inferior:
108

Lei de 15 de outubro de 1827, Primeira Lei Geral de educação no Brasil, Art. 12.
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“[...] no capitalismo, as mulheres têm uma dupla desvantagem: no plano ‘superestrutural’ uma
subvalorização das capacidades femininas; e no estrutural, uma inserção periférica ou marginal
no sistema de produção” (SAFFIOTI, 2013, p. 16). Algumas ocupações eram desenvolvidas
nos domicílios, especificadamente aquelas que tinham como principal ferramenta de produção
“a agulha”, conforme a autora, seriam elas: costureiras, bordadeiras, cerzideiras, tricoteiras,
além de empregadas domésticas.
No primeiro censo realizado no Brasil Imperial, em 1872109 especificamente, a mãode-obra, segundo o gênero, ficou assim distribuída: 45,5% de mulheres e 54,5% de homens.
Desse total de mulheres, 35% eram empregadas na agricultura, 33% eram empregadas
domésticas, 20% costureiras que trabalhavam por conta própria, 5,3% costureiras que
trabalhavam na indústria têxtil e 6,7% ocupavam outras atividades (SAFFIOTI, 1985, p. 112).
Cabe ressaltar que, nesse período, a indústria têxtil funciona muito próxima a um processo ainda
artesanal, com pouco emprego de máquinas. Os teares, por exemplo, ainda eram manuais. A
introdução das máquinas fez com que o número de mulheres empregadas na indústria têxtil
começasse a declinar, conforme salientou Saffioti (1985).
Quanto às profissões exercidas pelas mulheres, não podemos deixar de mencionar o
magistério das primeiras letras. Desde o período Imperial, essa cadeira vinha sendo ocupada
principalmente por mulheres, uma vez que os salários eram parcos. Aliado à essa questão, o
magistério infantil, segundo Peixoto (1931), era considerado um prolongamento das funções
maternas, sendo, portanto, uma ocupação essencialmente feminina:
[...] o magistério elementar masculino é de fato uma anomalia. [...] na idade que se
ousa e se tem ambição de chegar, eles dão fundo, numa profissão sem glória e
remuneração. É um teste psicológico e econômico, de inferioridade viril. Num país
que remunera tão bem todas as atividades masculinas, abrigar-se parcimoniosamente
no magistério elementar é capitular diante da vida (PEIXOTO, 1931, p.260-261,
grifos nossos).

De acordo com o fragmento, o magistério infantil continuou sendo uma ocupação
exercida essencialmente por mulheres durante muito tempo, sendo inclusive vista com bons
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De acordo com Saffioti, é difícil indicar a distribuição da população produtiva brasileira a partir do censo de
1872, pois “o censo de 1872 obedeceu a critérios de difícil aplicação na atualidade. Segundo, as dificuldades de
comparação surgem em virtude de serem diversos os critérios utilizados em cada censo brasileiro no que diz
respeito à categorização das funções econômicas desempenhadas pela população, reunindo-se, muitas vezes,
categorias que deveriam ser apresentadas separadamente. Há ainda a assinalar as dificuldades criadas pela
agregação dos dados referentes aos dois sexos, vício que perdura até hoje, embora em menor escala” (SAFFIOTI,
1985, p. 112).
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olhos pela sociedade, malgrado os rendimentos não fossem suficientes para suprir totalmente
suas necessidades financeiras.
No aspecto da educação profissionalizante, em específico para as mulheres,
encontramos certo conservadorismo, principalmente quando vinculada aos estabelecimentos
educacionais católicos, que eram apoiados pela elite republicana. Cabe esclarecer que, apesar
de os republicanos desejarem uma modernização, esta não estava atrelada a todos os segmentos.
A modernização tinha como foco o aumento da produtividade, com a inserção de máquinas nas
indústrias, com as ferrovias para o transporte da produção agrícola e da população, com os
novos hábitos higiênicos e com o trabalho assalariado, por exemplo. Mas, no que toca à
educação feminina profissionalizante, ela se mantinha conservadora, apoiada pelo catolicismo
ultramontano. Ivan Aparecido Manoel afirma precisamente:
[...] as escolas católicas auxiliaram grandemente a manutenção dessa estrutura,
seja porque referendavam essa atitude, seja porque, ao se estender às outras
classes sociais, por meio de escolas externas gratuitas ou orfanatos, tal
educação doutrinava ensinando que essa ordem vigente era a mais desejável
(MANOEL, 2008, p. 17).

O Estado, por sua vez, ainda tentava se estruturar com as escolas primárias,
secundárias e superiores. No caso de São Paulo, especificamente, apenas em 24/10/1910 foi
promulgada a Lei Nº 1.214, que determinava a abertura de duas escolas profissionalizantes na
capital, uma masculina e outra feminina. A priori, ambas seriam estabelecidas no bairro do
Brás, o que realmente ocorreu em 1911. O currículo dessas escolas foi organizado em 1911,
por meio do Decreto Nº 2.118 B. Os Artigos 3º e 4º do respectivo decreto estabeleceram quais
oficinas e consequentemente quais ensinos profissionais seriam ministrados em cada uma
dessas escolas, a saber:
Na escola masculina:


Mathematicas [sic];



Desenho;



Mecânicos (ferreiros; fundidores e ajustadores);



Pintores;



Pedreiros;



Tecelões;



Latoeiros;



Chauffeurs [sic].
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Na escola feminina:


Desenho;



Dactylographia [sic];



Corte e feitio de vestidos e roupas para senhoras e creanças [sic];



Corte e feitio de roupas brancas;



Bordados e rendas;



Fabrico de flores e ornamentação de chapéus;



Arte culinária em todos os seus ramos e economia doméstica.

Para ingressar nas escolas, era necessário que o candidato tivesse 12 anos completos,
cursado o ensino primário ou equivalente, estivesse com suas vacinas atualizadas e não
possuísse nenhum tipo de doença contagiosa. O curso tinha duração de três anos.
Essas duas escolas na cidade de São Paulo nasceram da necessidade de formação de
mão-de-obra assalariada urbana, com a finalidade de formar um trabalhador com perfil
eficiente, ordeiro e principalmente patriota, o que se justifica pelo conjunto dos interesses
patronais, nacionais e técnicos que envolvia as mesmas. Tal ideário estava contido nas palavras
do Inspetor da Instrução Pública, José Monteiro Boanova, grafadas no Anuário do Ensino em
1910: “urge, todavia, integralizar o apparelho escolar com instituições complementares de
caracter profissional. Ao lado dos nossos grupos escolares devem ser instituídos lyceus de artes
e officios, com o escopo de preparar o proletariado nacional” [sic] (BOANOVA, 1910, p.
255, grifo nosso).
A finalidade máxima dessas instituições escolares foi também explicitada por
Thompson, seis anos após a inauguração das escolas supracitadas: “[...] (das escolas
profissionais) é que sairá, definitivamente preparado, o operário nacional, na plena consciência
e integridade do seu valor econômico e capaz de concorrer, efficazmente, para economia da
collectividade, em qual repousa a do Estado” [sic] (THOMPSON, 1917, p. 41). Sob o viés
patriótico tão importante para o Estado, Thompson asseverou:
O elemento nacional, habituado pela tradição, a preferir as carreiras liberaes e outras
quaesquer, desvaloriza-se dia a dia, por sua falta de preparo nas mais insignificantes
occupações materiais. E isto o colloca, na lucta pela vida, em situação inferior a dos
estrangeiros, que, dentro em pouco tempo se não mudarmos de rumo, serão os donos,
os dirigentes econômicos desta grande terra [sic] (THOMPSON, 1917, p. 41).
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Para formar um cidadão que abarcasse todos os pré-requisitos que a nova ordem
política, social e também econômica necessitava, o Estado de São Paulo abriu as duas escolas
profissionais, tanto para os homens quanto para as mulheres, num local muito propício para
atrair os jovens, sendo determinado o bairro do Brás, como já mencionamos anteriormente,
local na época ocupado majoritariamente por operários. Para corroborar nossa afirmação,
apoiamo-nos nos estudos realizados por Carmem Sylvia Vidigal Moraes. Segundo ela:
A grande maioria dos alunos diplomados na Escola Profissional Masculina do Brás,
geralmente na faixa etária entre 15 e 18 anos, empregavam-se como assalariada nas
pequenas oficinas mecânicas, nas garagens de consertos de carros, esparramadas pela
capital e interior do Estado e nas grandes empresas como a Cia. Mecânica
Importadora, Cotonifício Rodolfo Crespi, Cia. Antártica, Alpargatas, Matarazzo.
Outra parcela dos egressos, dirigia-se para as oficinas das Companhias Ferroviárias,
ou era contratada pela Light, Cia Telefônica ou Gasômetro. Poucos conseguiam
estabelecer-se por conta própria. [...] Alguns trabalhadores formados se dirigiam ao
magistério nas escolas profissionais – tanto da capital, como do interior – ou, então
permaneciam na própria Escola do Brás, contratados como mestres ou como oficiais
nas oficinas de aperfeiçoamento industrial (MORAES, 2001, p. 181-182).

Os meninos, mesmo com os salários ainda não muito atraentes, tinham possibilidade
de encontrar uma colocação no mercado em empresas de médio porte, conforme listado acima.
As meninas que se formavam na Escola Feminina, por sua vez, vislumbravam um quadro
completamente oposto:
[...] grande parte das alunas diplomadas mantinham oficinas de costura ou
executavam, em suas próprias casas, encomendas feitas por firmas. As outras se
empregavam nas pequenas oficinas, nos ateliês de modistas, situadas no centro da
cidade, que constituíam a indústria de confecções nas décadas de 1920 e 1930. De
“baixissímo grau de mecanização” - três ou quatro máquinas de costura -, estas
oficinas ocupavam em média 14 a 20 operárias. Havia, também quatro ou cinco
grandes oficinas de costura para as quais se dirigiam as diplomadas da Escola
Feminina do Brás, destacando-se entre elas a Mappin Stores, fábricas de roupas em
geral, e a S.A. Fábrica Paulista de Roupas Brancas, que produziam roupas para
homens (MORAES, 2001, p. 183).

Destarte, a maioria das meninas percorria uma longa jornada diária, no mínimo, dupla,
pois ao mesmo tempo em que tinham a possibilidade de manter no reduto de seus lares,
conformando o seu papel de dona-de-casa e mãe zelosa, elas também eram profissionais “de
agulha” contribuindo assim para aumentar o orçamento financeiro doméstico. O que podemos
apreender através dos regulamentos da Escola Feminina era que a educação era voltada para a
futura esposa. No caso de esta já se encontrar casada, os ensinamentos a ajudariam a consolidar
seu principal papel exigido pela sociedade, sendo uma esposa zelosa e uma mãe que conhecesse
os segredos da química da cozinha. Assim, foi introduzido um novo saber-fazer doméstico,
pautado nos aspectos técnico-científicos, reafirmando os valores morais e uma nova maneira
de enxergar e pensar sobre o corpo humano.
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As meninas solteiras, que procuravam a EPF, com a nova reforma implantada no
currículo a partir de 1930, a elas foi imposto frequentar o Curso Vocacional Obrigatório. Ficou
determinado as alunas conhecer o funcionamento de todas as oficinas, e realizar as respectivas
tarefas que lhes cabia, pois somente assim seria possível ter certeza da aptidão de cada uma
para determinada função em detrimento de outra. A intenção dos educadores era que as alunas
optassem por um ofício que achassem interessante, mas também que lhes fosse adequado. Outra
possibilidade aventada era que se tornassem Mestras e trabalhassem na própria EPF, ou mesmo
em outras escolas.
Os dados apurados nos Anuários do Ensino do Estado de São Paulo não abarcam todos
os anos, completando uma sequência cronológica, mas mesmo assim evidenciam que a procura
dos cursos na Escola Profissional Masculina era muito maior do que na Feminina, conforme
podemos visualizar na Tabela 11 a seguir. Essa diferença poderia inclusive ser em função das
próprias vagas disponibilizadas por cada uma das escolas. Se observarmos os dados, podemos
constatar que apenas em 1926 houve uma inversão no número de matrículas, tendo às femininas
suplantado as masculinas.

Tabela 11: Matrículas nas Escolas Profissionais Masculinas e Femininas de São Paulo
ANO

Total de Matrículas
Masculinas

1917
1919
1921
1922
1926
Total

787
956
640
923
445
3751

Total de
Matrículas
Femininas
613
580
500
601
761
3055

Total
Geral de
Matrículas
1400
1536
1140
1524
1206
6806

Fonte: Tabela elaborada pela autora, a partir dos Anuários do Ensino do Estado de São Paulo de diversos anos.

Em relação ao Orfanato Cristóvão Colombo, desde sua fundação, em 1895, o Pe.
Marchetti preocupou-se em proporcionar aos órfãos uma educação profissionalizante. Em suas
cartas enviadas ao Beato Scalabrini, tal preocupação ficava evidente, motivo pelo qual resolveu
implantar as Oficinas Profissionalizantes. Sua intenção era formar as crianças tanto na educação
elementar quanto na profissional e assim, ao atingirem os 18 anos de idade, momento que
deixariam o OCC, já teriam uma profissão definida e uma experiência adquirida dentro da
própria instituição. Isso tornaria viável a inserção destes ex-alunos no mercado de trabalho,
possibilitando-os a proverem-se a si próprios ou mesmo proverem sua família, caso necessário.

216

Com a morte prematura do Pe. Marchetti, em 1896, seu ideal de profissionalização das
crianças não fora completamente abandonado. No entanto, em relação às meninas, algumas
alterações acerca da profissionalização foram subtraídas, conforme pudemos constatar através
dos documentos consultados.
Em carta enviada ao Beato Scalabrini em 10 de março de 1895, o Pe. Marchetti
acreditava que as alunas, especialmente as internas, poderiam ajudar as freiras a cuidar dos
doentes, em especial dos enfermos do Hospital Humberto I, que, a princípio, havia ficado sob
os cuidados da Congregação Scalabriniana e, para tanto, as meninas deveriam receber uma
instrução voltada para os primeiros socorros. Isso jamais ocorreu, em parte pela brusca ruptura
de um ideal profissionalizante devido ao óbito de Pe. Marchetti e em outra pela separação das
Congregações femininas, as Scalabrinianas e as Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração, passando
então o hospital para a responsabilidade das Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração.
Cabe esclarecer que, como já relatamos no Capítulo 2, essas duas Congregações
femininas não conseguiram se unir sob um único Carisma, o que as levou a se separarem
definitivamente em 1907. Com essa divisão, ficou acertado que as Scalabrinianas deveriam
ficar responsáveis pela seção feminina de Vila Prudente, uma vez que desde a fundação do
OCC, em 1895, elas sempre participaram ativamente com trabalhos e cuidados para com os
órfãos, e as Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração passariam a ficar responsáveis pelos cuidados
para com os enfermos do Hospital Humberto I.
Além dos valores elencados pela sociedade que pregavam a distinção da educação
profissionalizante dos meninos e das meninas, outra questão que nos permite constatar essa
dualidade entre os gêneros, em específico no OCC, refere-se ao próprio número de órfãs e
órfãos acolhidos nessa instituição. Sempre houve uma grande diferença entre o número de
meninos matriculados em detrimento ao número de meninas, sendo o número de meninos muito
superior ao de meninas, conforme constatamos no Livro de Matrículas e que pode ser
claramente observado nas fotografias a seguir (Figuras 27 e 28).
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Figura 27: Seção masculina do Orfanato Cristóvão Colombo.
Crédito: Autor desconhecido, 1919.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

A imagem acima (Figura 27) é um cartão postal110, elaborado a partir de uma fotografia
tirada provavelmente por um fotógrafo profissional, visto que há uma estética formal.
Provavelmente, a finalidade desse postal seria enviá-lo aos benfeitores do OCC ou a outras
pessoas da elite ou até mesmo a algumas empresas, com o objetivo de conquistar um número
maior de benfeitores ou de angariar mais donativos, ou quiçá até mesmo divulgar o trabalho
educacional e assistencial que vinha sendo desenvolvido pela instituição. Essa prática era muito
comum no início do século XX.
Nessa fotografia do OCC, assim como nas demais, não há nenhum tipo de
identificação das pessoas retratadas, mas podemos observar que foram fotografados 214
meninos, dentre os quais 15 negros, com idades aproximadas entre 2 e 18 anos. Todos estão
dispostos na escadaria da entrada principal do edifício no Ipiranga. Ao fundo, no alto da
escadaria, há as bandeiras do Brasil e a da Itália. Também há dois quadros com os retratos do
Beato Scalabrini, do lado esquerdo, e o do Pe. Marchetti, do lado direito, como pudemos
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O cartão-postal teve sua origem no Império Austro-húngaro por volta de 1860. No Brasil, sua impressão foi
autorizada a partir de 1880 (Nota da autora).
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identificar. As crianças estão trajando o uniforme completo, alguns na cor branca e outros talvez
em cinza, composto por calças compridas, casaco, meias e sapatos; a grande maioria porta
também o quepe. Observando a expressão de todas as pessoas retratadas, pudemos perceber
que tanto os adultos quanto as crianças estão sérios, não esboçando nenhum pequeno sorriso,
denotando a seriedade, disciplina e moral religiosa da instituição. Todas as crianças estão com
os braços cruzados à frente, numa posição bastante forçada e pré-estabelecida, dando-lhes a
impressão de agirem com pouca naturalidade e espontaneidade.
O Pe. Faustino Consoni está posicionado à direita, com um pequeno menino ao seu
lado. Os outros homens devidamente sentados nas cadeiras frontais provavelmente devam ser
os mestres das Oficinas Profissionalizantes. Eles, assim como os demais, estão posicionados
formalmente, com os braços sobre as pernas, denotando a seriedade que o momento exigia.
Também eles portam trajes completos, composto por paletó, colete, gravata com prendedor, e
um lenço no bolso frontal esquerdo, como era costume na época. Podemos perceber que quase
todos eles (exceto um) usavam bigode, característica típica e muito comum no início do século
XX, especialmente porque indicava que o homem era adulto o suficiente para assumir suas
responsabilidades perante a sociedade, tendo capacidade necessária para tanto, além de
imprimir um ar de indivíduo correto e demonstrar um certo tom de prosperidade econômica.
Como podemos visualizar na Figura 28 a seguir, assim como ocorria com a seção
masculina do Orfanato Cristóvão Colombo, a seção feminina também se utilizava dos mesmos
artifícios e talvez até com a mesma finalidade de angariar maiores rendimentos financeiros e
donativos de toda a espécie. Também se trata de um cartão postal, elaborado a partir de uma
fotografia tirada na mesma data do que a congênere masculina, ou seja, em 1919 e, assim como
acontecia com a seção masculina, provavelmente seria enviado aos benfeitores e às demais
pessoas da elite.
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Figura 28: Seção feminina do Orfanato Cristóvão Colombo.
Crédito: Autor desconhecido, 1919.
Acervo: AICC (fotografia escaneada pela autora).

O local escolhido para registrar o momento provavelmente deve ter sido a seção
feminina na Vila Prudente, mas infelizmente não foi factível identificá-lo, assim como não foi
possível identificar nem as crianças e nem mesmo as freiras retratadas. Pelo próprio desgaste
do tempo, no postal há pequenos rasgos, um no rosto da quarta freira posicionada à frente e
outro em uma das meninas.
Assim como na fotografia dos meninos, na parte superior da imagem podemos
observar as bandeiras do Brasil e a da Itália e ao fundo um quadro com a fotografia de um
homem não identificado. Na imagem constatamos onze freiras, cinco posicionadas ao centro e
as outras em ambas as laterais, e um total de 105 meninas, dentre elas, 18 meninas negras, todas
com idades variando de 3 até 17 ou 18 anos. A vestimenta que todas estavam trajando era
bastante simples, composta por um vestido de manga longa em tecido xadrez com gola, meias
e sapatos pretos. Seus cabelos são curtos e estão soltos e, pelo que podemos visualizar, sem
qualquer tipo de adornos, sejam fitas ou quaisquer outros enfeites.
A postura das meninas é a mesma que a dos meninos: braços dispostos à frente e mãos
cruzadas. No momento em que a fotografia foi registrada, quase todas as meninas estavam
atentas à lente da câmera, apenas quatro delas estavam dispersas: três olhavam para o lado e
uma para baixo; também a freira na penúltima fileira olhava para o lado. A aparente
concentração das alunas e das freiras denota a disciplina, seriedade e ordenação do OCC,
confirmando o caráter moral e religioso rígido dessa instituição.
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Dentre as fotografias disponíveis no AICC, selecionamos algumas delas para serem
apresentadas no presente trabalho por nos remeterem à construção da própria imagem do OCC,
revelando a organização, a disciplina e o zelo que os Scalabrinianos desprendiam para com os
órfãos. Em relação às fotografias, Ana Maria Mauad explica que:
[...] as fotografias não são janelas que se abrem para o passado, são monumentos,
vestígios de uma vontade de ver perenizada, na superfície sensível do papel, uma
determinada imagem de si próprio e dos seus. A escolha da pose, da indumentária, do
olhar, dos objetos e acompanhamentos compunham a mise-en-scène do retrato
(MAUAD, 1999, p. 141).

As fotografias acima (Figuras 27 e 28) nos permitem constatar que, naquele ano, houve
pelo menos 109 meninas matriculadas a menos que os meninos. Essa diferença entre o número
de meninas e de meninos matriculados era uma constante, pois, no OCC, os meninos sempre
foram em número superior. Essa constatação pode ser validada ao verificarmos a Poliantéia
[sic] dos cem anos do Instituto Cristóvão Colombo, que elenca algumas datas e o respectivo
número de alunos matriculados (p.19). Em 1918, por exemplo, 412 crianças foram
matriculadas, destas 248 eram meninos e 164 eram meninas; em 1919111, houve um pequeno
aumento do número total de matrículas, 478, das quais 315 eram meninos e 163 eram meninas;
em 1920, houve um decréscimo do número total de matrículas, tendo diminuído para 389,
destas 273 eram meninos, enquanto que 116 eram meninas.
A discrepância entre o número de matrículas, segundo o gênero, nos encaminhou a
algumas hipóteses, dentre elas em relação ao tempo de permanência no OCC, sendo o das
meninas inferior ao dos meninos. Isso poderia pelo fato de as famílias terem um zelo maior com
as meninas pela sua própria condição biológica ou mesmo pelo fato de elas terem sido enviadas
pelas famílias para essa instituição devido à morte de um dos seus progenitores ou mesmo de
seu responsável, havendo necessidade de internação das mesmas, mas, passado esse período de
premente necessidade, ao conseguir as famílias se reestruturar, as meninas acabavam
retornando ao seio do lar. Outra hipótese para esse diferencial numérico poderia estar
diretamente ligada à questão financeira, uma vez que, na seção feminina, o sustento das órfãs
era de responsabilidade das freiras, que recebiam ajuda pecuniária dos padres por algumas
atividades realizadas, tais como lavar as roupas dos meninos, dos padres e os paramentos
litúrgicos da Capela como toalhas da mesa, conopeu, véus da âmbula e do cálice, manutérgio,
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A diferença entre o número de alunas e alunos nas fotografias apresentadas por nós e o que estava inscrito na
Poliantéia [sic], pode ser devido ao momento específico retratado, pois durante o percurso do ano eram aceitos os
internos, aumentando o total de alunos e alunas na contagem no fim do ano (Nota da autora).
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corporal etc., além de remendar as roupas dos mesmos. Essas atividades foram estabelecidas
por contrato firmado entre o Pe. Faustino Consoni e a Madre Assunta Marchetti, em 04 de
novembro de 1901, cláusula 12ª. Na cláusula 4ª, ficou estabelecido que o sustento das órfãs era
de responsabilidade das Irmãs Missionárias de São Carlos. Na cláusula 5ª, a diretoria do
Orfanato da seção masculina comprometeu-se a ajudar no sustento de 65 meninas, contribuindo
com mercadorias ou com dinheiro, no valor de R$16000$000 anuais.
Pelas inferências constatadas, acreditamos que para as meninas os cursos
profissionalizantes resumiam-se basicamente a aulas de bordado, que exigiam apenas agulhas,
linhas de bordar e peças para o bordado, não havendo necessidade de nenhum ateliê complexo,
e aulas de costura, cujas máquinas disponíveis eram em pequeno número. Com relação a essas,
o artigo 13º do Regulamento Interno assim estabelece: “as orphãs será dada a instrucção
necessária à vida para se constituírem perfeitas costureiras” [sic] (Pe. CONSONI, 1901, p. 2).
Na Figura 29 abaixo, podemos constatar que tais aulas realmente eram ministradas.

Figura 29: Aulas de bordado e de costura ministradas na seção feminina do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora).

Na fotografia acima, vislumbramos 33 meninas, de idade aproximada entre 10 e 15
anos, todas atentas aos seus afazeres. Destas, apenas duas estão manuseando as máquinas de
costura, aparentemente as mais velhas, enquanto que as demais se concentram nos bordados.
Dentre as fotos analisadas, constatamos que esta é a única em que as meninas se apresentam
trajando um uniforme diferente das demais fotos, não utilizando o vestido em tecido xadrez e
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sim uma saia escura, com blusa branca de manga longa, com gola e com um bolso do lado
esquerdo no qual estava bordado o monograma do Orfanato Cristóvão Colombo, e,
complementando o uniforme, elas portavam também uma gravatinha em estilo marinheiro.
Talvez tal vestuário tenha sido estipulado especificamente para retratar esse momento ínclito,
pois em outras ocasiões formais o vestuário era outro como já demonstramos em outras
fotografias, bem como em momentos mais informais, as meninas costumavam utilizar um
vestido branco com o monograma do Orfanato Cristóvão Colombo bordado na parte superior
esquerda.
Com relação ao ambiente, não foi possível determinar quem eram as pessoas retratadas
nos quadros pendurados na parede ao fundo. No entanto, para demonstrar os trabalhos manuais
já executados pelas alunas, sete toalhas estão expostas na parede ao fundo. O que nos chama a
atenção na foto em questão é o fato de que no fundo do salão podemos observar duas freiras,
cujo posicionamento não nos permite constatar que estivessem ministrando qualquer tipo de
ensinamento às alunas e sim que apenas ali estivessem para manter a disciplina e para que
pudessem acompanhar os trabalhos que vinham sendo executados pelas alunas.
A imagem nos leva a questionar acerca do artigo 13º do Regimento Interno de 1901,
que estabelece a obrigatoriedade de as alunas receberem aulas de costura, para se tornarem
exímias costureiras. Infelizmente, pelo número tão pequeno de máquinas de costura
disponíveis, tal formação ficaria cerceada apenas a um número reduzido de alunas. Lopes relata
que “apenas as meninas mais velhas tinham permissão para trabalhar na máquina de costura,
nós, as mais novas, ficávamos remendando e bordando, mesmo porque só tinham duas
máquinas. A gente nem podia chegar perto que levávamos bronca” (LOPES, 2014).
A Figura 30 a seguir destaca algumas peças bordadas pelas alunas da seção feminina,
que ficavam em exposição e, provavelmente, seriam colocadas à venda em algum bazar. Esse
subterfúgio era utilizado pelas freiras a fim de angariar verbas provenientes das vendas de tais
peças. Podemos notar que em algumas dessas peças existe uma etiqueta com o valor de venda.
Ressaltando que, o trabalho das agulhas, essencialmente os bordados, contribuíam
financeiramente para a manutenção da seção feminina. Em 1944, o valor arrecado com essa
atividade foi Cr$ 3.805,00, segundo o Balanço Demonstrativo disponibilizado na Poliantéia
[sic] de Comemoração de 50 Anos da fundação do OCC.
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Figura 30: Bordados das alunas da seção feminina do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora)

Podemos notar na fotografia acima que havia uma pequena diversidade de peças
bordadas, como: almofadas, guardanapos, panos de prato, tapetes, toalhas e caminhos de mesa.
As almofadas redondas e quadradas na sua maioria foram bordadas com motivos florais, mas
há também cisnes, um cachorro e uma silhueta de menina com um cesto. O tapete preto em
destaque foi simetricamente e ricamente trabalhado ostentando dois cisnes bebendo água em
um pequeno chafariz. Pendurados na parede estão dois quadros também bordados com motivos
florais.
As toalhas de mesa foram bordadas utilizando a técnica do punto tagliato que ficava
parecido a uma renda. Essa técnica acrescentava maior valor financeiro à peça. Na antiguidade,
os romanos já descreveram o bordado ‘como uma pintura de uma agulha’, sendo que, muitos
bordados italianos serviram de modelo para a Europa. Foi no período da Renascença que os
bordados adquiram o status de artesanato decorativo, se estendendo à decoração do interior das
casas. No entanto, ressaltamos que o bordado em especial o ponto cruz teve seus registros
históricos na Pré-História. No Egito, há outros registros do uso desse ponto nas peças de tecido
retiradas de túmulos egípcios.
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Essencialmente as peças bordadas no OCC sem sombra de dúvida denotavam pela
fotografia uma atividade manual delicada e morosa, pois até conseguir terminar cada peça era
necessário o empenho de vários dias de trabalho das alunas.
Na esteira dos serviços domésticos que formavam o conjunto de ensinamentos
oferecidos nos cursos, ainda encontramos os afazeres ligados à culinária. As alunas mais velhas
ajudavam as freiras a preparar a alimentação servida no OCC, e, consequentemente, as meninas
acabavam aprendendo a cozinhar e a manusear os utensílios da cozinha. A própria rotina das
alunas internas as levava ao trabalho doméstico como, por exemplo, a cuidar, consertar, lavar
e passar as roupas (Figura 31), a limpar as dependências internas do OCC, fossem os
dormitórios (Figura 32), os banheiros, as salas de aula, o refeitório ou outras, sempre sob a
supervisão de alguma freira.

Figura 31: Lavanderia da seção feminina do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora)

Quanto à lavagem das roupas, a Figura 31 acima nos oferece uma ideia do tamanho
dos tanques que existiam na seção feminina na Vila Prudente. Essa fotografia retrata um grande
salão, que poderíamos denominar ‘lavanderia”, onde podemos observar a existência de enormes
tanques construídos a uma altura tal que permitissem às meninas alcançá-los com facilidade.
Ao fundo, estão posicionadas duas pequenas máquinas elétricas com cilindros que serviam para
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auxiliar no serviço da lavagem. No lado direito da fotografia, podemos visualizar uma pilha de
roupas aguardando para serem lavadas. Seis alunas trabalhavam no local, algumas lavando
roupas, outras exercendo atividades correlacionados. Apesar da simplicidade do ambiente, a
amplitude do local permite constatar que várias alunas poderiam trabalhar simultaneamente e
nos dão uma ideia de que se tratava de um ambiente utilizado com grande frequência. Havia
uma sequência na ordem de execução das atividades da lavandeira, por exemplo, em um tanque
as alunas ensaboavam as roupas, em outro elas as enxaguavam. As roupas brancas deveriam
ser separadas das coloridas. Todas essas atividades eram exercidas sob a supervisão de uma
freira, cuja presença podemos constatar no lado direito da fotografia.
Quanto à decoração dos dormitórios das alunas internas da seção feminina do OCC, a
Figura 32 a seguir nos permite constatar que a decoração era bastante simples e o mobiliário
bastante frugal, sem qualquer tipo de enfeite nos criados-mudos, ou outros objetos como livros
ou outros. Obviamente, o luxo não era factível no orfanato.

Figura 32: Dormitório das alunas na seção feminina do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora)

Quanto à limpeza e à arrumação dos dormitórios, a Figura 32 nos permite visualizálos detalhadamente. Todas as camas eram arrumadas caprichosamente e da mesma maneira,
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com colchas brancas e travesseiro e no pé das mesmas era disponibilizada uma toalha de banho.
Não havia qualquer tipo de identificação para designar qual cama pertencia a qual aluna, o que
demonstra uma completa falta de individualismo. As atividades desenvolvidas pelas alunas
foram descritas por Lopes em seu depoimento.
Nós aprendíamos a passar a roupa com perfeição, lavar as roupas nos grandes tanques
de água que era muito fria, arrumar as camas sem deixar uma ruga nos lençóis. Eu era
uma espécie de fiscal de cama, deveria deixar alinhados os travesseiros na mesma
altura em todas as camas, nada podia estar fora do lugar (LOPES, 2014).

Em relação aos cursos profissionalizantes para as meninas, de acordo com o acima
exposto conjecturamos que basicamente todas as atividades estavam diretamente ligadas aos
trabalhos domésticos. Algumas atividades exigiam maior esforço físico das alunas, como lavar
roupas; outras, como as realizadas na cozinha, exigiam atenção para que não se cortassem ou
se queimassem. Esses trabalhos eram impostos naturalmente para as alunas, sob os auspícios
de uma moralidade e disciplinaridade condizentes com os preceitos religiosos católicos. As
alunas que às vezes cometiam alguma travessura eram castigadas e acabavam servindo como
exemplo, para que as demais não seguissem esse “caminho torto”.
As alunas saíam do OCC formadas no ensino primário, portanto minimamente
letradas; eram saudáveis, treinadas nos afazeres doméstico, produtivas e disciplinadas, uma vez
que desde cedo aprendiam a receber ordens e não questionar. Por certo, elas formavam um
manancial excelente de ‘empregadas domésticas’, suprindo um nicho do mercado de trabalho,
especialmente para as casas das benfeitoras do OCC, que eram as senhoras da elite paulista,
residentes tanto na cidade quanto no campo.
Os cursos profissionalizantes na seção masculina eram destinados aos alunos acima de
14 anos, conforme o artigo 12º do Regulamento Interno de 1901: “[...] alcançando a edade de
14 annos receberão o ensino de um dos seguintes officios: typographo, carpinteiro, ferreiro e
serralheiro, alfaiate, sapateiro, padeiro, agricultor” [sic] (Pe. CONSONI, 1901, p. 2).
O Regulamento Interno da Escola Profissional do OCC, ao tratar especificamente dos
Cursos Profissionalizantes112, estabelece as seguintes normas:
Ao aluno que concluir o curso de ensino primário e lhe for conferido o Diploma, de
aprovação, será facultado o ingresso na Escola Profissional, instituída no Orfanato
Cristóvão Colombo.

112

O Regulamento Interno do Curso Profissionalizante do OCC encontra-se disponibilizado nos Anexos do
presente estudo (Anexo 8) (Nota da autora).
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Antes da admissão ao Curso Profissional, seja o aluno, como o tutor ou responsável,
deverão assinar o “Compromisso de Perseverança”, na referida Escola Profissional,
até o candidato completar 18 anos de idade.
Para escolha da profissão, ao começar as aulas será feita observação psicológica de
cada aluno para comprovar sua inteligência e aptidões a fim de lhe dar uma
conveniente orientação para escolha do curso mais adequado à vocação e capacidade
próprias, atendendo, outrossim, às exigências e capacidade das oficinas (Regulamento
Interno da Escola Profissional do OCC, sem data).

Aos meninos era disponibilizada uma gama maior de cursos profissionalizantes para
que pudessem aprovisionar a mão-de-obra para o comércio local, bem como ajudar na
manutenção financeira do OCC. Faziam parte desse contexto atividades específicas como a de
padeiro e de agricultor, que ajudavam na alimentação diária na seção masculina, seja fazendo
pães em grande quantidade, seja colhendo hortaliças e mesmo ajudando nos estábulos e no
galinheiro.
Destacamos também o curso de tipografia, que embora já houvesse nos primeiros anos
do século XX, era pouco difundido, tanto que ele não era ofertado na EPM. A relevância desse
curso era de tal monta que para os gráficos ensinarem esse ofício requeriam que os aprendizes
possuíssem destreza para que pudessem realizar um trabalho de “qualidade do seu produto final
ligado à maestria de sua realização” (VITORINO, 2000, p. 142). Não obstante, os trabalhadores
gráficos criticavam o OCC, por usar a mão-de-obra infantil e por ofertar um trabalho final
desqualificado, como o consideravam (VITORINO, 2000).
Na Figura 33, constatamos que a maioria dos alunos que executavam trabalhos de
tipografia já tinham uma idade aproximada de 17 ou 18 anos, embora pudemos constatar a
presença de alguns alunos com idade inferior a essas.
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Figura 33: Tipografia da seção masculina do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora).

Essa imagem da tipografia do OCC (Figura 33) demonstra um local organizado e
limpo. Os alunos retratados denotam ao mesmo tempo um ar de seriedade e de descontração.
Há dois alunos com idade de 14 anos ou menos, sendo que um deles estava trajando um
uniforme parecido com uma farda. Não é possível identificar com certeza quem é o Mestre,
mas nos parece ser o homem do lado esquerdo da fotografia, que está portando um avental.
Em carta de 10 de fevereiro de 1902, o Pe. Consoni propõe ao Beato Scalabrini que o
Orfanato imprima um jornal católico: “[...] temos na casa uma tipografia com um bom número
de crianças já especializados na arte, e aqui temos o nosso Secretário, um jornalista velho,
ele professa a fé inabalável em nossa religião” (CONSONI, 1902, Apud PERROTI, 2004, p.
98, grifo nosso). Para a divulgação e venda desse jornal católico semanal denominado “La
Fiamma”, editado em italiano, o sacerdote emitiu uma circular ao público alvo informando o
início de sua impressão.
No dia 8 de Dezembro p. v. sahirá impresso nas officinas do Orphanato Christovam
Colombo, um semanário ítalo-brasileiro denominado “La Fiamma”. Esta folha,
catholica, de redação fácil e simples, accessível a todas as mentalidades, escripta em
idioma italiano, com uma esmerada secção em língua vernácula, tratará de assurnptos
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moraes e instructivos, afim de concorrer para a formação religiosa de seus leitores
[sic] (Pe. CONSONI, sem data).

Não conseguimos localizar nenhum exemplar desse semanário editado pelo OCC, no
entanto, localizamos outros trabalhos impressos pela tipografia do OCC, tais como dois livretos
e muitos cartões de Natal, confirmando o funcionamento da tipografia do OCC. Apesar de ser
uma das poucas instituições que oferecia o curso de tipografia, os documentos disponibilizados
no AICC nos permitiram constatarmos que infelizmente a gráfica não obtinha rendimentos
satisfatórios. Conforme consta no Balanço Demonstrativo, em 1944, uma das máquinas da
tipografia foi vendida, pois, infelizmente, as despesas com a manutenção dessas máquinas
superava os valores arrecadados. Em meados de 1950, a tipografia do OCC deixou de funcionar.
A oficina de Marcenaria, a princípio, atendeu às necessidades que o mercado exigia,
com o conserto e fabricação de rodas para carroças e peças de mobílias, como cadeiras. Na
Figura 34, a seguir, podemos visualizar o trabalho que vinha sendo desenvolvido nos primeiros
anos de produção da Oficina de Marcenaria do OCC. No momento registrado pela fotografia
abaixo (Figura 34), havia cinco alunos, três menores de 14 anos. O homem mais velho, no
fundo, à direita, provavelmente era o mestre. No primeiro plano, contemplamos uma carroça;
uma das rodas está apoiada numa bancada, provavelmente para ser reparada por um dos alunos.
Os alunos não estavam usando uniformes, mas roupas cotidianas e um dos meninos estava até
mesmo sem sapatos. Na parede da oficina estavam penduradas algumas ferramentas usadas
para a execução dos trabalhos, como serras, esquadros, grampos de marceneiro e outras.
Novamente, como em quase todas as fotografias, constatamos a seriedade dos sujeitos
envolvidos em tais atividades.
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Figura 34: Oficina de Marcenaria do OCC.
Autor: desconhecido, sem data.
Acervo: AICC (foto escaneada pela autora).

Com o passar dos anos, houve alteração no funcionamento das oficinas de marcenaria.
Os produtos que até então vinham sendo fabricados foram substituídos por outros de arte sacra,
tais como sacrários, lucarnas e suportes trabalhados no estilo da arte moderna. Até altares para
as igrejas foram construídos pelos alunos do OCC, como, por exemplo, o Altar da Igreja Matriz
de Nossa Senhora D´Ajuda e Bom Sucesso, localizada em Ilha Bela, São Paulo. A execução
desses produtos passou a ser realizada sob o comando dos mestres e de artistas do ramo.
Também as outras oficinas do OCC desempenhavam um papel profissionalizante,
como a de Ferramentaria e a de Alfaiataria. Mas, com a modernização das máquinas, foi
possível manter-se atualizado com o ensinamento.
Quanto às oficinas que renderam mais lucros para o OCC, destacamos a de
instrumentos musicais, que chegou a produzir instrumentos para todo o país. A oficina de
Sapataria também lhe rendeu bons frutos financeiros, não apenas com a confecção dos sapatos,
mas principalmente com o conserto dos mesmos. As lembranças que Nocciolini tem a respeito
dessas oficinas são poucas. Na verdade, ele indicou que “não me lembro se ainda tinham as
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oficinas de sapatos, marcenaria, mas me lembro de ouvir sempre os sons de instrumentos
musicais, principalmente os de sopro” (NOCCIOLINI, 2014). Em meados de 1920, o curso de
datilografia foi introduzido no OCC, mas, a priori, apenas para os meninos. Somente após 1960
que ele passou a ser oferecido também para as meninas.
Portanto, podemos constatar que o ensino profissionalizante se fez presente desde a
inauguração do Orfanato Cristóvão Colombo. Ainda na primeira metade do século XX, as
crianças costumavam ser inseridas muito cedo no mercado de trabalho, o que muitas vezes
acabava afastando-as totalmente da continuidade de seus estudos científicos. A escola era uma
miragem, um sonho que ficava no passado. Na sua maioria das vezes, a partir dos 12 anos de
idade, as crianças eram obrigadas a percorrer o caminho dos cursos profissionalizantes, para
poderem conseguir uma qualificação que as possibilitassem a ocupar algumas funções no
mercado de trabalho.
Aos meninos, foram estipulados vários cursos que atendessem às necessidades de um
mercado crescente que se transformava rapidamente em função das modificações da própria
cidade de São Paulo, oriundas do progresso comercial e do próprio capitalismo que abria um
leque de novas oportunidades. Isso não significa que os trabalhos desses meninos fossem bem
remunerados, mas eram essenciais para que a engrenagem funcionasse sem falhas.
A dualidade entre o ensino profissionalizante oferecido aos meninos e às meninas no
OCC foi marcada pela discrepância no próprio Regulamento Interno, a partir do sustento das
órfãs. Essa dualidade acabou acarretando a falta de oportunidades para as meninas, ou melhor,
para as jovens, pois, ao saírem do OCC, tinham apenas dois caminhos profissionais a trilhar:
serem empregadas domésticas ou pajens, pois as alunas mais velhas estavam acostumadas a
ajudar a cuidar das mais novas, conforme o relato de Lopes: “nós sempre ajudávamos as freiras
a cuidar das menores, não deixando que elas ficassem com suas roupas molhadas quando faziam
xixi na calcinha, ou a pentear os cabelos e ver se não tinham piolhos” (LOPES, 2014).
Outra possibilidade, talvez fosse se houvesse a implantação do curso de corte e costura
que abarcasse todas as alunas, elas poderiam entrever a profissão de costureira ou de ajudante
de modista, mas, como já indicamos anteriormente, não era o que ocorria, até mesmo pela falta
de maquinário suficiente. Além de se inserirem no mercado de trabalho, outras duas opções
ainda caberiam às meninas ao saírem do OCC, uma delas era já estar com o matrimônio
marcado e a outra era seguir a vocação religiosa, tornando-se uma scalabriniana, como ocorreu
com algumas internas.
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Aos meninos, as oportunidades eram maiores, pois no OCC vários cursos
profissionalizantes eram oferecidos e até mesmo muito procurados por alunos que não tinham
cursado o ensino primário na instituição. Como apontamos anteriormente, as Escolas
Profissionais Públicas Masculina e a Feminina começaram a funcionar somente a partir de
1911, o que demonstra que o OCC de fato estava na vanguarda da educação profissionalizante.
Embora o intento principal do OCC fosse o de formar as crianças órfãs, ele não fechou suas
portas para aqueles que o procurasse para conseguirem uma melhor colocação profissional.
No entanto, devemos questionar acerca do ensino profissionalizante, em especial o
ministrado para as crianças, pois como indica Gramsci (2001):
A marca social é dada pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola
próprio, destinado a perpetuar nestes estratos uma determinada função tradicional,
dirigente ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, portanto, deve-se não
multiplicar e hierarquizar os tipos de escola profissional, mas criar um tipo único de
escola preparatória (primária-média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha
profissional, formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de
estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige (GRAMSCI, 2001, p. 49).

A escola profissional, ao mesmo tempo em que podia acenar com uma melhor
condição de qualificação para a classe economicamente desfavorecida, cerceava-a a se manter
numa função pré-determinada, suprindo a demanda que o sistema Capitalista impunha. Gramsci
indica também que:
A multiplicação de tipos de escola profissional, portanto, tende a eternizar as
diferenças tradicionais; mas, dado que tende, nestas diferenças, a criar estratificações
internas, faz nascer a impressão de ter uma tendência democrática. Por exemplo:
operário manual e qualificado, camponês e agrimensor ou pequeno agrônomo, etc.
(GRAMSCI, 2001, p. 49-50).

O pensamento de Gramsci nos remete não apenas à dualidade entre as meninas e
meninos, mas diretamente ao interior dos próprios cursos do OCC para os meninos, uma vez
que os alunos que tivessem inteligência e aptidão teriam uma colocação mais vantajosa,
seguindo no curso de tipografia e datilografia enquanto que os demais se destinavam, por
exemplo, ao curso de agricultura.
A partir da década de 1950, os cursos profissionalizantes no Orfanato Cristóvão
Colombo diminuíram sua oferta, em função da legislação educacional e da trabalhista e, em
1953, com a alteração de sua denominação social, passando de Orfanato para Instituto Cristóvão
Colombo, esses cursos foram totalmente instintos, permanecendo apenas o curso de
datilografia, em ambas as seções. Os trabalhos manuais para as meninas ainda continuaram a
ser executados, mas, em menor escala, conforme o currículo.
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Para atingir nossos objetivos reunimos os documentos disponíveis no acervo da
instituição, e os depoimentos dos ex-alunos, segundo os pressupostos de Nosella:
Como um maestro de orquestra que ora dá a vez a um instrumento musical, ora a
outro, na execução de uma única música, extraí expressões de um depoimento, outras
de outro, trechos de reportagem de jornais e de documentos para, de um conjunto de
tantos pequenos textos, formar uma única história (NOSELLA, 2001, p. 17).

Assim, com o presente capítulo, intencionamos descortinar tanto a educação elementar
quanto a profissionalizante oferecida no Orfanato Cristóvão Colombo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Meninos, eu vou ditar
As regras do bem viver;
Não basta somente ler,
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É preciso ponderar,
Que a lição não faz saber,
Quem faz os sábios é o pensar.
[...]
Quem fala, escreve no ar,
Sem pôr vírgulas nem ponto,
E pode quem conta os contos,
Mil pontos acrescentar;
Fica um rebanho de tontos
Sem nenhum adivinhar.
Até aqui pode bastar,
Mais havia que dizer,
Mas eu tenho que fazer,
Não posso me demorar,
E quem discorrer
Pode o resto adivinhar!
(Bárbara Heliodora, 1787)

Um tema nunca se esgota, mas, por motivos de tempo, de enquadramento
metodológico e de recorte, chega o momento em que se faz necessário colocarmos um ponto
final em sua análise, mesmo que temporário. Assim, partimos do propósito inicial de
analisarmos a história do Orfanato Cristóvão Colombo e da educação ofertada nessa instituição,
e para isso buscamos informações basilares e conhecimentos acerca dessa instituição que, desde
sua fundação, sempre teve o objetivo de amparar os filhos dos imigrantes italianos, em especial
daqueles que, por desígnios do destino, foram ceifados do convívio de seus pais. Propusemos,
portanto, uma problemática de investigação e, para elucidá-la, percorremos os caminhos que
imbricaram o contexto social, educacional e até mesmo econômico referentes ao abandono dos
bebês desde o período Colonial até o século XX. Esclarecemos que foi necessário retroceder
em nossa análise para melhor compreensão dos fatos, embora nosso período de análise tenha
sido de 1895 a 1953.
No período “luso-brasileiro”, os bebês eram abandonados de maneira selvagem,
principalmente nas áreas urbanas; eles eram deixados nos adros das igrejas, nas portas de casas
de pessoas favorecidas economicamente, ou mesmo em montes de lixo, o que muitas vezes os
levavam a serem devorados pelos animais que perambulavam soltos pela cidade. Para tentar
diminuir o elevado número de infanticídio, a Coroa implantou, num primeiro momento, as
Santas Casas de Misericórdia, algumas delas equipadas com a Roda dos Enjeitados, mecanismo
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que permitia que os pequeninos fossem abandonados anonimamente, possibilitando
salvaguardar suas vidas. Num segundo momento, esses desvalidos passaram a ser amparados
por instituições filantrópicas, sob os critérios científicos vigentes até meados de 1960. Nesse
período, muitas instituições religiosas católicas apontaram na sociedade brasileira, e outras
promovidas pelo Estado, para ajudar a amparar a orfandade. O Orfanato Cristóvão Colombo
foi uma delas.
Ligado diretamente à Congregação de São Carlos Borromeu, fundada pelo Bispo João
Batista Scalabrini, o Orfanato Cristóvão Colombo teve os seus princípios pautados num projeto
social e religioso de amparo aos emigrantes italianos que ingressaram para o Brasil no grande
processo imigratório ocorrido no final do século XIX, especificamente entre 1870-1890. Essa
emigração italiana foi impulsionada por ambos os lados. Do lado da Itália, ela estava atrelava à
estruturação de um processo político econômico em curso, o que levou a grande massa de
emigrantes a aportarem na América do Norte e do Sul, em especial no Brasil. Do lado do Brasil,
por sua vez, esse processo foi impulsionado pela política de subvenção implantada pelo governo
brasileiro, mormente o paulista, com a finalidade de substituir a mão-de-obra escrava.
No Estado de São Paulo, o destino certo desses imigrantes italianos foram as fazendas
de café, com o intuito de suprir a premente necessidade de mão-de-obra. Esses novos
trabalhadores ficavam então atrelados a essas fazendas por meio de contratos de trabalhos,
levando-os a nelas permanecerem por um longo período de tempo, até mesmo porque a colheita
do café sempre foi um processo longo e demorado. Os fazendeiros subsidiavam o valor das
passagens a esses imigrantes, o que os levavam a contraírem dívidas para com os mesmos, que
posteriormente deveriam ser pagas. O cotidiano nas fazendas cafeeiras era cercado por muito
trabalho e ocorriam muitas doenças que poderiam inclusive levar à morte, assolando, em alguns
casos, famílias inteiras. Além disso, nem sempre a adaptação do ádvena era um período fácil.
Nessa época da grande emigração, o Bispo Scalabrini estava atento e preocupado com
o destino espiritual e social dos emigrantes italianos que chegaram ao Brasil, o que o levou a,
primeiramente, enviar para cá alguns padres Scalabrinianos, com a principal missão de amparar
os colonos espiritualmente para não os deixar perder os vínculos com a religião católica
apostólica romana, e nem com a cultura italiana nessa nova terra tão distante de suas origens.
O próprio Scalabrini acreditava ser primordial manter uma educação para os filhos desses
imigrantes, pois só assim a religião e a cultura italiana estariam sempre vivas nas mentes e
corações dos imigrantes e de seus filhos. A fundação do Orfanato Cristóvão Colombo ancorouse nesses princípios, além de ter como objetivo amparar os filhos dos imigrantes italianos que
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ficavam órfãos durante o trajeto marítimo ou mesmo quando na lida do café. O trabalho
missionário desses primeiros sacerdotes foi muito árduo, mas aos poucos foi rendendo bons
frutos à Congregação de São Carlos Borromeu.
Em uma jornada dessas missões, o padre José Marchetti foi designado para
acompanhar os emigrantes na viagem de navio como Capelão de Bordo. Na sua primeira
travessia do Atlântico, o sacerdote se deparou com a morte de uma mãe deixando sua prole na
orfandade, portanto por esse motivo e outros, o padre José Marchetti foi o idealizador e
fundador do Orfanato Cristóvão Colombo, tendo recebido ajuda tanto da elite católica, que lhe
dou os terrenos nos bairros do Ipiranga e da Vila Prudente, quanto dos pequenos comerciantes
locais e também dos colonos.
A morte prematura do Pe. Marchetti ocasionou uma série de problemas de ordem
financeira e estrutural. Em relação às obras das construções da seção masculina e feminina, a
que sofreu um impacto negativo foi a edificação da seção feminina que ocorreu um substancial
atraso para o término de sua obra. Era um desejo do sacerdote, além das convenções sociais e
religiosas vigentes na época (final do século XIX até a terceira década do século XX) que não
coexistissem no mesmo local a educação de meninas e meninos. Esses problemas foram
contornados após o Bispo Scalabrini ter nomeado o Pe. Faustino Consoni para assumir a direção
da instituição, tendo ele se mantido à frente da mesma por longos 22 anos.
Foi no entrelaçamento de suas atribuições como instituição filantrópica, mas de cunho
educacional, que o Orfanato Cristóvão Colombo seguiu os parâmetros da escola pública
paulista, não se limitando apenas a alfabetizar seus alunos e alunas, mas se preocupando
constantemente em educá-los no tripé: religioso, intelectual e profissional. A vida comunitária
desses alunos e alunas era permeada pela religiosidade católica e pautada no controle dos
sentimentos, emoções, gestos, recato, obediência, pontualidade, seriedade e do silêncio, visíveis
nas posturas e expressões retratadas nas fotografias de alguns momentos e afazeres cotidianos.
O Orfanato Cristóvão Colombo seguia as medidas educacionais e sociais vigentes na
época e ministrava disciplinas diferenciadas aos meninos e às meninas, oferecendo-lhes assim
uma educação diferenciada de acordo com o gênero, com especial relevo nos cursos
profissionalizantes oferecidos pela instituição. Nesse aspecto, o Orfanato Cristóvão Colombo
assumiu seu papel de grande importância perante a sociedade no fim do século XIX e meados
do século XX, especificamente para este estudo até 1953, oferecendo às meninas um
aprendizado sobre o que lhes seria útil e necessário em sua vida cotidiana, para ajudá-las a
desempenhar satisfatoriamente sua função tradicional e elementar na sociedade, como
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excelentes donas-de-casa e consequentemente mães embasadas nos conceitos católicos
apostólicos romanos. Aos meninos, foi oferecido um amplo leque de cursos, com o objetivo de
ajudá-los a se inserirem no mercado de trabalho, seja no comércio ou nas pequenas indústrias,
como carpinteiros, ferreiros, tipógrafos, profissionais capazes de construir instrumentos
musicais ou outros, ou mesmo como agricultores.
A relevância do Orfanato Cristóvão Colombo para a cidade de São Paulo não está
circunscrita apenas no campo assistencial, mas, sobretudo no educacional, ainda que
apresentasse alguma deficiência em relação à educação feminina. Razão essa que anteriormente
já elencamos, seja por motivos financeiros que indubitavelmente acarretou em uma falta de
opções profissionais às meninas, seja por não ultrapassar, mas sim incorporar os ideais sociais
restritos ao papel feminino dentro de uma sociedade patriarcal. A fim de corroborar nossa
afirmação, destacamos o excerto de Cláudia Fonseca:
A mulher pobre, cercada por uma moralidade oficial completamente desligada da sua
realidade, vivia entre a cruz e a espada. O salário minguado e regular de seu marido
chegaria a suprir as necessidades domésticas só por um milagre. Mas a dona de casa,
que tentava escapar à miséria por seu próprio trabalho, arriscava sofrer o pejo
da “mulher pública” (FONSECA, 2013, p. 516, grifo nosso).

Em alguns momentos da longa história de 120 anos de existência, o OCC apresentou
certos registros negativos em relação aos cuidados físicos e psicológicos depreendidos aos
alunos, por exemplo, podemos citar o “Caso Idalina” que permaneceu por uma década nas
manchetes do jornal A Lanterna sobre seu desaparecimento ou assassinato. Outra fonte foram
os depoimentos dos ex-alunos sobre a maneira de repreender e disciplinar seus alunos por meio
de castigos físicos como, reguadas, ou psicológicos e morais por faltas cometidas, tendo como
punição o isolamento dessa criança em quartos escuros, por exemplo. Acreditamos que tais
subterfúgios disciplinares foram dissipados com o decorrer dos anos, em parte por uma
legislação mais protecionista para salvaguardar os direitos das crianças.
Dessa forma, podemos afirmar que o projeto educacional Scalabriniano, em específico
o do Orfanato Cristóvão Colombo, coadunava com o projeto educacional republicano, que
previa uma educação para a população pobre, conforme os princípios de civilidade, disciplina,
ordem, trabalho e progresso, objetivando alcançar o desenvolvimento de uma nação
democrática recém-formada. Para os representantes da Primeira República, educar o povo pelo
trabalho seria uma maneira de resolver os principais males da sociedade, principalmente
extirpando a horda de abandonados e de órfãos que assolavam a cidade de São Paulo.
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Embora a fundação do Orfanato Cristóvão Colombo tivesse tido como primeira
intenção o amparo aos órfãos, em especial os filhos dos imigrantes italianos, propiciando-lhes
uma educação elementar e profissional, pudemos comprovar que ela não ficou circunscrita
apenas a eles, muito pelo contrário, a instituição acolheu crianças de diversas etnias. O ensino
de crianças e jovens constituiu-se assim sob os auspícios de uma educação católica que se
apresentava com uma rígida disciplina a fim de formar indivíduos capazes de viver em
sociedade, de trabalhar, de obedecer, de honrar seus deveres cívicos e religiosos e ainda de
ajudar a construir uma sociedade saudável e produtiva, de acordo com o ideário do Estado.
Portanto, ao longo deste estudo pudemos compreender o significado da obra
Scalabriniana e as especificidades da educação ofertada no Orfanato Cristóvão Colombo tanto
para as meninas quanto para os meninos, assim como a importância da referida instituição para
a cidade de São Paulo. Nossa intenção não foi a de exaurir a temática, até mesmo pelas lacunas
e limitações do presente estudo, mas objetivamos trazer à luz a história do Orfanato Cristóvão
Colombo, das crianças desvalidas, das instituições educacionais, da educação e dos processos
didáticos pedagógicos.
Esperamos assim ter descortinado uma parcela da própria educação brasileira e
contribuído para com essa temática de relevante importância no que tange à educação no Brasil
e ensejamos que o presente trabalho venha a contribuir para novas discussões e pesquisas
acadêmicas, servindo como ponto de partida para debates futuros.
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