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RESUMO

Este trabalho vinculado a Linha de Pesquisa: Políticas Públicas e Gestão da Educação, do Programa de
Pós-Educação em Educação da Universidade Estadual  do Sudoeste da Bahia  – UESB,  tem como
objetivo, compreender as políticas de atendimento às crianças órfãs no Lar Santa Catarina de Sena em
Vitória da Conquista-BA. Desse modo, para que pudéssemos alcançar os anseios desta inquietação,
elegemos como questão de pesquisa, compreender qual a importância que o Lar Santa Catarina de
Sena teve no atendimento às crianças órfãs na cidade de Vitória da Conquista-Bahia, no século XX?
Nesse sentido, buscamos entender o papel que esta instituição desempenhou na assistência às crianças
órfãs  e  ou  abandonadas  da  cidade,  principalmente,  no  que  se  refere  ao  sistema  de  internato  e  a
educação destinada às mesmas no período compreendido entre 1962-2002, tempo de efetiva vigência
do sistema de internato na instituição. Para tanto, a pesquisa configurou-se, em um estudo de caso,
onde foram utilizados como instrumentos  de coleta de dados,  a análise documental  e a entrevista
semiestruturada.  Foram entrevistadas  duas  freiras  e  quatro ex-internas  do Lar.  Analisamos  alguns
documentos  disponíveis  no  arquivo  da  referida  instituição,  sendo esses:  as  fichas  individuais  das
internas matriculadas no internato no período de 1962 a 2002,  Resumo Histórico do Lar,  Ofícios
diversos, Projeto de Lei 523/63 que decretava de Utilidade Pública o Lar Santa Catarina de Sena,
Relatório de Atividades Cívicas e Sociais, Livro de Visitas Canônicas realizadas pela Madre Superiora
no período de 1969 a 1988. E como referencial teórico, buscamos dialogar especialmente, com autores
como Ariès (2014), Bastos (2001), Charlot (1979), Demartini (2001), Donzelot (1980), Freitas (2002),
Kuhlmann  Jr.  (1999),  Marcílio  (1999),  Mendonça (2003),  Monarca (2001),  Rossell-Wood (1981),
Venâncio (1990), Sarmento (2003), entre outros, sobretudo, no intuito de compreender o processo
histórico de construção do sentimento de infância e do surgimento da política assistencialista voltada
para o atendimento às crianças. E para entender as políticas públicas educacionais e de atenção às
crianças,  buscamos  dialogar  com  autores  como  Arantes  (2011),  Chambouleyron  (2008),  Faleiros
(2011), Manifestos de (1932) e (1959), Passetti (2008), Peroni (2003), Irma Rizzini (2008), Rizzini e
Rizzini (2004), Irene Rizzini (1999), Rosemberg (1992), (1993) e  (1999), Saviani (2005), Venâncio
(1990) e as legislações como os Códigos de Menores de 1927 e 1979, o ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente de 1990, além das Constituições Federais de 1891 e 1988. Dessa forma, julgamos
portanto, que esta pesquisa se faz relevante, principalmente, por percebermos existir uma insuficiência
na  publicação de  trabalhos voltados para  a  questão da infância  órfã  no  Brasil,  percebemos  nesta
pesquisa, que muito pouca importância tem-se dado a esse assunto nos últimos anos pelas academias,
devido ao mínimo de trabalhos encontrados no banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT), após realização da revisão literária sobre a temática em questão.
Sendo assim, vale ressaltar a necessidade em pesquisar, produzir e publicar trabalhos sobre a infância
órfã  no  Brasil.  Para  tanto,  cabe  mencionar  aqui,  que,  os  dados  levantados  nesta  pesquisa,  nos
possibilitou  evidenciar  que  os  principais  motivos  que  levaram tantas  crianças  nesta  cidade  a  se
tornarem internas no Lar Santa Catarina de Sena foram diversos, porém, os que apareceram com maior
frequência  são:  orfandade  de  muitas  crianças,  situação  de  extrema  pobreza  de  algumas  famílias,
separação entre os pais de algumas crianças, o trabalho das mães fora de casa, principalmente como
domésticas,  famílias  numerosas  com  mais  de  três  filhos,  a  busca  por  educação  para  as  filhas,
principalmente as residentes na zona rural e periferia da cidade, o abandono familiar, o desemprego
dos  pais,  além da  inexistência  de  políticas  públicas  de  assistência  às  famílias  pobres  da  cidade,
principalmente por parte do poder público local.

Palavras-chave: Infância. Criança Órfã. Políticas de Assistência e Educação.



ABSTRACT

This work which is referred to research line: Public Policies and Education Management, of Post-
Education  Program  in  Education,  at  State  University  of   Southwest  in  Bahia  -  UESB,  aims  to
understand policies for caring of orphaned children in Lar Santa Catarina de Sena ,  in Vitória da
Conquista-Bahia.  Thus, in order to reach the goals of this research, we´ve   chosen   as a research
question, to understand how important  has Lar Santa Catarina de Sena   been in caring of orphaned
children in the city of Vitória da Conquista-Bahia,  in the 20th century? In that sense, we´ve sought to
understand the role that this institution played in assisting orphaned and abandoned children in the
city,  especially with regard to boarding school  system and education destined to them during the
period 1962-2002, effective time of  boarding school system in the institution. For that, the research
was configured in a case study where documentary analysis and semi-structured interview were used
as  instruments  for  data  collection.  Two  nuns  and  four  former  inmates  of  the  place have  been
interviewed. We´ve  analyzed  some documents  available in  the  archive of  institution,  such as:  the
individual records of interns enrolled in boarding school from 1962 to 2002, Historical Summary,
various offices, Bill 523/63 that decreed public utility of that place , Civic and Social Activities report,
Canonical Visits Book by Mother  Superior  from 1969 to 1988. As a theoretical reference, we  have
sought to  dialogue  especially  with  authors  such  as  Ariès  (2014),  Bastos  (2001),  Charlot  (1999),
Demartini (2001), Donzelot (1980), Freitas (2002), Kuhlmann Jr. (1999), Marcílio (1999), Mendonça
(2003), Monarca(2001), Rossell-Wood (1981), Venâncio (1990), Sarmento (2003), among others, in
order to understand the historical  process of constructing the childhood feeling and emergence of
welfare policy focused on child care. In order to understand public educational and care policies for
children, we  have sought to dialogue with authors such as Arantes (2011), Chambouleyron (2008),
Faleiros (2011),  Manifests  of 1932 and 1959,  Passetti  (2008),  Peroni  2003),  Irma Rizzini  (2008),
Rizzini  and  Rizzini  (2004),  Irene  Rizzini  (1999),  Rosemberg  (1992),  (1993)  and  (1999),  Saviani
(2005) and Venâncio (1990),  and legislation such as Codes of Minors of 1927 and 1979,  ECA -
Statute of Child and Adolescent of 1990, as well as Federal Constitutions of 1891 and 1988.  Thus, we
believe that this research has been relevant, mainly because we perceive there is an insufficiency in
publication of papers on the issue of orphaned children in Brazil,  we have   noted that  very little
importance has been given to that subject in the last years by academies, due to the minimum of works
found in database of Brazilian Institute of Information  in Science and Technology (IBICT),  after
realizing the literary revision on the subject in question. Therefore, it is worth highlighting the need to
research, produce and publish works on orphaned children in Brazil.  In order to do so, it should be
mentioned here that the data collected in this research enabled us to point out that main reasons that
led so many children in that city to become internal in  Lar Santa Catarina de Sena  were diverse;
however,  the  ones  that  appeared  most  frequently  were  :  orphanhood  of  many  children,  extreme
poverty situation of some families, separation of parents from some children, work of mothers away
from home, mainly as domestic, large families with more than three children, pursuit of education for
daughters, especially those living in rural and outlying areas of the city, family abandonment, parental
unemployment, and the lack of public policies to assist poor families in the city, especially by local
public authorities.

Keywords: Childhood. Orphan Child. Assistance and Education Policies.
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INTRODUÇÃO

Este  trabalho  objetivou  estudar  as  políticas  de  atendimento  às  Criança  Órfãs  no

Município de Vitória da Conquista, Bahia, onde buscamos analisar as barreiras enfrentadas

por  tantas  crianças  que  tiveram  a  privação  de  viver  sua  infância  fora  do  seio  familiar,

analisando  sobretudo,  os  fatores  que  contribuíram  para  que  fossem  deixadas  em  uma

instituição de acolhimento. Para tanto, julgamos necessário, neste trabalho, um estudo mais

aguçado sobre o processo histórico das crianças no Brasil, na perspectiva de analisar como se

deu essa assistência, principalmente, no que se refere à educação das mesmas.

E  para  que  pudéssemos  chegar  aos  objetivos  desejados  neste  estudo,  julgamos

extremamente necessário, compreendermos, sobretudo, como se deram as implantações das

políticas de educação e de atendimento às crianças através de instituições públicas e privadas.

Compreendemos, contudo, que um dos principais pilares para a construção do sentimento de

infância das crianças, seria a “educação”.  

 Para  tanto,  o  foco  desse  estudo,  foram  as  crianças  do  Município  de  Vitória  da

Conquista, Bahia, atendidas no Lar Santa Catarina de Sena, entidade fundada pelas freiras

denominadas de Irmãs dos Pobres, que tinham como objetivo principal, atender crianças da

cidade e regiões circunvizinhas, cujas condições de vida fossem de abandono, orfandade e

pobreza extrema, ou seja, que estivessem em situação de total vulnerabilidade. Foi, a esse

segmento  da  sociedade,  que  dispensamos  atenção  especial  neste  trabalho,  sobretudo,  à

infância  abandonada  e  órfã.  Procuramos  compreender,  através  da  historiografia,  dos

documentos consultados e das entrevistas realizadas, os motivos que levaram muitas crianças

desta  cidade a  serem deixadas  na instituição  na condição de internas,  buscando entender,

quais foram as alternativas encontradas para salvaguardar a identidade e a infância dessas

crianças, analisando os motivos alegados para tal atitude por parte de seus familiares.

Contudo, julgamos que a relevância desta pesquisa para o campo científico, está em

poder  contribuir  para  os  estudos  e  debates  sobre  a  temática  que  discute  a  assistência  às

crianças em situação de vulnerabilidade, além de oportunizar, compreender como se deram as

discussões acerca das políticas públicas voltadas para atendê-las, e como essas políticas têm

colaborado  para  a  assistência  a  essas  crianças,  principalmente,  no  que  se  refere  ao

atendimento educacional das mesmas, uma vez que esta pesquisa, está diretamente ligada à

linha de pesquisa que busca analisar as políticas públicas de educação, sobretudo no Brasil. 



15

Ressaltamos ainda, que o interesse pelo tema, surge na graduação do curso de História,

sobretudo, com intuito  de entender a história e papel  que desempenhava a Santa Casa de

Misericórdia da Bahia, no atendimento às crianças abandonadas e órfãs, com acolhimento

através da Roda dos Expostos. É a partir de então, que despertara o interesse pela história da

assistência  às  crianças  e  mais  especificamente,  à  assistência  educacional  dispensada  às

mesmas. 

No entanto, esse interesse aumentara ainda mais, principalmente, com a pesquisa de

conclusão da graduação, quando, ao estudar o papel que desempenhou a Igreja Católica na

fundação da Santa Casa de Misericórdia na cidade de Vitória da Conquista em meado dos

anos  1919,  percebemos  uma  outra  inquietação  por  parte  da  Igreja  local,  que  seria  a

implantação de uma escola eclesiástica na cidade, que pudesse atender às crianças da classe

popular,  justificando  não  existir  até  então,  na  cidade  de  Vitória  da  Conquista,  escolas

suficientes para atender a todos de forma igualitária. Foi portanto, partindo dessa pesquisa, e

com base  na  inquietação  por  parte  da  Igreja  Católica  local,  que  buscamos,  compreender

melhor, a história de atendimento dispensado às crianças pobres da cidade. Esta inquietação,

surgira  principalmente,  por perceber,  ainda na pesquisa Monográfica,  que era intenção da

Igreja Católica, a prestação de tal serviço a essa parcela da população, principalmente, por

entender  que  através  da  educação destinada  às  crianças,  poderia  incutir  nelas  também os

preceitos voltados para a doutrina católica.  

Percebe-se portanto,  que era uma preocupação da Igreja Católica,  o fato de perder

espaço para outras religiões na cidade, sobretudo, para o Protestantismo e a Maçonaria. Esta,

ou seja, a Igreja Católica, enfim, para continuar mantendo seu poder de superioridade com

relação às demais religiões, se vê, obrigada a lutar constantemente para continuar exercendo

forte poder na cidade, sobretudo o poder voltado para os preceitos religiosos. É importante

observar ainda que, embora a Igreja católica não tenha conseguido fundar inicialmente uma

escola eclesiástica na cidade, ela foi fundamental na fundação da Santa Casa de Misericórdia

que iniciou a obra de assistência às crianças da cidade, tendo como prioridade, a formação

cristã e uma educação elementar a essas crianças. Outro fator, que pode ser considerado e que

possa justificar a prestação de tal serviço pelas ordens religiosas na cidade, seria o fato de a

Igreja,  ter  perdido seu poder sobre a  prestação do serviço educacional  com o advento da

República e separação entre Igreja e Estado. 

Contudo,  vale  ressaltar  aqui,  que  os  serviços  prestados  pelas  ordens  religiosas,

passariam a ser a única alternativa encontrada pela Igreja Católica, sobretudo, no intuito de

continuar mantendo vivo seu poder sobre a população uma vez que essas ordens religiosas,
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estariam diretamente ligadas à Igreja e que exerceriam de forma estratégica, influência direta

sobre a população,  prestando serviços diversos e principalmente educacional.  Cabe enfim,

mencionar,  que  ao  Estado,  ficou  a  responsabilidade  sobre  a  educação  após  o  advento

republicano, porém, na cidade de Vitória da Conquista, a prestação de tal serviço por parte do

poder público local, era quase que inexistente no período destinado a essa pesquisa, embora,

mais que necessário. Contudo, ressaltamos ainda, que a imparcialidade por parte do poder

público local, abriu brechas para que as Irmãs dos pobres de Santa Catarina de Sena, fossem

as pioneiras no oferecimento de tal serviço tão jus e necessário, pois, não se pode considerar

infância sem educação, visto que ambos se completam.           

Desse  modo,  para  que  pudéssemos  compreender  de  que  forma  as  políticas  de

assistência e educação teriam sido dispensadas às crianças das camadas populares da cidade

de Vitória da Conquista, buscamos através desta questão de pesquisa, compreender “qual a

importância  que o Lar Santa Catarina de Sena teve no atendimento às Crianças órfãs em

Vitória da Conquista no século XX”? Assim, buscamos através do objetivo geral da pesquisa,

analisar de que forma as políticas de atendimento destinado pelo Lar Santa Catarina de Sena

às crianças órfãs em Vitória da Conquista no período de (1962-2002) se deram. Para tanto,

elegemos como objetivos específicos desta pesquisa: analisar a concepção de infância no Lar

Santa Catarina de Sena; compreender quais os motivos que levaram as crianças a se tornarem

internas; compreender o papel desempenhado pelo Lar Santa Catarina de Sena na educação

das crianças; analisar de que forma essa educação era oferecida às crianças pela instituição;

analisar quais recursos a instituição dispunha para atender a essas crianças; analisar quais

politicas públicas o município dispunha para o atendimento à infância.  

A  partir  de  então,  a  busca  pelas  respostas  desejadas  foram  incessantes,  tanto  no

arquivo  do  Lar,  como  nos  depoimentos  coletados,  também  foram  fundamentais,  os

referenciais teóricos consultados, que vem discutindo a história da infância e das políticas

públicas  de  assistência  às  crianças.  Essas  fontes  foram  suportes  necessários  para  que  o

objetivo  deste  estudo  pudesse  ser  melhor  compreendido,  levando-se  em  consideração,  o

contexto histórico em âmbito nacional de atendimento às crianças.   

Nessa  perspectiva,  buscamos  analisar  como  se  deu  o  processo  de  construção  do

sentimento de infância das crianças, chegando a uma conclusão de que essa não teria sido

uma tarefa muito fácil, pois a luta em busca de uma identidade da criança perdurou por longo

período histórico, se arrastando por vários séculos na história da humanidade e sendo até a

atualidade,  tema  que  demanda  muita  discussão e  atenção,  pois,  reconhecer  que a  criança

requer cuidados diferenciados dos adultos, foi por muito tempo desconsiderado. Contudo, é
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importante observar que essa preocupação com a identidade infantil, começa a ser levada em

consideração pela humanidade, conforme Arriè (2014), de forma mais intensa, apenas a partir

do  século  XVIII,  pois,  antes  desse  período,  a  criança  era  apenas  um ser  sem  nenhuma

importância, indigna de ser amada, onde o apego a ela não deveria acontecer para que sua

morte precoce não viesse causar sofrimento aos seus familiares.

Compreendemos também, que esse sentimento de infância, passa a ser preocupação,

sobretudo, porque durante muito tempo, as crianças estavam totalmente excluídas da história

das famílias, devido à pouca importância dispensada a elas. É importante salientar que esse

estudo  foi  muito  relevante,  pois  possibilitou  o  entendimento  de  que  a  construção  de  tal

sentimento, só passou a ser levado em consideração, a partir do momento em que a política

higienista,  com suas  instruções  médicas  de  cuidados  com as  crianças,  passaram a ser  de

fundamental importância, principalmente, por fornecer informações imprescindíveis para com

os cuidados, que deveria ser dispensados à saúde e higienização das crianças, evitando assim,

o alto índice de mortalidade entre elas. 

 Neste trabalho, buscamos também, compreender a história de assistência dispensada

às crianças brasileiras, sobretudo, pelas Santas Casas de Misericórdia que acolhia as crianças

deixadas na Roda dos Expostos. Buscamos nesse estudo, compreender principalmente o papel

desempenhado, pelas Santas casas no acolhimento e cuidados dispensados às crianças, sua

manutenção e os possíveis destinos dessas crianças após suas saídas de tais instituições. E

ainda  com relação  à  Roda  dos  Expostos,  foi  possível  também,  compreender  as  diversas

formas  porque uma criança se tornava exposta  ou enjeitada no Brasil,  principalmente,  no

período de maior vigência da Roda. Além de poder evidenciar que a história da criança no

Brasil, sempre esteve relacionada ao contexto histórico e familiar em que vivia.  

No entanto, para que pudéssemos ter uma compreensão mais ampla de como a questão

da Infância vem sendo tratada pela academia na contemporaneidade, julgamos necessário e

relevante para a pesquisa em questão, realizar um levantamento das produções acadêmicas

acerca  da temática,  no intuito  de averiguar  a  atenção dispensada ao tema.  Nesse sentido,

fizemos  um  levantamento  no  banco  de  Teses  e  Dissertações  do  Instituto  Brasileiro  de

Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (IBICT),  buscando  compreender  como  estão

organizadas  as  discussões  a  respeito  da  temática  que  discute  a  questão  da  concepção  de

infância, sobretudo, de infância órfã no Brasil. Para tanto, investigamos as teses e dissertações

publicadas entre os períodos de 2010 a 2016, por se tratarem de publicações mais recentes,

possibilitando assim, uma análise de dados e informações atuais sobre a temática a ser tratada.
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Portanto, ressaltamos que o levantamento dos dados foi realizado entre os dias 1 e 7 de

setembro  de  2016,  sendo  selecionados  todos  os  trabalhos  encontrados  que  se  referiam à

temática em questão. Ressaltamos ainda, que a análise dos trabalhos selecionados foi de suma

importância para a construção do texto dissertativo, pois proporcionou contribuição bastante

relevante no que se refere ao entendimento acerca do objeto desse estudo. E, Para uma melhor

compreensão acerca dos dados levantados, julgamos necessária uma breve apresentação do

levantamento  em  quantitativo  de  teses  e  dissertações  realizados  no  banco  do  Instituto

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

A  seleção  dos  trabalhos,  se  deu,  levando-se,  em  consideração  primeiramente,  o

descritor: “Criança / Infância, sendo encontrado um total de 224 trabalhos, entre os anos de

2010 e 2016, com 156 dissertações e 68 teses.  Desse total  foram considerados,  para uma

filtragem  maior,126  trabalhos  constituídos  de  88  dissertações  e  38  teses.  No  descritor

‘Criança  órfã’,  a  dificuldade  de  encontrar  publicações  foi  maior,  aplicando-se  outros

descritores  como  ‘política  de  assistência  ao  menor’;  ‘política  de  assistência  à  criança’;

‘criança carente’ e ‘criança de rua’”. No total, foram encontrados 22 trabalhos entre os anos

de  2004  e  2016,  sendo  21  dissertações  e  1  tese.  Desse  total  de  trabalhos  selecionados,

pudemos fazer a leitura dos resumos e das introduções dos que julgamos pertinentes a essa

pesquisa, e desses trabalhos, cujos resumos e introduções foram lidas, fizemos a análise na

íntegra de 8 dissertações e 5 teses, que foram muito relevantes, sobretudo, para a compreensão

desse objeto em questão.

Tabela 1-Quantitativo de teses e dissertações encontradas no (IBICT)

DESCRITORES DISSERTAÇÕES TESES TOTAL/DISSERTAÇÕES/ TESES PERÍODO

PESQUISADO 

Criança/infância 156 68 224 2010/2016

Criança/órfã 21 1 22 2004/2016

Fonte: tabela pela autora 

No  gráfico  1,  que  segue  abaixo,  pode-se  verificar  o  comparativo  de  trabalhos

publicados no banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

(IBICT) por descritor.  A pesquisa com o descritor  “criança/Infância”  foi realizada apenas

entre as publicações dos anos de 2010 a 2015, e a pesquisa com o descritor “criança/órfã”, foi
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estendida entre os anos de 2004 a 2016, devido à pouca produtividade relacionada à temática

entre os anos consultados com o descritor anterior. No entanto, ao analisarmos os detalhes do

gráfico, é possível perceber que o número de trabalhos voltados para a questão da criança

órfã, tem tido pouca importância em relação ao quantitativo de trabalhos publicados com o

descritor criança/infância, justificando assim, a relevância dessa pesquisa.

Gráfico 1 – Comparativo em quantidade de produção no (IBICT) por descritor 

(Criança/Infância – Criança/Órfã)    

Fonte: Gráfico produzido pela autora.

Percebemos portanto, com esse levantamento, que a revisão de literatura é de suma

importância  para  a  construção  do  conhecimento,  pois  possibilita  ao  pesquisador,  um

amadurecimento  acerca  da  temática  do  seu  objeto  de  estudo,  proporcionando-lhe,  várias

vertentes do tema em questão e abrindo novos horizontes para a sua pesquisa. Nesse sentido,

de acordo com Will (2012), fazer a revisão da literatura em torno de uma questão significa

revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que possa servir em sua

pesquisa e tentar encontrar essencialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com sua

questão,  além de ampliar conhecimentos sobre o objeto desejado, afinar suas perspectivas

teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual. 

Nessa perspectiva, julgamos importante destacar que após o levantamento de teses e

dissertações, realizado no banco de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e

Tecnologia (IBICT), foi possível perceber que há uma quantidade considerável de trabalhos

publicados que estão discutindo a questão da infância em diversos sentidos, seja na escola, na

família, na convivência em grupos sociais, nas ruas de bairros, nas brincadeiras, na saúde, na

educação,  no  esporte,  entre  outros.  No  entanto,  percebe-se  também,  que  há  uma  grande

deficiência de trabalhos voltados para a questão da infância órfã no Brasil, é perceptível que

muito pouca importância tem-se dado a esse assunto nos últimos anos pelas academias devido
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ao mínimo de trabalhos encontrados, sendo assim, vale destacar a necessidade que se faz em

pesquisar, produzir e publicar trabalhos sobre a infância órfã no Brasil, sobretudo em Vitória

da Conquista. Nesse sentido, é importante ressaltar que:

O levantamento bibliográfico, também chamado de revisão de literatura, é
uma ação intrínseca a todo projeto de pesquisa em que a ciência é construída
coletiva e historicamente,  de forma que nenhum conhecimento  produzido
por  ela  deriva  do  nada.  Todo  novo  conhecimento  científico  produzido
relaciona-se  com outros  conhecimentos  anteriores,  produzidos  por  outros
pesquisadores.  Por  isso,  a  importância  das  citações  e  referências  que
utilizamos  em nossos trabalhos.  O levantamento  bibliográfico consiste na
seleção de obras que se revelam importantes e relacionadas ao que se deseja
conhecer – o objeto de estudo da pesquisa. E, como qualquer outra fase de
um  trabalho  científico,  é  fruto  de  uma  atividade  metódica,  organizada
(WILL, 2012, p. 52).

Partindo desse pressuposto, entendemos que a revisão de literatura é imprescindível

para o pesquisador,  pois possibilita  ao mesmo conectar-se melhor  com a temática do seu

objeto de pesquisa, para que assim, seja possível abordar em sua pesquisa uma discussão que

ainda não tenha se esgotado, levando para o banco de dados informações outras que ainda não

foram exploradas.

Percurso Metodológico

Entendemos que toda pesquisa científica, deva ser norteada por uma metodologia que

melhor  se adéque ao objeto a ser estudado. Nesse sentido,  julgamos imprescindível  neste

trabalho que se segue, a escolha de uma metodologia que melhor se adequasse à proposta em

questão.  Pois,  a  metodologia  tem como  objetivo,  apresentar  as  bases  que  sustentarão  os

estudos de uma pesquisa. Com isso, entendemos que esse objeto de estudo se enquadraria

melhor  na  abordagem  qualitativa,  do  tipo  estudo  de  caso,  com  utilização  da  entrevista

semiestruturada e fontes documentais, como meios de coleta de dados.  

Para tanto, buscamos nesta pesquisa, analisar um caso específico de uma instituição de

assistência filantrópica, de atendimento específico às crianças em situação de vulnerabilidade,

tendo esta instituição, como projeto fundamental, a assistência às crianças, sobretudo, às do

sexo feminino na qualidade de internas, semi-internas e externas, proporcionando às mesmas,

serviços de necessidades básicas como moradia,  alimentação, educação e atividades extras

curriculares como cursos manuais. 

No  entanto,  é  importante  destacar  como  se  caracteriza  a  abordagem  da  pesquisa

qualitativa, buscando entendê-la, acompanhando seu desenvolvimento e sua aproximação com

a área de educação que de acordo com André (1995), tem o intuito de indagar se o método de
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investigação das ciências físicas e naturais deveria continuar servindo como modelo para o

estudo dos fenômenos humanos e sociais. André (1995), sugere ainda, que a investigação dos

problemas,  utilize  como  abordagem  metodológica  a  técnica,  que  se  preocupa  com  a

interpretação dos significados contidos num texto, levando em conta cada mensagem desse

texto e suas inter-relações.

 Dessa forma, buscamos através das fontes documentais e orais, alcançar os objetivos

desta pesquisa, no intuito de que essas fontes, pudessem possibilitar um maior conhecimento

de  como  as  políticas  de  atendimento  às  crianças  funcionaram  na  cidade  de  Vitória  da

Conquista, mais especificamente, no período destinado a este objeto de estudo. No entanto,

entendemos conforme André (1995),  que não basta apenas  descrever  o que as fontes  nos

oferece de informação, mas sobretudo, interpretá-las de acordo com o contexto a que estão

inseridas, para que assim, possamos estabelecer nossos posicionamentos sobre tais. 

Nesse sentido, entendemos conforme Ludke e André (1986), que é necessário levar em

consideração tudo que está evidenciado nas fontes, pois, o pesquisador, deve, no momento em

que  está  realizando  a  coleta  dos  dados,  se  reportar  ao  período  em que  as  fontes  foram

produzidas,  é  a  partir  de  então  que  nascem os  questionamentos,  para  só  posteriormente,

compará-los com outras informações, estabelecer posicionamento. Contudo, entendemos que:

O interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema, é verificar
como ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações
cotidianas. Nesses  estudos,  há  sempre  uma  tentativa  de  capturar  a
perspectiva dos participantes, isto é, a maneira como os informantes encaram
as  questões  que  estão  sendo  focalizadas.  O  cuidado  que  o  pesquisador
precisa  ter  ao  revelar  os  pontos  de  vista  dos  participantes,  será  com  a
acuidade de suas percepções. Deve-se portanto, encontrar meios de checá-
las, discutindo-as abertamente com os participantes ou confrontando-as com
outros pesquisadores para que elas possam ser ou não confirmadas. (LUDKE
e ANDRÉ, 1986, p.12)

Dessa forma, “a pesquisa qualitativa, envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o

produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986,

p.  13).  Foi  com base nessas colocações,  que buscamos  estudar  e  analisar  todas  as  fontes

disponibilizadas para a construção deste trabalho, levando sempre em consideração todas as

informações possíveis e tomando os cuidados necessários, ao retratar as informações obtidas.

Ressaltamos  portanto,  que tomamos  como fundamento  dessa  pesquisa,  a  corrente  do tipo

estudo de caso, por se tratar de um caso específico a ser estudado. No entanto, entendemos

ainda conforme André (1995), que o interesse do pesquisador ao selecionar uma determinada

unidade é compreendê-la como uma unidade, mas isso, não impede no entanto, que ele esteja

atento ao seu contexto e as suas inter-relações como um todo orgânico. 
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Sendo  assim,  buscamos  com  o  objeto  desse  estudo,  analisar  uma  única  unidade,

contudo, tentando compreendê-la, num contexto histórico em nível bem mais amplo, para que

assim, pudéssemos entender melhor os sujeitos envolvidos nesta pesquisa. Ainda de acordo

com André (1995), entendemos que os estudos de caso, pouco têm a dizer a respeito das

diferenças  significativas,  mas  respondem  muito  bem  às  questões  sobre  a  relevância  dos

resultados da pesquisa, pois são extremamente úteis para conhecer os problemas e ajudar a

entender a dinâmica da prática educativa. 

Dessa forma, podemos dizer que o estudo de caso, se encaixou perfeitamente nesta

pesquisa, pois possibilitou, estudar um todo sobre a questão colocada, sem perder de vista os

objetivos propostos. Contudo, André (1995), estabelece alguns critérios para que se decida

quando é pertinente usar o estudo de caso, justificando que primeiramente, deve-se verificar

se  os  objetivos  desejados  ou  planejados  focalizam  resultados  humanistas  ou  diferenças

culturais  e  não  resultados  comportamentais  ou  diferenças  individuais,  em segundo  lugar,

quando as informações dadas pelos participantes não forem julgadas pela sua veracidade ou

falsidade, mas forem sujeitas ao escrutínio com base na credibilidade, e o terceiro critério

enfatizado  é  a  singularidade  da  situação,  ou  seja,  a  unidade  vai  ser  escolhida  porque

representa por si só um caso digno de ser estudado, seja porque é representativo de muitos

outros casos, seja porque é completamente distinto de outros casos.

No caso deste estudo, podemos julgar que apresenta-se como o estudo de uma unidade

representativa  de  si,  porque  também,  pode  ser  representativo  de  tantos  outros  casos.  E

conforme Lüdke e André (1986), o estudo de caso, seja ele simples ou específico, é sempre

bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo,

pode ser similar a outro, mas é, ao mesmo tempo distinto, pois, tem um interesse próprio,

singular, e tem suas características fundamentais e peculiares.

Método da Pesquisa

A escolha pelo materialismo histórico dialético nesta pesquisa, se justifica por se tratar

de um método “fiel  ao seu objeto,  por implicar  uma determinada posição do sujeito  que

pesquisa,  que  põe  o  pesquisador  para,  na  sua  relação  com o objeto,  extrair  dele  as  suas

múltiplas relações” (NETO, 2011, p. 53). A escolha se justifica principalmente, por julgarmos

ser o método que melhor se aplicaria a esse objeto de estudo, pois:

Quanto mais se avança na pesquisa, mais descobre determinações conhece
teoricamente  e  satura  o  objeto  pensando  com  as  suas  determinações
concretas, visto que as abstrações mais tênues e as determinações as mais
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simples,  vão  sendo  carregadas  das  relações  e  das  dimensões  que
objetivamente  possuem  e  devem  adquirir  para  reproduzir  no  plano  do
pensamento  as  múltiplas  determinações  que  constituem  o  concreto  real.
(NETO, 2011, 54)  

 Dessa forma, entendemos que o materialismo, de acordo com Franz Mehring (1977),

tem como objetivo abordar todas as partes da história sem preconceitos, examinando desde a

base até ao ponto mais elevado. Para o autor, o materialismo histórico é o método científico

para a investigação dos processos de desenvolvimento humano, uma vez que para ele, os seres

humanos não vivem apenas na natureza, mas também em sociedade, ou seja, o materialismo

histórico, reconhece assim, as forças reais no mais lato contexto. Sendo assim: 

O materialismo histórico o diz – o espírito humano desenvolve-se a partir,
com e no modo de produção material.  O espírito humano não é o pai do
modo de produção, o modo de produção é que é a mãe do espírito humano. E
esta  relação  aparece  com  a  mais  flagrante  clareza  na  pré-história  da
humanidade (MEHRING, 1977, p. 42).

O materialismo histórico moderno, conforme Guiorgui Plekhânov (1980), demonstra

que  os  homens  fazem  sua  história  não  para  marchar  em  absoluto  por  um  caminho  de

progresso traçado de antemão, nem porque deva submeter-se às leis de uma evolução abstrata,

pois no materialismo, os homens fazem sua história procurando atender as suas necessidades,

e  a  ciência  deve  explicar  como  influem  as  diferentes  formas  de  satisfação  dessas

necessidades, nas relações sociais dos homens e na sua atividade espiritual. Entendemos dessa

forma que o materialismo seria: 

Um ponto de chegada na medida  em que resulta  de todo o trato teórico
anterior,  pois,  contém  uma  adequação  da  posição  do  pesquisador  às
exigências do objeto. Seria um ponto de partida porque assinala um novo
tratamento do objeto que vai comparecer nos elementos fundamentais para a
crítica  da  economia  política,  implicando  uma  depuração  ainda  maior  da
formulação  metodológica,  e  ambos,  tratamento  teórico  e  formulação
metodológica, constituem uma unidade. (NETO, 2011, p. 54-55)

De acordo com Masson (2007), no materialismo portanto, a compreensão do real se

efetiva  ao  atingir,  pelo  pensamento,  um  conjunto  amplo  de  relações  e  particularidades,

detalhes  que são captados numa totalidade,  pois,  se  um objeto do pensamento  é  mantido

isolado,  ele  se  imobiliza  no  pensamento,  é  apenas  uma  abstração  metafísica.  Porém,  a

abstração é uma etapa intermediária que permite chegar ao concreto, dessa maneira, aquele

que procura captar o real sem ter passado pela abstração, não é capaz de captar o essencial, o

concreto, mantém-se, no superficial, no aparente.  

Dessa forma, pode-se dizer conforme Netto (2011, p. 29), que o “método de Marx, é o

produto  de  uma  longa  elaboração  teórico-científica,  amadurecida  no  curso  de  sucessivas
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aproximações ao seu objeto”. Nesse sentido, o autor destaca ainda que, é na obra “A ideologia

alemã, escrita em 1845/1846, e publicada em 1932, que surge a primeira formulação mais

precisa das suas concepções”. Nesse sentido, conforme Neto (2011, p. 30), Marx e Engels

esclarecem  que  “as  suas  análises  têm  pressupostos,  mas  se  trata  de  pressupostos  reais,

constituem-nos, os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas

por eles já encontradas como as produzidas por sua própria ação”. Para ambos, de acordo com

Neto:

O ser  social  –  e  a sociabilidade resulta  elementarmente  do trabalho,  que
constituirá o modelo de práxis – é um processo, movimento que se dinamiza
por  contradições,  cuja  superação  o  conduz  a  patamares  de  crescente
complexidade,  nos  quais,  novas  contradições  impulsionam  a  outras
superações. Como Engels o recordará bem mais tarde, já estavam – ele e
Marx  –  de  posse  de  ‘uma  grande  ideia  fundamental’,  que  extraíram  de
Hegel: a ideia de que não se pode conceber o mundo como um conjunto de
coisas acabadas, mas como um conjunto de processos. (NETTO, 2011, p.
31).

Contudo, a obra marxiana,  conforme descreve Masson (2007), é uma pesquisa das

relações econômicas  políticas,  por isso, Marx dedicou-se ao conhecimento do homem nos

planos sociológico, econômico e político. Marx busca desenvolver conforme Masson (2007),

um método que possibilite captar a essência do objeto a ser investigado e, em sua obra O

Capital,  afirma  que  a  ciência  seria  supérflua  se  a  aparência  e  a  essência  das  coisas

coincidissem. Destaca que as próprias ciências, exceto a economia política, reconheceram que

as  coisas  apresentam uma aparência  oposta  a  sua essência  e  que para a  compreensão  do

método,  torna-se  importante,  analisar  as  teses  fundamentais  do  materialismo  aplicado  à

sociedade humana e à  história,  formuladas  por  Marx no prefácio  da  obra Contribuição  à

crítica da economia política publicada em 1859. 

Nesse sentido, cabe ressaltar, de acordo com Netto (2011, p. 37), que Marx inicia sua

obra “delimitando com clareza, em sua introdução, seu objeto de investigação: a produção

material,  que  só  pode  ser  produção  de  indivíduos  produzindo  em sociedade,  e  com isso

descarta figuras isoladas de indivíduos nas atividades econômicas”. No entanto, a teoria é para

Marx: 

Uma modalidade peculiar de conhecimento, entre outras como, por exemplo,
a arte, o conhecimento prático da vida cotidiana, o conhecimento mágico-
religioso.  Mas  a  teoria  se  distingue  de  todas  essas  modalidades  e  tem
especificidades, ou seja, o conhecimento teórico é o conhecimento do objeto,
de sua estrutura e dinâmica tal como ele é em si mesmo, na sua existência
real  e  efetiva,  independentemente  dos  desejos,  das  aspirações  e  das
representações do pesquisador. (NETO, 2011, p. 20),
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Dessa  forma,  será  pela  teoria,  que  o  sujeito  irá  “reproduzir  em seu  pensamento  a

estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. É esta reprodução que constituirá propriamente

o conhecimento teórico que será tanto mais correta e verdadeira quanto mais fiel o sujeito for

ao objeto” (NETO, 2011, p. 21). Entende-se portanto, que: 

A  teoria  é  o  movimento  real  do  objeto  transposto  para  o  cérebro  do
pesquisador,  é  o  real  reproduzido  e  interpretado  no  plano  ideal  do
pensamento. Para Marx, o objeto da pesquisa tem existência objetiva, não
depende do sujeito, do pesquisador, para existir. O objetivo do pesquisador
indo  além  da  aparência  fenomênica,  imediata  e  empírica,  por  onde
necessariamente se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível de
realidade  e,  portanto,  algo  importante  e  não  descartável,  é  apreender  a
essência, ou seja, a estrutura e a dinâmica do objeto. O método de pesquisa
que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar a
essência  do  objeto.  A  teoria  tem  uma  instância  de  verificação  de  sua
verdade, instância que é a prática social e histórica (NETTO, 2011, p. 22-
23).

Nesse sentido, o objeto da pesquisa de acordo com Netto: 

Tem uma existência objetiva, que independe da consciência do pesquisador.
Isto  significa  que  a  relação  sujeito/objeto  no  processo  do  conhecimento
teórico não é uma relação de externalidade, é uma relação em que o sujeito
está implicado no objeto. Por isso mesmo, a pesquisa e a teoria que dela
resulta, da sociedade exclui qualquer pretensão de neutralidade geralmente
identificada com objetividade. (NETTO, 2011, p. 23)

Ainda de acordo com Neto (2011, p. 25), Marx considera que “o papel do sujeito é

essencialmente ativo, precisamente para apreender não a aparência ou a forma dada ao objeto,

mas a sua essência,  a sua estrutura e a sua dinâmica”,  pois de acordo com o autor, “para

aprendê-lo  como  um  processo,  o  sujeito  deve  ser  capaz  de  mobilizar  um  máximo  de

conhecimentos, criticá-los, revisá-los e deve ser dotado de criatividade e imaginação”. Dessa

forma, “o papel do sujeito é fundamental no processo de pesquisa, pois na investigação, o

sujeito tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas

de desenvolvimento e de adquirir a conexão que há entre elas” (NETO, 2011, p. 25).

 Sendo assim, buscamos nesta pesquisa extrair o máximo de informações contidas nas

fontes disponíveis, para que assim, pudéssemos descrevê-las e criticá-las, possibilitando ao

leitor, o máximo de informações possíveis sobre o objeto pesquisado. Cabe ressaltar, enfim,

de  acordo com Netto  (2011),  que para  Marx os  pontos  de partida  em uma pesquisa  são

opostos, ou seja, na investigação, o pesquisador parte de perguntas, questões, e na exposição,

dos resultados que obteve na investigação. Dessa forma:   

O percurso do método de investigação é mais amplo, detalhado, e o método
de  exposição  representa  uma  síntese  da  análise  concreta  que  pode  ser
apresentada de forma sequencialmente diferente do método de investigação,
pois  a  forma  de  expor  as  conclusões  de  um  estudo  precisa  ser
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minuciosamente  bem elaborada,  a  fim  de  que  os  resultados  sejam mais
bem compreendidos por outros indivíduos (MASSON, 2007, p. 4).

 Buscamos  portanto,  fazer  o  levantamento  dos  dados,  de  forma  que  pudéssemos

abstrair  as  informações  mais  pertinentes  e  responder  ao  questionamento  proposto

inicialmente,  de  forma  que  o  leitor  pudesse  percebê-los  claramente,  baseando  nos

pressupostos materialistas da história. 

Por  fim,  consideramos  o  materialismo  histórico,  como  o  método  que  melhor

corresponderia aos anseios desta pesquisa, principalmente por entender que nele, “a natureza

das contradições, seus ritmos, as condições de seus limites, controles e soluções, dependem da

estrutura de cada totalidade. Não há fórmulas e formas apriorísticas para determiná-las, pois

cabe  à  pesquisa  descobri-las”  (NETO,  2011,  p.57).  Assim,  seguimos  com  tal  pesquisa,

levando sempre  em consideração que  a  pesquisa baseada  no materialismo histórico,  deve

principalmente se pautar no pressuposto de que é preciso saber distinguir o que o objeto nos

oferece  de  informações  e  mais  especificamente,  saber  interpretar  as  informações

disponibilizadas pelo objeto de forma crítica, sem perder de vista o contexto a que o mesmo

está inserido.

Instrumentos de Coleta de Dados 

Para  a  realização  da  coleta  de  dados  dessa  pesquisa,  utilizamos  a  entrevista

semiestruturada, por entender de acordo com Amado (2013), tratar-se de um dos meios mais

poderosos  para  se  chegar  a  um entendimento  dos  seres  humanos  e  para  a  obtenção  das

informações  nos  mais  diversos  campos,  pois  de  acordo com autor,  a  entrevista  pode ser

entendida como um meio potencial de transferência de informação de uma pessoa para outra,

por  ser  um  método  de  coleta  de  informações,  uma  transação  que  possui  inevitáveis

pressupostos  que  devem  ser  reconhecidos  e  controlados  a  partir  de  um  bom  plano  de

investigação. 

Nesses  pressupostos,  ainda  conforme  Amado  (2013),  devemos  entender  que  a

entrevista como o método mais adequado para a análise do sentido que os atores dão as suas

práticas e aos acontecimentos com os quais veem confrontando seus sistemas de valores, suas

referências normativas, suas interpretações de situações conflituosas ou não, além das leituras

que faz das próprias experiências. 

Julgamos portanto, que a entrevista é uma fonte muito valiosa de informações, porém,

percebe-se a necessidade de maturidade do pesquisador, para que o uso dessa fonte seja feita
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de forma adequada,  buscando extrair  do entrevistado,  o máximo de informações possíveis

para  o  enriquecimento  do  seu  estudo,  contudo,  levando  sempre  em  consideração  as

informações  mais  úteis  à  sua  pesquisa,  pois  conforme  Amado  (2013),  a  entrevista

semiestruturada  é  um  dos  principais  instrumentos  da  pesquisa  de  natureza  qualitativa,

sobretudo,  pelo  fato  de  não  haver  uma  imposição  rígida  de  questões,  o  que  permite  ao

entrevistado  discorrer  sobre  o  tema  proposto,  respeitando  os  seus  quadros  de  referência,

salientando o que para ele for mais relevante, com as palavras e a ordem que mais lhe convier,

e possibilitando a captação imediata e corrente das informações desejadas.

Outra forma de coleta de dados que adotamos para a realização desta pesquisa, foi a

pesquisa documental, que, de acordo com Lüdke e André (1986), pode se constituir numa

técnica  valiosa de abordagem de dados qualitativos,  seja complementando as informações

obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema uma vez

que os documentos, conforme Lüdke e André (1986), constituem também uma fonte valorosa

de onde podem ser retiradas as evidências que fundamentem as afirmações e declarações do

pesquisador,  representam  ainda,  uma  fonte  natural  de  informação,  contextualizada  com

informações sobre determinado contexto. Outra vantagem dos documentos ainda na visão de

Ludke e André (1986), é que eles são fontes reativas, permitindo a obtenção de dados quando

o acesso ao sujeito é impraticável, ou quando a interação com os sujeitos pode alterar seu

comportamento ou seus pontos de vista. 

Dessa forma, para que chegássemos aos objetivos desejados neste trabalho, julgamos

necessário,  partir  pela análise dos documentos  disponíveis na instituição,  da realização de

entrevistas com algumas ex-internas e de algumas freiras da instituição e Direção atual da

mesma. Entendemos portanto, que essas alternativas de análise, nos possibilitaria uma melhor

compreensão e uma análise comparativa das informações levantadas, tanto nos documentos,

quanto nas entrevistas.

Nessa perspectiva, as entrevistas fornecidas pelas ex-internas e freiras do Lar Santa

Catarina de Sena, e a coleta realizada nos documentos selecionados no arquivo da referida

instituição foram: fichas individuais das internas, suas certidões de nascimento e de óbito dos

seus pais, correspondências diversas, relatório de atividades cívicas anuais, listas de alunas,

declaração dos motivos  pelos quais as meninas  ingressaram no Lar  e pelos quais saíram,

histórico  de fundação da instituição,  livro de registro de visitas  canônicas  realizadas  pela

Madre Superiora na instituição, livro de prestação de contas e de memória das freiras, entre

outros que nos possibilitaram a realização da análise e interpretação dos dados, visando assim,

alcançar os objetivos desejados nesta pesquisa. 
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Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos desta pesquisa, foram quatro ex-internas do Lar Santa Catarina de Sena,

uma freira que estudou na instituição nos primeiros anos de funcionamento do internato e a

atual Diretora da referida instituição, embora tenhamos tentado entrevistas com outras seis ex-

internas que não se disponibilizaram a participar da pesquisa e também com três freiras que

viveram por muitos  anos na instituição,  porém não obtivemos êxito,  pois essas,  não mais

residiam na cidade e não conseguimos o contato de outras que nos foram passados os nomes.

No  entanto,  as  demais  que  se  disponibilizaram  a  participar  desta  pesquisa,  nos

forneceram informações que julgamos de suma importância, sobretudo, para que pudéssemos

compreender melhor a política implementada pelo Lar Santa Catarina de Sena no atendimento

a  tantas  crianças  que  passaram  por  tal  instituição.  A  seguir,  faremos  aqui,  uma  breve

apresentação das participantes desta pesquisa que se segue, uma vez que ambas aparecerão de

forma mais intensa em suas falas, que seguem no terceiro capítulo. Para tanto, apresentamos a

seguir, uma tabela com breves informações sobre as quatro ex-internas e posteriormente a

apresentação das duas freiras que se disponibilizaram a participar desta pesquisa. Lembrando

também, que das seis entrevistas a seguir, apenas a senhora Ana Maria (nome fictício) optou

por  manter  sua  identidade  preservada,  as  demais  disseram  se  sentir  honradas  em  poder

participar  da  pesquisa,  disponibilizando  informações  que  pudessem  contribuir  para  uma

melhor compreensão desse objeto proposto.

Tabela 02 - Informações pessoais das ex-internas.

NOME E IDADE
ATUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ana Maria ex-interna -

62 anos

(nome fictício, conforme 
solicitação da mesma.)

Ingressa no ano de 1964, com 9 anos de idade, deixa o Lar aos 18
anos, atualmente é casada,  reside em Vitória da Conquista com seu
esposo,  seus  4  filhos,  netos  e  bisnetos,  é  costureira  domiciliar,
profissão que aprendeu no Lar e que diz ser sua fonte de renda, pois,
além  de  costurar  roupas  diversas,  também  confecciona  e  borda
vestidos para noivas e damas de honra.

Maria Sônia ex-interna

- 48 anos

Ingressa no ano de 1984, com 17 anos de idade devido à morte da mãe,
deixa o Lar aos 21 anos, atualmente é divorciada, residente em Vitória
da  Conquista,  com  seus  dois  filhos  e  neta,  é  funcionária  pública
Municipal, função na qual agradece às irmãs por ter intermediado.
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Amanda  ex-interna  -

38 anos 

Ingressa no ano de 1985, com 6 anos de idade, deixa o Lar aos 11
anos, atualmente é casada, residente em Vitória da Conquista com seu
esposo e suas duas filhas, atualmente exerce a função de contadora.

Heloísa ex-interna - 25

anos  

Ingressa no ano de 1994, com 4 anos de idade, devido ao fato de seus
pais trabalharem no Lar,  deixa o mesmo aos 15 anos, atualmente é
casada, residente em Vitória da Conquista com seu esposo e suas duas
filhas, é manicure, cabeleireira, tem seu próprio salão e exerce função
extra como ornamentadora de festas.

Fonte: Tabela produzida pela autora. 

As outras entrevistadas foram Irmã Ivonete atual Diretora do Lar Santa Catarina de

Sena  de  Vitória  da  Conquista,  e  a  outra  a  Irmã  Maria  Lúcia,  ex-aluna  e  atual  freira  da

congregação. Ressaltamos portanto, que, conforme a idade das ex-internas, elencadas acima,

foi  possível  coletar  informações  referentes  à  instituição  desde  os  seus  primeiros  anos  de

funcionamento, até os anos finais, em que o internato esteve em efetiva vigência nesta cidade,

pois,  entendemos  que  as  falas  destas  senhoras,  representam  muito  sobre  o  que  foi  esta

instituição e qual a importância que a mesma teve para cada uma delas e sobretudo, para a

sociedade local.

Para tanto,  organizamos o presente texto em três capítulos, além da introdução que

está  composta da justificativa  pela  escolha do tema,  da problemática de tal  pesquisa,  dos

objetivos que compõem tal inquietação, do levantamento realizado das teses e dissertações do

banco de  dados do  Instituto  Brasileiro  de  Informação  em Ciência  e  Tecnologia  (IBICT),

realizado  no  período  de  2004  a  2016  e  que  tratam  da  temática  em  foco.  Também

apresentamos  o  percurso  teórico-metodológico  adotado  para  a  realização  desta  pesquisa,

sendo o materialismo histórico dialético, o método que melhor se adequou a esse objeto de

estudo em questão.  

No  capítulo  I,  dispensamos  uma  atenção  especial  ao  processo  de  construção  do

sentimento de infância, levando-se em consideração, o processo histórico de construção desse

sentimento,  no intuito  de  termos  uma noção mais  ampla  de  como essa  concepção  foi  se

consolidando e se efetivando ao longo do tempo. Ainda neste capítulo, dispensamos também

uma atenção  especial  à  questão  da  assistência  destinada  às  crianças  sobretudo às  órfãs  e

abandonadas,  onde  buscamos  uma  compreensão  melhor  de  como  se  deu  a  criação,

funcionalidade  e  finalidade  das  Rodas  dos  Expostos  no  atendimento  a  essas  crianças,

principalmente no Brasil.

No capítulo II, buscamos abordar as políticas de educação e de assistência às crianças

no Brasil, visando uma maior compreensão de como essas políticas foram sendo implantadas
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e implementadas, e de que forma chegaram às crianças das camadas populares do país. Para

tanto, julgamos necessário, um estudo de como surgiram as primeiras instituições de educação

infantil  e  primária  no  Brasil  e  a  que  parcela  da  população  essas  instituições  estavam

diretamente  ligadas,  ou  seja,  quais  crianças  de  fato  tinham  acesso  a  essa  educação

disponibilizada pelas primeiras instituições educacionais. Dispensamos também, neste mesmo

capítulo,  atenção  especial  a  questão  assistencial  destinada  a  tantas  crianças  vítimas  da

orfandade e do abandono neste país, pois, entendemos ser impossível compreender a história

da criança brasileira, sem levarmos em consideração que boa parte viviam, e tantas outras

ainda vivem, em situação de vulnerabilidade e sem assistência pública.     

Contudo,  no  capítulo  III,  buscamos  fazer  uma  análise  histórica  da  assistência  às

crianças na cidade de Vitória da Conquista, sobretudo, no intuito de entender como se deu o

processo de fundação do Lar Santa Catarina de Sena na cidade. Buscamos com esse estudo,

através da análise e interpretação dos dados coletados na documentação consultada no arquivo

do Lar,  e  com base  nas  entrevistas  concedidas  por  quatro  ex-internas  e  duas  freiras  que

estiveram presentes  no  Lar,  sobretudo,  no  período  em que o  internato  esteve  em efetiva

vigência,  trazer  as  possíveis  respostas  à  questão  proposta,  levantando  discussões  que  nos

possibilitaram chegar aos resultados desta pesquisa. 

Por  fim,  apresentamos  as  considerações  finais  e  as  possíveis  respostas  para  tal

inquietação. Contudo, o que tentamos com essa pesquisa, foi trazer para a atualidade, uma

discussão que nos possibilitassem compreender, de que forma as políticas de atendimento às

crianças no município de Vitória da Conquista, se deram no período dispensado a este estudo,

sobretudo,  no  intuito  de  podemos  trazer  para  a  atualidade,  questões  que  nos  possibilite

entender  os  avanços  e/ou  retrocessos  relacionados  a  tal  temática,  visto  que,  embora  as

políticas educacionais e de assistência à criança tenham avançado de forma significativa na

cidade, verifica-se, que há, ainda, uma deficiência por parte dos poderes públicos, na atenção

dispensada às crianças e adolescentes em geral. 

Percebemos  portanto  com  esse  estudo,  a  necessidade  de  um  investimento  maior,

sobretudo, no que se refere à questão assistencial às famílias tidas como pobres da cidade,

com a  ampliação  e  implantação  de  políticas,  principalmente  de  inclusão  dessas  crianças,

elaborando  e  pondo em prática,  projetos  que  possam não só  valorizá-las,  mas  sobretudo,

proporcioná-las uma infância que lhes sirva de base para uma vida adulta menos vulnerável e

suscetível ao que se vê com tanta frequência e naturalidade, ou seja, a morte precoce de tantos

jovens, vítimas principalmente do tráfico de entorpecentes,  gravidez precoce das meninas,

além de tantos outros problemas envolvendo crianças e adolescentes, problemas esses, que
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podem ser sanados ou ao menos amenizados com maiores investimentos públicos dispensados

a tal segmento da sociedade.

Julgamos  portanto  que,  se  às  crianças  for  dispensada  uma  atenção  especial,

certamente, teremos uma sociedade menos vulnerável aos diversos problemas sociais que se

põem com uma intensidade  cada  vez maior.  Sabemos que a  solução estará  sobretudo,  na

qualidade  de  vida,  combinada  com  projetos  que  venham  não  só  ampliar  o  leque  de

conhecimentos  e oportunidades,  mas também,  servir  de base para uma vida mais  digna e

menos vulnerável. Dessa forma, o que pretendemos com esta pesquisa, foi compreender a

realidade  vivida  por  tantas  crianças,  sobretudo  da  cidade  de  Vitória  da  Conquista,  que

estiveram em situação de pobreza extrema, entre outros problemas que as levaram à condição

de internas no Lar santa Catarina de Sena. Pois, percebemos conforme Arantes (2011), que

essas tantas crianças, apareceram e tantas outras continuam aparecendo como rostos datados

em descontinuidade uns em relação aos outros, perpassados todos, no entanto, pela herança de

exclusão que marca a história do Brasil desde o descobrimento até a atualidade.

Ressaltamos portanto, com base neste estudo, que a história de vida de tantas crianças

brasileiras e sobretudo da cidade de Vitória da Conquista, esteve diretamente relacionada à

condição social a que se encontravam inseridas, onde a maioria, foi, e tantas outras continuam

sendo vítimas sobretudo, da desigualdade social, ocasionada principalmente, pela divisão de

classe e pela exploração do homem sobre o homem.
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CAPÍTULO I
HISTÓRIA E POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS

Para compreendermos as políticas de atendimento às crianças no Lar Santa Catarina de

Sena  em  Vitória  da  Conquista,  julgamos  necessário,  primeiro,  entender  a  história  de

atendimento às crianças no Brasil. Dessa forma, buscamos analisar neste capítulo, a trajetória

histórica  da  criança,  analisando  o  processo  de  construção  do  sentimento  de  infância  até

chegarmos  nas políticas  públicas  de assistência.  Esse trajeto se faz necessário,  sobretudo,

porque não se pode compreender a história das crianças sem levarmos em consideração o

tempo histórico,  para que assim, tenhamos um entendimento mais apropriado de como as

políticas foram sendo implantadas e como essas crianças foram sendo de fato atendidas e

amparadas. 

Para compreender a história da criança é necessário primeiro, entender o que seria a

“infância”.  Mas para chegarmos a esse conceito,  foi  imprescindível,  fazer  uma análise de

como  este  termo  foi  sendo  construído  ao  longo  dos  anos,  até  chegarmos  na

contemporaneidade. Primeiro, é necessário saber que a descoberta da infância conforme Ariès

(2014), se deu a partir do século XIII e que antes, esse sentimento era inexistente, ou seja, não

havia um espaço próprio para as crianças, elas se misturavam aos adultos e viviam suas vidas

e atividades, a única diferença entre eles era o tamanho físico, a criança era um pequeno ser,

uma miniatura do adulto. E de acordo com Lajolo (1999, p. 225), “a palavra Infância está

estritamente ligada a ideia de ausência de fala, isto é, aquele que não fala”. Pois, conforme

Ariès (2014) somente por volta do século XIII, vão surgir alguns tipos de infâncias um pouco

mais próximos do sentimento moderno, ao salientar que a partir de então: 

Passa a surgir o anjo representado sob a aparência de um rapaz muito jovem,
de um jovem adolescente, era a idade das crianças mais ou menos grandes,
que eram educadas para ajudar à missa e que eram destinadas às ordens,
espécie de seminaristas, numa época em que não havia seminários, e em que
apenas a escola latina se destinava à formação dos clérigos. (ARIÈS, 2014,
p. 19)

Nesse  sentido,  o  sentimento  de  infância,  de  acordo  com  Ariès  (2014),  vai  se

construindo  de  forma  tímida  e  gradualmente  tomando  forma,  uma  vez  que  é  preciso

sobretudo, compreender que a história da infância conforme Ariès (2014), vem rompendo a

barreira de que a criança é um ser sem muita importância devido a sua fragilidade e ao índice

de mortalidade muito considerável, sendo esses os principais motivos pelo desapego e pela

falta de registro da vida infantil  antes do século XIII. Contudo, é possível observar ainda

conforme Ariès (2014), que essa realidade foi sofrendo modificações no modo de pensar e
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agir das sociedades, sobretudo a partir dos séculos XV e XVI, com o surgimento de novas

formas de representação da infância. 

Portanto, é possível perceber que a criança é um ser tão importante quanto o adulto e

que precisa de  atenção especial,  diferenciada,  e  principalmente  de proteção.  Quando esse

sentimento é posto em prática a vida infantil toma outra forma, a criança passa a ser percebida

de outra maneira, os cuidados passam a ser diferenciados e redobrados, seus hábitos diários

vão  sofrendo  modificações,  os  modos,  os  costumes,  as  brincadeiras,  as  vestimentas,  a

educação,  tudo vai  sendo remodelado  constantemente,  há  uma preocupação  maior  com a

criança  desde  o  seu  nascimento  até  sua  vida  adulta.  Essas  modificações  conforme  Ariès

(2014), serão imprescindíveis para a construção da identidade infantil, ou seja, a preocupação

com a criança, passa a ser diferenciada em todos os sentidos, pois antes disso, “as crianças

além de não serem ainda um foco de atenção especial, eram duplamente mudas, não eram

percebidas, ouvidas, não falavam, nem delas se falava” (LEITE, 1999, p. 19). 

Contudo,  o  século  XVII  é  que  vai  se  tornar  fundamental  para  a  compreensão  e

evolução da primeira infância, conforme destaca Ariès (2014), ao justificar que nesse século,

os retratos das crianças sozinhas se tornaram numerosos e comuns. Foi também nesse século,

que os retratos da família,  tenderam a se organizar em torno da criança,  fazendo dessa, o

centro da composição familiar, justificando o autor que:

O sentimento de infância nasce no século XVII, que começa a se interessar
pela própria criança, pois durante a Idade Média, a criança só tinha interesse
iconográfico  na  medida  em  que  simbolizava  a  estrutura  do  mundo,  a
santidade, a morte e o tempo. Mesmo a partir do século XVII, a ideia de
infância se introduz na pedagogia com as significações que lhe atribui um
pensamento  que  encara  a  educação  com relação  à  natureza  humana  e  a
Cultura (CHARLOT, 1979, p. 100).   

Dessa forma, pode se considerar de acordo com Charlot (1979), que a infância é uma

fase da vida que precede a idade adulta, uma vez que esta fase da vida, conforme Charlot,

coloca o tempo como dimensão específica dela e a infância, origem individual do homem,

representa  dessa  forma,  o  estado  originário  da  humanidade  e  exprime  assim,  os  traços

essenciais da natureza humana. No entanto, percebe-se que a história da infância só tomará

uma outra dimensão significativa “na perspectiva do alargamento de horizontes,  o que se

torna mais nítido com o aprofundamento das pesquisas sobre a história da educação infantil”

(KUHLMANN JR., 1998, p.15). 

Dessa mesma forma, “parece portanto, que no início do século XVII não existia uma

separação tão rigorosa entre as brincadeiras e os jogos reservados às crianças e as brincadeiras

e  os  jogos dos  adultos,  os  mesmos  jogos eram comuns  a  ambos”  (ARIÈS,  2014,  p.  46).
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Percebe-se,  no  entanto,  de  acordo  com  Ariès  (2014)  que  até  meados  dos  anos  1600,  a

especialização das brincadeiras atingia apenas a primeira infância, “depois dos três ou quatro

anos, ela se atenuava e desaparecia. A partir dessa idade, a criança jogava os mesmos jogos e

participava das mesmas brincadeiras  dos adultos,  quer entre crianças,  quer misturadas aos

adultos” (ARIÈS, 2014, p. 49). 

No entanto,  essa realidade  nas modificações  dos hábitos  e  costumes destinados às

crianças passam a ser mais rigorosas a partir do surgimento de estudiosos sobre a história da

infância, que vão considerar conforme afirma Kuhlmann Jr (1998, p. 17), que a história da

infância  está dividida em dois setores sendo o primeiro “composto pela  história social  da

infância  - que estuda as suas condições de vida,  as instituições,  as práticas de controle,  a

família, a escola, a alimentação, os jogos, a vida material e social”, e o segundo conforme

afirma o autor, “envolvendo os aspectos mais diretamente ligados ao imaginário  - que trata

de colher as mutações que intervém na história das mentalidades em relação ao fenômeno

infância,  levando-se  em conta,  os  documentos  como  obras  de  arte,  reflexões  filosóficas,

pedagógicas etc.” (KUHLMANN JR., 1998, p. 17).

A partir  desses  estudos,  a  história  da  infância  tomará  outra  direção,  porém,  esses

estudos só avançarão na medida em que forem levados em consideração que a história da

infância está diretamente ligada a “história da assistência, ao lado da história da família e da

educação, que constituem as principais vertentes que tem contribuído com inúmeros estudos

para a história da infância, a partir de várias abordagens, enfoques e métodos” (KUHLMANN

JR.,  1998,  p.  17).  Dessa  forma,  conforme  Arriès  (2014),  surgirá  a  partir  de  então,  uma

preocupação maior com as crianças, pois vários hábitos antes considerados normais, passam a

ser evitados, uma vez que as crianças passam a ser vigiadas constantemente, surgindo a partir

de então, o respeito pela infância e sucessivas mudanças nos hábitos e costumes cotidianos

das famílias, acabam se tornando mais constantes, principalmente a partir do século XVII em

virtude, sobretudo, desse novo sentimento de infância que vai se emergindo. É contudo, que

partindo desse período, a necessidade de vigiar e cuidar das crianças com intuito de protegê-

las aumentará e se tornará mais intensa, sendo portanto: 

Preciso  vigiar  as  crianças  com cuidado,  e  jamais  deixá-las  sozinhas  em
nenhum lugar,  estejam elas sãs ou doentes,  é preciso que essa  vigilância
contínua seja feita com doçura e uma certa confiança, que faça a criança
pensar que é amada, e que os adultos só estão ao seu lado pelo prazer de sua
companhia. Isso faz com que elas amem essa vigilância, em lugar de temê-
las,  no  entanto,  esse  princípio  seria  absolutamente  geral,  mas  só  seria
aplicado  ao  pé  da  letra  nos  internatos  jesuítas,  em  algumas  pensões
particulares,  em  estabelecimentos  que  abrigavam  apenas  um  pequeno
número de crianças ricas. (ARIÈS, 2014, p. 88)
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Portanto, percebe-se que, com o processo de construção do sentimento de infância e da

moral  infantil,  surge  também  uma  outra  preocupação,  sobretudo,  com  crescimento  das

crianças, uma vez que o índice de mortalidade era bastante considerável, porém, é perceptível

que tal preocupação com a vida infantil, só começará a ser mais inquietante a partir do século

XVIII, e que essa inquietação, tomará uma proporção maior “com a expansão da literatura

que passou a discutir sobre o tema da conservação das crianças, tendo como assuntos centrais

e privilegiados a prática dos hospícios de menores abandonados, a criação dos filhos por amas

de leite  e a educação artificial  das crianças  ricas” (DONZELOT, 1980, p. 17), pois antes

disso, “a história da criança era uma história sobre a criança, as fontes em quase sua totalidade

eram produzidas por adultos, a criança não escrevia sua própria história” (KUHLMANN JR.,

1998, p.31). 

Para tanto, era preciso, a partir de então, compreender que a história da infância, ou

seja,  da  criança,  só  poderia  ser  pensada  se  a  criança  “fosse  considerada  como  sujeito

histórico” (KUHLMANN JR., 1998, p.32). Mas como pensar a criança como sujeito histórico

se ela ainda estava sendo redescoberta pelas literaturas como um ser de vida frágil que requer

cuidados especiais para a sua sobrevivência? Dessa forma:

É importante perceber que as crianças concretas, na sua materialidade, no
seu nascer, no seu viver ou morrer, expressam a inevitabilidade da história e
nela se fazem presentes, nos seus mais diferentes momentos. A compreensão
como sujeito histórico exige entender o processo histórico como muito mais
complexo,  em que  duas  variáveis  de  estrutura  explicariam tudo  o  mais.
(KUHLMANN JR., 1998, p.32)

Tornara-se  então,  imprescindível  compreender  como  estava  organizada  a

administração  dos  menores  abandonados,  dessa  forma,  segundo  Donzelot  (1980,  p.18),

surgem a  seguinte  inquietação,  “de  onde provinha  esse  alto  índice  de  mortalidade?  E  as

possíveis respostas, surgem da dificuldade da administração para encontrar-lhes nutrizes, da

sua má  vontade  e  incompetência  para  lidar  com as  crianças”.  Percebe-se portanto,  que o

hábito de colocação das crianças sobre os cuidados de nutrizes, eram fatores determinantes

para o grande índice de mortalidade infantil, principalmente de crianças das camadas pobres,

devido ao descaso e/ou incompetência nos cuidados alimentares e higiênicos para com as

crianças. Nesse sentido:   

O recurso a nutrizes do campo para cuidar de crianças constituía um hábito
dominante na população das cidades. Essa distância, assim como a ausência
de  contato  entre  a  nutriz  e  os  pais,  a  não  ser  através  de  intermediários
obscuros (agenciadores e agenciadoras), fazia da colocação das crianças aos
cuidados de uma nutriz a prática frequente de um abandono disfarçado ou de
manobras suspeitas. (DONZELOT, 1980, p.18)
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Nesse ínterim, é importante destacar que a história da criança, sobretudo das crianças

assistidas, se deu graças ao grande avanço nos estudos sobre as sociedades e a população em

geral. Para tanto, foi necessário um estudo constante e profundo no intuito de compreender

como  se  deu  a  “reconstituição  da  família  a  partir  das  séries  dos  registros  paroquiais,

permitindo a elaboração de análises longitudinais da dinâmica populacional da época moderna

e pré - estatística” (KUHLMANN JR., 1998, p.18). Para isso, as pesquisas possibilitavam aos

pesquisadores perceberem que: 

Os registros paroquiais traziam não só apenas dados sobre as famílias, mas
também informações sobre as crianças abandonadas, exposta e ilegítimas.
Mas,  que  os  possibilitassem  perceber,  que  na  história  da  assistência  à
infância, esses dados complementam-se com os estudos de outras fontes e
das  instituições  que  atendiam  essas  crianças,  como  as  Santas  Casas  de
Misericórdia. (KUHLMANN JR., 1998, p.18)   

 Cabe  mencionar  de  acordo  com  Kuhlmann,  Jr.  (1998,  p.20)  que  “a  evolução

psicogenética aconteceria segundo ritmos diferentes, nas diferentes famílias e classes sociais”.

Dessa mesma forma,  o  autor  destaca também com relação a  infância,  que essa,  pode ser

considerada,  levando-se,  em consideração os  seis  modos  por  ele  caracterizados  como:  “o

infanticídio, da  antiguidade  ao  século  IV  D.C.;  o  abandono,  do  século  IV  ao  XIII;  a

ambivalência, do século XIV ao XVII;  a intrusão,  no século XVIII;  a socialização,  no

século XIX a meados do século XX; e o apoio, ou amparo, iniciado em meados do século

XX”  (KUHLMANN  JR.,  1998,  p.20,  grifos  meus).  Embora  o  autor  reconheça  que  no

presente, há manifestações características dos modos anteriores, a sua interpretação é a de

uma evolução linear do sentimento e da satisfação das necessidades da infância.     

É importante observar que a história da infância, vem evoluindo no tempo, de forma

linear e gradativa. No entanto, essa evolução foi crucial, devido sobretudo, ao “ajuntamento

de saberes jurídico, médico e religioso no controle e elaboração da política assistencial que

estava sendo gestada e que tinha na questão da infância o seu principal pilar” (KUHLMANN

JR., 1998, p.88) 

Dessa forma, pode se considerar que um maior interesse pela vida das crianças vai

surgir  principalmente com os médicos  higienista  que irão desempenhar-se em preparar  as

famílias para lidar com a saúde e preservação das crianças, mas é importante frisar conforme

Kuhlmann  Jr.  (1980),  que  junto  à  política  higienista  vão  surgir  outros  seguimento  da

sociedade, que também irão dispensar atenção especial nos cuidados com a infância, através

de congressos dedicados à infância, onde vários países vão se fazer presentes. Nesse sentido,

cabe ressaltar que esses congressos nascem “na Bélgica em 1894 e posteriormente, vão se
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espalhando por  vários  países,  contudo,  na América  Latina,  os Congressos Americanos  da

Criança ocorreram somente a partir de 1916” (KUHLMANN JR. (1998, p.89). Portanto, é

importante observar que: 

Ali  não  se  encontraram,  não  trocaram  ideais  e  discutiram  somente  os
médicos; estiveram também presentes advogados, jurisconsultos, políticos,
professores  de  ensino  secundário,  normal  e  profissional,  diretores  de
associações  protetoras  de  crianças,  velhos  e  moços,  homens,  senhoras  e
senhorinhas. (KUHLMANN JR., 1998, p.89)

Contudo, conforme Donzelot (1980, p. 20), os médicos higienistas do século XVIII

justificavam que “o principal fator para o crescente número de crianças pobres e abandonadas,

surgiu do deslocamento desordenado de pessoas da zona rural para áreas urbanas das cidades,

que queriam viver uma vida acima de seus preceitos, e que para tanto, eram capazes de tudo”.

Dessa forma, podemos perceber, que os problemas sociais, vão surgir, principalmente, devido

a esse aglomerado de pessoas que se deslocam das áreas rurais  para a urbana,  porém, as

estruturas físicas dos centros urbanos não serão favoráveis para sustentar tal aglomeração. É a

partir de então, que os problemas sociais vão surgir de forma desordenada, e com esses, a

pobreza das famílias deslocadas, que passa a viver de forma subhumanas, ou melhor dizendo

desumana. Com isso, percebe-se conforme afirma Donzelot, que essas pessoas: 

 Casavam-se e tinham filhos, quando sua situação não lhes permitia criá-los,
abandonavam-nos aos cuidados do Estado. As mulheres pobres dos campos,
com isso, não podendo mais se casar, dedicavam-se à indústria mortífera da
amamentação ou então resignavam-se a vir como serviçais para a cidade,
onde,  ofuscadas pela vida de suas patroas totalmente  ocupadas em sair  e
enfeitar-se,  morriam de vontade de fazer o mesmo,  qualquer que fosse o
preço. (DONZELOT, 1980, p. 21)

Percebe-se  portanto,  que  conservar  as  crianças  de  acordo  com  Donzelot  (1980),

significaria pôr fim aos malefícios da criadagem, promover novas condições de educação que,

por um lado, poderia fazer confronto à nocividade de seus efeitos sobre as crianças que lhes

eram confiadas  e,  por  outro,  fazer  com que  todos  os  indivíduos  que  tinham tendência  a

entregar seus filhos à solicitude do Estado ou à indústria mortífera das nutrizes voltassem a

educá-los.  “Exalta-se  o  século  XVIII  por  sua  revalorização  das  tarefas  educativas”

(DONZELOT,  1980,  p.  22).  Dessa forma,  o  autor  sugere  dois  polos  que  nortearão  essas

tarefas educativas:

O primeiro  tem por  eixo  a  difusão  da  medicina  doméstica,  ou  seja,  um
conjunto  de  conhecimentos  e  de  técnicas  que  devem permitir  às  classes
burguesas  tirar  seus  filhos  da influência  negativa  dos  serviçais  e  colocar
esses serviçais sob a vigilância dos pais. O segundo poderia agrupar, sob a
etiqueta de ‘economia social’, todas as formas de direção da vida dos pobres
com o objetivo de diminuir o custo social de sua reprodução, de obter um
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número desejável de trabalhadores com um mínimo de gastos públicos, em
suma, o que se convencionou chamar de filantropia (DONZELOT, 1980, p.
22).

Essa preocupação que vai emergir a partir de então, sobretudo, com os cuidados que

deveriam ser  dispensados  à  criança,  leva  as  famílias  do  século  XVIII,  principalmente  às

burguesas,  conforme  afirma  Donzelot  (1980),  a  se  preocuparem  mais  com  seus  filhos,

dedicando-se  mais  em ler  os  livros  publicados  pelos  médicos  higienistas,  no  sentido  de

aprender os cuidados básicos com a higiene pessoal das crianças, a lidar com sua educação e,

sobretudo, com sua saúde e alimentação, fatores esses que antes eram determinantes para o

grande  índice  de  mortalidade  infantil.  A partir  de  então,  “os  tratados  médicos  do  século

XVIII, expunham simultaneamente uma doutrina médica e conselhos educativos.” Contudo,

“no  século  XIX  os  textos  médicos  dirigidos  às  famílias  mudam de  tom e  se  limitam  a

conselhos imperativos” (DONZELOT, 1980, p. 22). Nesse sentido, cabia ao médico o papel

de  preparar  as  mulheres  para  as  tarefas  de cuidados  com a saúde familiar,  pois  torna-se,

necessário:

Ensinar às mulheres a arte da enfermagem doméstica. Fazer da mulher uma
guardiã completa para o doente, capaz de compreender tudo e, sobretudo,
que é este o seu papel, e que ele é tão elevado quanto caridoso. Os papéis de
mãe  e  o  de  médico  são  e  devem permanecer  nitidamente  distintos.  Um
prepara  e  facilita  o  outro,  eles  se  completam,  ou  melhor,  deveriam  se
completar  no  interesse  do  doente.  O  médico  prescreve,  a  mãe  executa
(DONZELOT, 1980, p. 23).

Dessa forma, o papel que a mãe desempenhará nos cuidados com a criança, a partir do

século XIX, perpassam o de apenas entregá-la às amas ou serviçais, vai bem mais além, ela

começa então a se valer dos ensinamentos médicos higienistas para a partir de então cuidar de

suas crianças, ou seja, mais especificamente do seu lar, pois:

Essa  ligação  orgânica  entre  o  médico  e  a  família  irá  repercutir
profundamente na vida familiar e induzir sua reorganização em pelo menos
três direções: 1. O fechamento da família contra as influências negativas do
antigo meio educativo, contra os métodos e os preconceitos dos serviçais,
contra todos os efeitos das promiscuidades sociais; 2. A constituição de uma
aliança privilegiada com a mãe, portadora de uma promoção da mulher por
causa deste reconhecimento de sua utilidade educativa; 3. A utilização da
família  pelo  médico  contra  as  antigas  estruturas  de  ensino,  a  disciplina
religiosa, o hábito do internato. (DONZELOT, 1980, p. 24)

As famílias, principalmente às da alta sociedade, passam enfim, a partir de então, a se

preservarem mais e evitar a participação mais frequente em ambientes exteriores ao ambiente

familiar, pois os cuidados com a família e mais especificamente com as crianças, começam a

tomar outros rumos, ou seja, as mulheres passam a se preocuparem mais com seus filhos, uma

vez  que  “após  a  intervenção  da  medicina  higienista,  as  mães  começam  a  conhecer  e
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reconhecer o papel fundamental que têm para com o zelo de suas famílias e, principalmente,

das crianças recém-nascidas” (DONZELOT, 1980, p. 23), pois até metade do século XVIII: 

A medicina não tinha interesse nas crianças e nas mulheres. As mulheres
eram  vistas  como  simples  máquinas  de  reprodução,  tinham  sua  própria
medicina, que era desprezada pela faculdade, e cuja lembrança foi guardada
pela tradição através da expressão ‘remédio de comadre’. A conquista desse
mercado  pela  medicina,  implicava  portanto,  uma  longa  luta  contra  suas
práticas consideradas inúteis e perniciosas (DONZELOT, 1980, p. 24).

Portanto,  o  que estava em jogo,  de acordo com a medicina  higienista  dos  séculos

XVIII  e  XIX,  era  uma  atenção  mais  voltada  para  as  crianças,  sua  saúde,  alimentação,

educação e liberdade para o brincar com mais segurança, tarefa que antes cabia aos cuidados

da criadagem e que agora passaria a ser das mães tal responsabilidade.  

Daí  a  vigilância  dos  serviçais,  a  transformação  da moradia  familiar  num
espaço programado com o objetivo de facilitar as brincadeiras da criança, de
controlar  facilmente  seus  movimentos.  Através  da  ação  dessa  medicina
doméstica a família burguesa toma, progressivamente, a aparência de uma
estufa aquecida contra as influências exteriores. Daí a necessidade, para o
médico,  de  um  aliado  de  plantão,  a  mãe,  a  única  capaz  de  conter
quotidianamente  o  obscurantismo  da  criadagem e  de  impor  seu  poder  à
criança (DONZELOT, 1980, p. 24).

No  entanto,  a  história  das  famílias  populares  é  bem  diferente,  pois  essas  não

dispunham dos mesmos privilégios  que as famílias  burguesas,  o acesso aos ensinamentos

médicos são quase que inacessíveis por vários fatores, como o analfabetismo das famílias, as

condições  financeiras  e  sociais  desfavoráveis,  entre  outros.  Contudo,  quem cuidará  dessa

parcela  da população,  serão  os  poderes  jurídico  e  religioso  que de acordo com Donzelot

(1980),

trata-se, aparentemente, da mesma preocupação em garantir a conservação
das crianças e estender os mesmos preceitos higiênicos, porém, não mais de
arrancar  as  crianças  às  coerções  inábeis,  e  sim,  de  entravar  liberdades
assumidas  como  o  abandono  de  crianças  em  hospícios  para  menores,
abandono  disfarçado  em  nutrizes;  de  controlar  as  uniões  livres  como  o
desenvolvimento  do  concubinato  crescente,  principalmente  com  a
urbanização na primeira metade do século XIX; de impedir linhas de fuga,
ou  seja,  de  vagabundagem  dos  indivíduos,  particularmente  das  crianças.
Enfim,  essas  alternativas,  serão  tomadas,  no  intuito  principalmente,  de
estabelecer  vigilâncias  diretas  sobre  as  famílias  das  camadas  populares.
(DONZELOT, 1980, p. 25)

É, mediante a essas preocupações, sobretudo, com a formação familiar que, tanto o

poder jurídico quanto o religioso vão se debruçar, é preciso sobretudo, um maior controle

sobre  essa  parcela  da  população,  principalmente,  no  que  se  refere  aos  cuidados  com as

crianças, pois, “o abandono, os maus tratos e principalmente, o infanticídio, serão prioridades
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desses dois seguimentos. O papel do judiciário, será de acordo com as legislações trabalhista e

criminal,  trazer o tema da chamada infância moralmente abandonada, no intuito  de que o

aparado jurídico  e  suas  expectativas  dessem certo”  (KUHLMANN JR.,  1998,  p.93).  Para

tanto, seria necessário:    

Fundar  creches  e  jardins  de  infância;  proporcionar  aos  menores  pobres
recursos  para  o  aproveitamento  do  ensino  público  primário;  incutir  no
espírito das famílias pobres os preciosos resultados da instrução; auxiliar os
juízes  de  órfãos  no  aparato  e  proteção  aos  menores  materialmente  e
moralmente abandonados; promover a proibição das vendas por menores das
escolas perniciosas das ruas; codificar as causas que acarretam a cessação do
pátrio  poder;  evitar  a  convivência  dos  menores  de  ambos  os  sexos;  [...]
promover a assistência dos detentos menores; tratar das reformas das prisões
de menores; e esforçar-se para que se realize a fiscalização de todos os asilos
e institutos de assistência pública e privada. (KUHLMANN JR., 1998, p. 95)

Quanto ao poder religioso, sobretudo o católico, coube a função de cuidar da ordem

social das famílias, buscando na tarefa de preservação das crianças, exercer o papel de “salvar

a ordem social  e fazer a felicidade dos povos” (KUHLMANN JR., 1998, p.95). Cabia ao

poder religioso, enfim, o papel de contribuir para o controle das classes populares, através da

realização de “Congressos Católicos, visando organizar e homogeneizar o clero e os leigos

militantes, para a implementação das novas políticas assistenciais, onde o primeiro Congresso

Eucarístico  nacional,  foi  realizado  em  1922”  (KUHLMANN  JR.,  1998,  p.95).  Enfim,

observa-se, que a pretensão da igreja, nessa tarefa de socialização da classe popular, era de

poder exercer a função de controle, conforme segue pronunciamento de Kuhlmann Jr. (1998),

ao afirmar que:

É pelo ferro e fogo que se costuma sufocar a revolta nas classes populares,
como se fora esse o remédio da mais pronta e enérgica eficácia; esses meios,
porém, são contraproducentes, pois que, o homem tomado de indignação e
indisciplina  assemelha-se  à  fera  que  nem  sempre  aquieta-se  sentindo  o
fustigo do rebenque do seu domador. Soluções mais suasórias, encontram-se,
na religião católica como melhores antídotos contra os grandes venenos que
entorpecem a inteligência e a alma das classes trabalhadoras. (KUHLMANN
JR., 1998, p. 95)  

Percebe-se portanto, conforme Donzelot (1980), que a função desses dois aparelhos,

seria  não  mais  que  manter  a  ordem  da  sociedade,  evitando  assim  que  essa  parcela

populacional que se espalha e se aglomera principalmente nas periferias das cidades venha

perturbar  e desajustar a tranquilidade da sociedade.  É contudo, para essa parcela  que vão

surgir outros meios de preservação das famílias, como os hospitais gerais, os conventos, os

hospícios e as casas de tolerância para as mulheres, com o objetivo de “conciliar o interesse

das  famílias  e  o  interesse  do  Estado,  conciliar  a  paz  das  famílias  pela  moralização  dos
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comportamentos e a força do Estado através do tratamento dos restos inevitáveis desse regime

familiar,  os  celibatários  e  os  menores  abandonados”  (DONZELOT,  1980,  p.  28).  Essas

instituições tornam-se: 

A base estratégica para toda uma série de intervenções corretivas sobre a
vida familiar. Esses lugares de reunião dos infortúnios, das misérias e dos
fracassos facilitam a mobilização das energias filantrópicas, fornecendo-lhes
um ponto de apoio, servindo-lhes de laboratório de observação das condutas
populares,  de base de lançamento de táticas próprias para contrariar  seus
efeitos socialmente negativos e reorganizar a família popular em função de
imperativos econômicos sociais (DONZELOT, 1980, p. 29).

Com isso, o sentimento de infância vai se concretizando e tomando fôlego à medida

que novas regras vão sendo impostas e implementadas no intuito de garantir a sua formação,

“e nessa tarefa civilizatória da infância, a Igreja exerceu papel fundamental com um grande

movimento  de interesse pela  infância,  com a criação de pequenas  escolas  e  colégios  que

tornaram-se  evidentes  nesse  processo  de  formação  da  identidade  infantil”  (DONZELOT,

1980, p.30). Portanto, percebe-se que o processo de construção do sentimento de infância, que

começa a partir do século XIII e vai se efetivando até chegar ao século XX, 

deveu-se,  sobretudo,  aos  moralistas  e  educadores  do  século  XVII,  que
pautaram seus interesses, sobretudo, na formação moral da criança, tanto da
cidade como do campo, da burguesia como do povo, pois o apego à infância
e a sua particularidade, não se exprimia mais por meio da distração e da
brincadeira, mas por meio do interesse psicológico e da preocupação moral
(ARIÈS, 2014, p. 104). 

E nesse processo de formação da identidade da criança, tudo que estava relacionado à

criança e a sua família, tornou-se assunto de suma importância, pois conforme Charlot (1979),

o  que  estava  em jogo  a  partir  de  então,  além  do  futuro  da  criança,  era  sua  presença  e

existência, que também passaram a ser dignas de preocupação, ou seja, seu papel na família

passou a ser central, ganhando maior visibilidade e atenção. Percebe-se portanto que é nesse

contexto em que se dispensa maiores cuidados com a criança, que a escola vai surgir como

um meio  de isolar a  criança e separá-la da sociedade dos adultos  durante um período de

formação moral e intelectual da mesma, com disciplina mais autoritária. Contudo ainda de

acordo com Charlot (1979, p. 100), “antes dessa preocupação com a formação da identidade

infantil, a criança era concebida como um ser que ao mesmo tempo era inocente e mau, por

apresentar  suas  características  próprias,  que  precisam  ser  algumas,  conservadas  e  outras

corrigidas”, pois ela se apresentava como:

Espontânea, direta, franca, que exprime seus desejos e suas opiniões sem os
desvios  de  conveniência,  as  formas  de  polidez,  as  nuanças  afetivas  que
caracterizam o adulto. Mas retoma, ao mesmo tempo, todos os estereótipos
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adultos, é ávida de clichês, e dá, às vezes, prova de uma malícia que, mesmo
permanecendo  ingênua,  não  é  menos  surpreendente.  É  fraca,  maleável,
submissa a todas as influências de seu ambiente,  mas é também teimosa,
respondona, oponente. É instável, mas tem necessidade de estabilidade. É
impetuosa, mas necessita de calma e regularidade. É desordenada, mas exige
que, a sua volta, tudo esteja em ordem. É indisciplinada, mas muito exigente
quanto ao respeito às regras, mal tolera que os adultos recoloquem em causa
ou ridicularizem princípios que ela mesma transgrida sem a sombra de uma
hesitação. Seu frescor de espírito e sua inocência só têm como iguais sua
irresponsabilidade, às vezes, sua perversidade. (CHARLOT, 1979, p.101)

A criança na visão de Charlot (1979), aparece enfim, como um ser digno de ser amado

e respeitado, pois ela tem portanto, ao mesmo tempo, identidade e vontades próprias, porém,

ela necessita ser corrigida, domada por ser dependente de um ser adulto, que tem como função

primordial não só cuidar e domar, mas sobretudo amá-la e ensiná-la os preceitos que deverá

seguir principalmente quando se tornar adulta, dessa forma, a criança se apresenta como um

ser perfeito e imperfeito que:

Manifesta  virtualidades,  potencialidades,  uma  abertura  para  a  vida,  uma
curiosidade,  um  interesse  pelo  próximo  que  são  promessas  de
enriquecimento. A criança apresenta traços específicos, sua personalidade é
coerente;  tem  seus  valores  próprios,  preserva  ciosamente  seus  segredos
diante  dos  esforços  que  o  adulto  desenvolve  para  penetrar  o  universo
infantil.  Mas a criança é um ser incompleto, permeável  às influências do
meio, em desenvolvimento constante em direção a uma idade adulta à qual
aspira.  A  criança  e  os  grupos  de  crianças  desejam  energicamente  sua
autonomia,  sua  originalidade,  sua  especificidade,  mas  afirmam-nas
reproduzindo constantemente os modelos que lhes oferecem os adultos e as
sociedades de adultos (CHARLOT, 1979, p. 102).  

A criança aparece na citação acima, como um ser que tem vontades próprias, que tem

voz ativa  e  que  sabe  expressar  seus  anseios,  porém,  é  preciso  perceber  que essa  criança

necessita ser reconhecida como tal. Contudo, por ser a criança dependente do ser adulto, nem

sempre ela é percebida como deveria, principalmente, por ser totalmente submissa ao adulto,

que muitas vezes não consegue enxergar as potencialidades da criança. Enfim, a criança é

conforme Charlot (1979, p.103), “herdeira e inovadora, pois ela prolonga o adulto, por ser

vista como a imagem do futuro”, dessa forma, a criança seria portanto:  

O agente da perpetuação social,  mas também o da renovação social e até
mesmo da dissolução da sociedade, pois se apresenta como herdeira social e
cultural das gerações precedentes e igualmente criadora que enquanto tal,
sempre  foi  algo negadora,  por  ser  movimento,  a  infância  é,  portanto,  ao
mesmo tempo, tanto para a sociedade como para o adulto, prolongamento e
adiantamento, pois a criança em seu comportamento, em seu ser, em suas
relações com o adulto e com a sociedade, apresenta, portanto, duas faces: a
criança é dupla, e atribuímos essa dualidade à própria natureza infantil. Por
ser  fraca,  a  criança  é  inocente  e  má.  Por  ser  inacabada,  é  imperfeita  e
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perfeita. Por ser desprovida de tudo e ter de adquirir tudo, é dependente e
independente, herdeira e inovadora (CHARLOT, 1979, p. 103-104).

É portanto,  pensando na  formação  da identidade  da criança,  que  o surgimento  da

escola vai marcar ainda mais esse sentimento de infância, pois conforme Ariès (2014), até o

século XIII, os colégios funcionavam apenas como asilos para estudantes pobres, fundados

principalmente por doadores. Contudo, é somente a partir do século XV, conforme o autor,

que essas pequenas comunidades asilares vão se transformando em institutos de ensino, onde

uma população numerosa passa a ser submetida a uma hierarquia autoritária que forneceriam

um modelo de grandes instituições escolares do século XV ao XVII, sobretudo com educação

jesuítica, com os colégios dos doutrinários e dos oratórios. No entanto, percebe-se que essa

evolução da instituição escolar: 

 Está diretamente ligada a uma evolução paralela do sentimento das idades e
da infância em que o colégio surge como uma condição de ingresso em uma
instituição  educacional,  tornando-se  um  instrumento  para  a  educação  da
infância e da juventude em geral, modificando assim, sua clientela, composta
outrora de uma pequena minoria de clérigos letrados. O colégio, abre-se, a
um número crescente de leigos, nobres e burgueses, mas também a famílias
mais populares, reunindo alunos com idade entre 8, 9 e até mais de 15 anos,
submetidos a uma lei diferente da que governava os adultos. (ARIÈS, 2014,
p. 111)

Percebe-se portanto, que a escola na visão de Ariès (2014), está diretamente associada

à construção social  da infância,  uma vez que sua constituição pelo Estado em meados do

século XVIII, instituiu pela primeira vez, a libertação das atividades do trabalho produtivo,

para um setor do grupo geracional mais novo, constituído inicialmente apenas por rapazes da

classe  média  urbana  e  sendo  progressivamente  alargado  a  toda  geração  futura  com  a

proclamação da escolaridade obrigatória.  Dessa forma, conforme salienta Sarmento (2003,

p.4), “esse alargamento resultou na institucionalização educativa da infância”, pois de acordo

com Ariès (2014), até meados do século XVIII, ainda não havia uma separação entre crianças

e adultos na sala de aula, tanto crianças como adultos se encontravam misturados no mesmo

espaço escolar, não havia portanto, um espaço definido na escola que diferenciasse o adulto

da criança, pois as crianças, estavam sujeitas às mesmas regras e disciplinas impostas aos

alunos  adultos.  Assim,  a  infância  só  passaria  a  ganhar  uma  dimensão  maior  e  mais

prolongada: 

Com os moralistas e educadores do século XVII, graças aos reformadores da
universidade de Paris do século XV, aos fundadores de colégios do fim da
Idade Média, e acima de tudo, os jesuítas, os oratórios, e os jansenistas do
século XVII, que conseguiram impor seu sentimento grave de uma infância
longa, graças ao sucesso das instituições escolares e às práticas da educação
que eles orientaram e disciplinaram. Esses mesmos homens, obcecados pela



44

educação, encontram-se também na origem do sentimento da infância e da
escolaridade. Com eles vemos surgir o sentido da particularidade infantil, o
conhecimento  da  psicologia  infantil  e  a  preocupação  com  um  método
adaptado a essa psicologia. (ARIÈS, 2014, p. 123-124)

No entanto, é importante destacar que nem todos tinham o privilégio de passar pelo

colégio,  as  mulheres  eram um exemplo  disso,  visto que a  escola  era  monopólio  do sexo

masculino. As mulheres estavam excluídas da vida escolar, principalmente porque casavam-

se precocemente e estavam predestinadas a serem boas esposas, essas enfim, mal sabiam ler e

escrever, eram semianalfabetas em virtude de sua condição de inferioridade com relação ao

homem e porque a sociedade se preocupavam apenas em prepará-las para o casamento e a

dedicação  a  sua  família,  os  estudos  não  seriam prioridades  para  as  mulheres.  Além das

mulheres, as crianças das camadas populares também sofreriam desse mesmo mal, ou seja, a

falta  de oportunidade de ingresso na escola,  pois não havia espaço para todos,  apenas as

crianças da camada abastada e da classe média, dispunha de tal serviço, ficando a educação

dos demais, para discussões posteriores, principalmente com as discussões voltadas para as

políticas públicas educacionais. 

Em meio a esse surgimento do colégio e de suas regras, outro componente que passa a

fazer parte da doutrina dessa instituição é a disciplina escolar, elemento fundamental na vida

da criança, pelo qual as mesmas eram controladas e vigiadas dia e noite de forma permanente.

Contudo é importante salientar que essa disciplina escolar:

Teve origem na disciplina eclesiástica ou religiosa e era considerada menos
um instrumento de coerção do que de aperfeiçoamento moral e espiritual, e
foi adotada por sua eficácia, porque era a condição necessária do trabalho em
comum, mas também por seu valor intrínseco de edificação e ascese que
perdurou durante  todos os séculos XVIII  e  XIX,  nos quais  a  criança era
submetida  a  uma  disciplina  cada  vez  mais  rigorosa  e  efetiva,  que  seria
aplicada enquanto durasse a vida escolar da criança (ARIÈS, 2014, p. 126).

Contudo, foi somente a partir do século XVIII, com o surgimento do colégio que a

sociedade começou a se preocupar com a identidade da criança, é portanto, a partir de então

que começa a nascer o sentimento de família fora do convívio público, as famílias começam a

se privar mais, fecham-se para a vida coletiva, sobretudo, preocupadas com a educação de

seus filhos e com sua proteção, essas famílias, passam, a partir dos ensinamentos escolares a

“admitir  que a  criança não estava madura  para a  vida,  o cuidado dispensado às crianças,

passou a inspirar sentimentos novos, uma afetividade nova, que a iconografia do século XVII,

exprimiu com insistência e gosto o sentimento moderno de família” (ARIÈS, 2014, p. 194).

No entanto, esse papel de retirar a criança da sociedade dos adultos, coube tanto à família

quanto à escola. Nesse sentido, é importante salientar que:
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A escola configurou uma infância, outrora livre em um regime disciplinar
cada  vez  mais  rigoroso,  que,  nos  séculos  XVIII  e  XIX,  resultou  no
enclausuramento total do internato. A solicitude da família, da igreja, dos
moralistas e dos administradores, privou a criança da liberdade de que ela
gozava  entre  os  adultos,  infligiu-lhes  o  chicote,  a  prisão,  em  suma,  as
correções reservadas aos condenados das condições mais baixas. Mas esse
rigor,  traduzia  um sentimento  muito  diferente  da  antiga  indiferença:  um
amor obsessivo que deveria dominar a sociedade a partir do século XVIII.
(ARIÈS, 2014, p. 195)  

Nesse ínterim, é interessante às famílias, aprender como lidar com esse novo desafio

de cuidados com as crianças, para isso, “é dado à formação, um conjunto de saberes sobre a

criança,  constituída  como  objeto  de  conhecimento  e  alvo  de  uma  gama  de  prescrições

atinentes  ao  desenvolvimento  dentro  do  que  se  convenciona  como  os  padrões  da

normalidade”  (SARMENTO,  2003,  p.4).  No  entanto,  é  importante  observar  que  através

desses saberes: 

Originaram novas disciplinas constitutivas do campo da reflexividade social
sobre  a  criança,  com influência  poderosa  nos  cuidados  familiares  e  nas
práticas  técnicas  nas  instituições  e  organizações  onde  estão  crianças,
destacando-se nesses saberes a pediatria, a psicologia do desenvolvimento e
da pediatria. (SARMENTO, 2003, p.4)   

É importante salientar ainda, que o processo de construção da identidade da criança e

do sentimento de infância foi se constituindo de forma gradativa e se efetivando ao longo do

processo histórico, graças, sobretudo, ao processo de expansão da instituição escolar, e nesse

processo de construção, Sarmento (2003, p.5) salienta que “a criação da escola, o centro da

atenção  do  núcleo  familiar  no  cuidado  dos  filhos,  a  produção  de  disciplinas  e  saberes

periciais, a promoção da administração simbólica da infância, radicalizaram-se no final do

século XX, a ponto de potenciarem criticamente todos os seus efeitos”. Assim, a escola surge

como um aparelho que se expande e universaliza, fazendo com que as famílias se reorganize

de forma que o controle sobre a criança se torne mais intensa. Dessa forma, afirma Sarmento

que com essa nova preocupação para com a criança, os novos saberes disciplinares sobre a

criança  adquiriram  autonomia  e  desenvolveram-se  exponencialmente  adquirindo  novos

instrumentos  reguladores  com  preocupações  outras,  que  surgiram  com  a  Convenção  dos

direitos da Criança e com as normas de agências internacionais, como o Fundo das nações

Unidas para a Infância (UNICEF) e com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a

Organização Mundial da Saúde (OMS), ambas configuradas de uma infância global, no plano

moderno. No entanto, é importante sublinhar que:

Este  esforço  normalizador  e  homogeneizador,  que  se  tem  efetivas
consequências  na  criação  de  uma  infância  global,  não  anula  –  antes,
potenciam – desigualdades inerentes à condição social, ao gênero, à etnia, ao
local de nascimento e residência e ao subgrupo etário a que cada criança
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pertence. Há várias infâncias dentro da infância global, e a desigualdade é
outro  lado  da  condição  social  da  infância  contemporânea.  Aliás,  esta
radicalização  da  modernidade  –  esta  segunda  modernidade  acentua  essas
desigualdades,  no  quadro  do  efeito  homogeneizador  do  processo  de
globalização (SARMENTO, 2003, p. 6).

Em meio a essa gama de transformações porque estão passando as famílias na forma

de lidar com as crianças, sobretudo de transformação dos hábitos familiares, principalmente,

já  num  período  mais  contemporâneo,  que  podemos  denominar  de  segunda  modernidade

conforme Sarmento (2003), é que vai emergir novos desafios caracterizados por um conjunto

associado e complexo de rupturas sociais caracterizadas como:

 A substituição de uma  economia  predominantemente  industrial  por  uma
economia  de  serviços,  a  criação  de  dispositivos,  de  mercado  à  escala
universal, a deslocalização de empresas, a ruptura do sistema de equilíbrio
de  terror  entre  dois  blocos,  com  a  crise  dos  países  socialistas  do  Leste
Europeu e o fim dos regimes comunistas, a afirmação dos EUA como única
potência hegemônica, a conclusão do processo de descolonização dos países
africanos, a emergência de uma situação ambiental crítica, as rupturas no
mercado  de  trabalho  pela  subida  de  taxas  de  desemprego,  a  crise  da
subsistência  dos  estados-providência,  crescente  presença  e  reclamação  na
cena internacional  de movimentos  sociais  e protagonistas  divergentes das
instâncias  hegemônicas,  a  afirmação  radical  de  culturas  não  ocidentais,
nomeadamente de inspiração religiosa (SARMENTO, 2003, p. 6).

É, nesse ambiente turbulento, que emerge no século XX, uma nova geração infantil

que  vai  se  delineando no meio  de  disputas  por  espaço cada  vez  mais  crescentes,  com o

mercado de trabalho cada vez mais rigoroso, com as mulheres tendo por exigência do ofício,

passar mais tempo fora de casa. É, portanto em meio a todo esse processo de transformação

da sociedade,  cada vez mais  submissão a um sistema capitalista  de produção, que muitas

crianças passam a viver sob os cuidados de terceiros e instituições como internatos, creches,

escolas em tempo integral entre outros. Contudo, percebe-se portanto, mais uma vez, que o

perfil das famílias está se modificando por conta do meio social a que estão inseridas.

 A família portanto, passa a desenvolver conforme salienta Sarmento (2003), tensões

institucionalizadoras  em  torno  de  transformações  estruturais  crescentes,  e  essas

transformações,  se  exprimem  no  aumento  da  monoparentalidade,  na  precocidade  da

maternidade,  especialmente em países como o Brasil,  desse modo, o autor reafirma que a

transformação familiar, requer que a família seja pensada como instituição social, sendo como

tal construída e estruturada. Sendo assim, “a escola, no papel de socializadora das crianças,

vai emergir principalmente, por seu turno, de suposta instância de socialização para a coesão

social,  visibilizando-se como o palco das trocas e disputas culturais,  que,  não deixam por

vezes de ser violentas” (SARMENTO, 2003, p.9). No entanto, percebe-se que:
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A  escola  de  massas  heterogêneas  e  multicultural,  radicalizou  o  choque
cultural entre a cultura escolar e as diversas culturas familiares de origem
dos alunos de proveniência social e ética diferenciadas. Essa radicalização
exprime-se na “turbulência” dos contextos organizacionais de ação educativa
e  em  indicadores  de  insucesso  escolar  e  de  disrupção  comportamental.
(SARMENTO, 2003, p.9)

 Dessa forma, se faz necessária a seguinte indagação proferida por Sarmento (2003,

p.10),  ao  levantar  o  seguinte  questionamento:  “e  as  crianças  nesse  contexto?  Como  são

percebidas?  Há possibilidade  de considerar  as crianças  como sujeito  social  nas condições

propostas pela 2ª modernidade?”. Não podemos pensar em uma resposta diferente da que é

dada pelo próprio Sarmento ao destacar que:

As crianças parecem acima de tudo assujeitadas e não sujeitos. A infância é
o grupo geracional que, nas condições atuais de globalização hegemônica, é
mais afetado pelas condições de desigualdade, pela pobreza, pela fome, pelas
guerras, pelos cataclismos naturais e doenças diversas. Nessa lógica de 2ª
modernidade,  a  sociedade  não  é  mais  a  mesma,  a  criança  não  é  mais  a
mesma, e os adultos também não são mais os mesmos, tudo se transforma de
acordo  com  as  exigências  do  mundo  globalizado  e  capitalizado.
(SARMENTO, 2003, p.10) 

E nesse  novo  contexto  a  que  se  insere  a  sociedade,  o  conceito  de  infância,  será

completamente diferente, pois sofrerá uma verdadeira radicalização, sobretudo, das condições

em que viverá a infância moderna. Porém, cabe mencionar, que essa infância não se dissolve

“na cultura e no mundo dos adultos” (SARMENTO, 2003, p.11). A infância agora já se porta

de forma diferenciada da de tempos anteriores, pois ela se coloca, em “processo de mudança,

mas mantém-se, como categoria social,  com características próprias” (SARMENTO, 2003,

p.11). Pois, a criança agora, se coloca conforme Sarmento (2003):

Entre a criança desejada, que se quer livre, amada, espontânea, sonhadora e
depositária do futuro e da esperança e a criança rejeitada,  abandonada ou
enviada  para  as  instituições  de  custódia,  perturbadora  do  cotidiano  dos
adultos, comprada e seduzida, mas, ao mesmo tempo, temida na turbulência
que leva à escola ou à família; entre a criança romântica e a criança da crise
social; entre a criança protegida e a criança violentada; entre a criança vítima
e a criança vitimadora. (SARMENTO, 2003, p. 12, Grifos meus)

É importante salientar que a partir  do século XX, a criança será separada em duas

categorias, a que passa a ser amada e protegida pela família, e a que passa a ser considerada

como rejeitada e/ou abandonada pelas suas famílias por incapacidade de mantê-las ou por

negligência. Porém, vai emergir também, a partir de então, uma preocupação maior por parte

do Estado, em assegurar a essa criança considerada como vulnerável, uma situação menos

desconfortável. Caberá agora ao aparelho do Estado, uma vigilância mais constante para com

as famílias. As crianças que forem apanhadas a sós serão recolhidas e levadas para a custódia
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do poder público até que sua situação seja resolvida, ou seja, a criança passa a ser vista com

outros olhos, visto que, caberá agora, à família e ao Estado, os cuidados com a mesma. Essa

vigilância  se faz mais  necessária  e  rígida,  para que a integridade da criança,  seja de fato

mantida,  embora  saibamos,  que esse  aparelho  responsável  por  assegurar  a  integridade  da

criança,  ainda  se  porta  de  forma  falha  em alguns  aspectos,  talvez  por  falta  de  recursos

necessários.

Contudo,  é  importante  salientar  que  a  assistência  às  crianças,  principalmente  às

abandonadas e/ou órfãs, é uma prática existente desde o século XVIII, porém essa assistência

se dava não por  parte  do Estado,  mas  sim,  por  parte  principalmente  das  instituições  não

governamentais como as Santas Casas de Misericórdia, através das Rodas dos Expostos, que

colhia e cuidava das crianças que ali eram deixadas por seus familiares e ou terceiros. Dessa

forma, julgamos necessário, apresentar neste capítulo a história da Roda, destacando o seu

surgimento e funcionalidade.   

1.1 A Roda dos Expostos e a Assistência às Crianças

A Roda, criada no século XVIII, para acolher as crianças enjeitadas, funcionou por

muitos anos como a única alternativa de acolhimento às crianças que ali eram deixadas tanto

por  familiares  quanto  por  outros  segmentos  da sociedade,  era  um instrumento  criado por

instituições como as Santas Casas de Misericórdia e os hospícios para menores abandonados

fundados pelas comunidades São Vicente de Paulo, onde as crianças eram deixadas para que

fossem  cuidadas,  alimentadas  e  preservadas,  e  tanto  sua  identidade  quanto  a  de  seus

responsáveis eram mantidas em absoluto sigilo,  pois muitas  eram colocadas na Roda sem

nenhuma identificação familiar. Dessa forma é importante salientar que:

O surgimento e o desaparecimento da roda correspondem, primeiro, a um
aumento considerável do número de crianças abandonadas, em seguida, a
sua redução e estabilização relativa, pois desde o final do século XVIII, as
administrações  dos  hospícios  para  menores  abandonados  começam  a
desconfiar  que  suas  instituições  eram  objeto  de  um  desvio  fraudulento.
(DONZELOT, 1980, p. 30) 

No entanto,  conforme  Marcilio  (1999),  nas  cidades  onde  não  houve  a  assistência

institucionalizada das Rodas, eram as câmaras,  por exigência legal, as únicas responsáveis

pela  criação  dos  expostos.  “Obrigação  que  todas  viam como  um encargo  acima  de  suas

possibilidades materiais e organizacionais, e aquelas que cumpriram as leis atenderam a uma

parcela ínfima das crianças abandonadas em espaço físico próprio” (MARCÍLIO, 1999, p.
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67). Ressaltamos, portanto, que pelo fato de a assistência às crianças ter sido ínfima, como

afirma o autor, muitas crianças eram deixadas nas ruas largadas à própria sorte e expostas, e

por não serem encontradas e apanhadas a tempo por quem as quisesse para criar, “acabavam

morrendo de fome, frio, ou comidas por animais, antes de poderem achar uma alma caridosa

que as recolhessem dos caminhos, portas de igrejas ou de casas, praças públicas ou até em

monturos de lixos” (MARCÍLIO, 1999, p. 67).

 É pensando em casos como esses que vai emergir, através da família e do Estado, uma

parceria para a manutenção e conservação da ordem familiar e das crianças a partir do século

XVIII,  com  o  surgimento  desse  instrumento,  que  será  muito  utilizado,  sobretudo,  nos

hospícios para os menores abandonados e nas Santas Casas de Misericórdia, denominado de

Roda ou Roda dos Expostos, que, de acordo com Donzelot (1980) tratava-se de um:

Cilindro cuja superfície lateral era aberta em um dos lados e que girava em
torno do eixo da altura.  O lado fechado ficava voltado para  a  rua.  Uma
campainha exterior era colocada nas proximidades. Se uma mulher desejasse
expor  um  recém-nascido,  ela  avisava  a  pessoa  de  plantão  acionando  a
campainha.  Imediatamente,  o  cilindro,  girando  em  torno  de  si  mesmo,
apresentava  para  fora  o  seu  lado  aberto,  recebia  o  recém-nascido  e,
continuando o movimento, levava-o para o interior do hospício. O doador
não era visto por nenhum servente da casa. E esse era o objetivo, romper,
sem alarde e sem escândalo, o vínculo de origem desses produtos de alianças
não desejáveis, depurar as relações sociais das progenituras não conformes à
lei familiar, às suas ambições, à sua reputação (DONZELOT, 1980, p. 29). 

Havia, porém, os casos de muitas crianças, que, pelo fato de as cidades não disporem

de Rodas para  as  acolherem,  e  as  câmaras  não assumirem a responsabilidade  sobre elas,

acabavam sendo  tomadas  por  famílias  denominadas  “de  criação”,  que,  em muitos  casos,

tinham-nas como filhos legítimos, criando-os como se fossem seus, dando-lhes o que a vida

de abandono não poderia oferecer. Nesse sentido, cabe destacar, de acordo com Venâncio,

que:

A sobrevivência de criação externa dependeu da generosidade e da caridade
cristã de inúmeras famílias: se abandonar bebês constituía impiedade, criá-
los  era  uma  extraordinária  demonstração  de  fé.  [...]  para  muitos,  a
preocupação, o desejo de cuidar do bebê abandonado era uma maneira de
exteriorizar a fé (VENÂNCIO, 1999, p. 62-63).

Pode-se  perceber,  que  o  hábito  de  criar  crianças  enjeitadas  pelas  suas  famílias

biológicas principalmente no Brasil, constituía para quem as adotavam, conforme Venâncio

(1999, p. 50), “uma maneira de se redimir ou reduzir seus pecados, pois fariam uma caridade

a  quem de  fato  necessitava,  sendo  uma  das  formas  mais  comuns  de  muitas  crianças  se

tornarem expostas, era o fato de suas mães morrerem nas enfermarias dos hospitais”. Dessa

forma, percebe-se que a orfandade era uma das principais causas que levavam muitas crianças
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a se tornarem enjeitadas ou expostas, pois “a morte da mãe na enfermaria constituía outro

motivo de ingresso definitivo de bebês no abrigo dos expostos” (VENÂNCIO, 1999, p.51).

 Essas crianças órfãs só dispunham de duas condições de sobrevivência, ir para um

abrigo,  ou  ir  para  uma  família  adotiva,  quanto  às  que  nasciam fora  dos  hospitais,  essas

estavam mais propícias a serem largadas a própria sorte, ou seja, se não fossem apanhadas a

tempo,  morreriam.  No  entanto,  as  Rodas  surgem  com  o  objetivo  de  acolher  crianças

abandonadas ou deixadas ali por mães que não poderia criar seu próprio filho por falta de

condições financeiras ou porque sua família a obrigava, uma vez que havia engravidado sem

antes constituir matrimônio. Sendo assim, conforme Donzelot (1980, p.30) “o número cada

vez  maior  de  crianças  expostas,  levaram  os  administradores  das  rodas  a  investigarem  o

motivo  pelo  qual,  tantas  crianças  estariam  sendo  deixadas  na  roda  como  expostas”,  e

descobrindo posteriormente, que havia entre essas crianças, 

um número considerável de filhos legítimos entre os abandonados, mas que
havia algo mais grave segundo os gestores: não somente famílias legítimas
abandonavam seus filhos por causa de sua extrema pobreza, como também
famílias que podiam criá-los começaram a fazê-los alimentar pelo Estado,
arranjando-se para recebê-los de volta como nutrizes (DONZELOT, 1980, p.
30-31).

Nesse sentido, é importante destacar que o fato de muitas famílias estarem deixando as

crianças  nas Rodas se devia à  regularização da função de “nutriz”,  pois a mulher  que se

dispusesse a exercer tal função receberia um salário para tal. Dessa maneira, “agora, a mãe

que expõe um recém-nascido na Roda de um hospício não tem a menor intenção de abandoná-

lo;  separa-se dele  apenas  para retomá-lo alguns dias  mais  tarde,  com a cumplicidade  das

mensageiras” (DONZELOT, 1980, p. 30-31). Percebe-se portanto, que a prática de deixar as

crianças  na  Roda passa  a  ser  algo  comum,  sobretudo,  devido ao  fato  de  muitas  famílias

receberem em troca uma remuneração pela internação e amamentação de seu próprio filho,

essa prática  se  tornou possível  principalmente,  devido ao  fato de as  amas  de leite  serem

remuneradas pela prestação do serviço de amamentação, então, essa se torna uma forma de as

mulheres adquirirem uma renda mensal.

Portanto, cabe ressaltar de acordo com Marcílio (1999, p. 72), que “foram poucos os

casos de Roda de Expostos que tiveram condições de funcionar como asilos para expostos,

pois  a  Roda buscava  colocar  o  bebê  recém-chegado em casa  de uma ama de  leite,  onde

ficaria, em princípio, até a idade de 3 anos”. A partir de então, vai emergir uma preocupação

fundamental com as crianças através das observações médicas que,

chocados  com  os  índices  de  mortalidade,  atribuíam  os  óbitos  aos
instrumentos utilizados na amamentação artificial das crianças, decorre daí,
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uma preocupação maior com o índice de mortalidade infantil, pois o número
passou a ser muito considerável,  principalmente,  porque muitas amas não
dispensavam o cuidado necessário à saúde das crianças. (VENÂNCIO, 1999,
p. 54)

É, portanto, conforme afirma Donzelot (1980), em meio a essa política de assistência

às crianças expostas através da amamentação efetuada pelas amas de leite assalariadas, que o

salário-família vai surgir no início do século XIX, como um “ponto de confluência entre uma

prática  assistencial  que  estende  progressivamente  o  círculo  de  seus  administrados  e  uma

prática patronal do paternalismo, feliz em se livrar, em plano nacional, de uma gestão cujos

embaraços  eram  iguais  aos  benefícios  que  propiciava”  (DONZELOT,  1980,  p.  32).  No

entanto, é importante salientar que:

Uma extensão do controle médico  sobre a criação dos filhos de famílias
populares  surgirá  a  partir  dos  anos  1865  em  Paris,  com  fundação  das
primeiras  sociedades  protetoras  da  infância,  que  passam a  assumir  como
objetivo principal, garantir a inspeção médica das crianças colocadas pelos
pais em nutrizes e também passam a aperfeiçoar os sistemas de educação, os
métodos de higiene e a vigilância das crianças das classes pobres, onde serão
observados e investigados todos os fatos indicativos de maus-tratos e não
vigilância cometidos pelos pais para com as crianças. (DONZELO, 1980,
p.32)

Percebe-se,  portanto,  que  a  situação  a  que  estão  sujeitas  muitas  crianças,

principalmente às expostas, passam a requerer uma preocupação maior.  A partir de então,

várias  medidas  passam a  ser  tomadas  no  intuito  de  sanar  o  problema  da  exposição  das

crianças,  de seu abandono principalmente  por suas mães  e do grande índice de morte  de

crianças menores de três anos de idade. Dessa forma, conforme afirma Donzelot (1980), além

da criação do salário-família como política assistencialista às famílias pobres, outro fator que

passa a  tomar  corpo no final  do século XIX, seria  a  campanha  por  parte  de associações

filantrópicas e da Igreja, para o restabelecimento do casamento, como uma alternativa para

diminuir o índice de crianças abandonadas, assegurar uma vida em família, e assim: “lutar

contra a inflação incontrolável dos encargos da assistência, ajudar as classes pobres, moralizar

seu comportamento, facilitar sua educação, convergindo seus esforços para uma restauração

da  vida  familiar,  forma  primeira  e  mais  econômica  da  assistência  mútua”  (DONZELOT,

1980, p. 33). Dessa forma, a intensão de instituir o casamento, seria na verdade:

Uma  estratégia  encontrada  principalmente  por  parte  da  Igreja  para  que
assim, os casais pudessem ter como preocupação primordial a retirada da
criança do internato, pois a mulher agora constituída de uma família, estaria
segura para criar  seus filhos.  Assim,  esses pais,  agora  casados,  deveriam
juntos, cuidar dos filhos, alimentá-los, protegê-los e, principalmente, cuidar
da sua educação. (DONZELO, 1980, p.33)
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Percebe-se, portanto, que o objetivo principal para o restabelecimento do casamento

não  seria  apenas  o  de  constituir  famílias  e  diminuir  o  índice  de  crianças  expostas,  mas

também, o de promover “uma aliança decisiva entre um feminismo de promoção da mulher e

a filantropia moralizadora que se dá como objetivo de luta contra as casas de tolerância, a

prostituição, a polícia de costumes e contra os conventos e o ensino retrógrado das mulheres”

(DONZELOT, 1980, p. 36). Com isso, ao instituir-se o casamento para a formação familiar,

eliminavam-se outros problemas, como a preocupação com a formação moral da mulher em

diversos  sentidos,  e  diminuíam-se,  os  custos  gerados  pelas  mesmas.  Essa  estratégia  do

incentivo ao casamento seria uma alternativa encontrada para “diminuir o índice de abandono

de crianças e evitar a superlotação das Rodas por serem poucas em número e insuficientes

para atender a demanda de todas as épocas, principalmente no Brasil, por terem sido criadas

apenas em meados do século XVIII” (MARCÍLIO, 1999, p. 66).

No entanto, a mulher ainda se via vítima de uma sociedade exploradora, muitas tinham

que  se  entregar  a  trabalhos  com as  piores  condições  possíveis,  com pouca  ou  nenhuma

qualificação, baixos salários, além da desvalorização do seu próprio corpo, pois muitas eram

obrigadas a se prostituir para sobreviver. 

Essa exploração irrefletida do trabalho das mulheres ameaça a longo prazo
as forças produtivas da nação.  Ela se faz cúmplice de uma destruição da
família através de um odioso abuso do poder patriarcal. Nada surpreendente,
também,  se  as  operárias,  nessa  situação,  se  prostituem realizando,  dessa
forma, seu “quinto quarto” de trabalho. (DONZELOT, 1980, p. 37)

Dessa forma, entendemos que havia ainda, aquelas mulheres que, para não sofrerem os

abusos  dos  subempregos  ou  para  não  caírem  na  prostituição,  encontravam  como  única

alternativa de sobrevivência, recorrer às instituições religiosas, no intuito de se preservarem,

pois  tentavam com esse internamento,  além de adquirir  um dote,  buscavam também uma

oportunidade de sua integração a um desses estabelecimentos que poderia lhes proporcionar

apoio moral, moradia e aprendizagem de alguns serviços manuais que lhes eram dispensados

por estas instituições, dessa forma: 

Os ateliês religiosos eram oficinas de trabalho feminino,  organizados por
congregações religiosas que visavam continuar sua missão de preservação
compensando  a  espoliação  da  qual  foram  vítimas  durante  o  período
revolucionário,  através  do  trabalho  de  suas  pensionistas,  ocupadas  em
trabalhos manuais, principalmente com têxteis, beneficiando-se de isenções
fiscais. (DONZELOT, 1980, p. 37-38)

A lógica da preparação para a vida familiar deveria, portanto, preparar a mulher para

assumir uma vida totalmente voltada para as famílias e mais especificamente para com os

cuidados  dos  filhos.  No entanto,  essa  tarefa  de preparar  a  mulher,  principalmente  as  das
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classes  populares,  para  a  família,  estaria  a  cargo  da  Igreja  e  das  instituições  não

governamentais, pois a estas caberia a função de:    

Desenvolver  o  ensino  doméstico,  possibilitar  à  jovem,  à  viúva  e,
ocasionalmente à esposa, acesso direto a um trabalho remunerador, abrir às
mulheres  carreiras  específicas  a  fim  de  prepará-las  efetivamente  para  a
família,  evitar  que  as  operárias  caiam na  prostituição  e  enfim,  reduzir  a
rivalidade  entre  homens  e  mulheres.  Com  isso,  as  carreiras  sociais  das
mulheres  se  inscrevem no prolongamento  de  suas  atividades  domésticas.
Mas  o  principal  instrumento  que  ela  recebe  é  a  habitação  ‘social’.
Praticamente  tira-se  a  mulher  do  convento  e  lhe  fornece  uma  arma,  a
habitação e seu modo de usar: afastar os estranhos e mandar entrar o marido
e, sobretudo, os filhos. (DONZELOT, 1980, p.39) 

Essa intensão de preparar a mulher para o casamento, permitiria não só a formação de

uma família, mas também evitaria que muitas crianças fossem impedidas de nascer de mães

solteiras e possibilitaria a estas, uma oportunidade de não ir parar em uma Roda, no abandono

ou aos cuidados do Estado. Essa seria na verdade, uma alternativa encontrada por parte da

Igreja e das instituições filantrópicas que visava ao menos amenizar um problema de cunho

social  e  que  de  certa  forma  diminuiria  a  responsabilidade  estatal  e  tiraria  deste,  a

responsabilidade para com as crianças, vítimas principalmente, da situação de pobreza a que

estavam sujeitas muitas das mulheres que expunham ou abandonavam seus filhos.

É importante  observar  que  a  mulher  da  classe  popular  conforme Donzelot  (1980)

poderia ser a solução para os problemas da sociedade,  pois, se objetiva investir  nela para

transformar o todo, incentivá-la ao casamento para tirá-la da prostituição, do concubinato ou

da vida de mãe solteira. Portanto, internar as moças seria enfim, a alternativa encontrada para

preservar sua moral e prepará-la para o casamento. Contudo, o principal objetivo de todo esse

investimento, seria preparar a mulher para viver uma vida familiar e, principalmente, para que

esta tivesse condição de criar e preservar seus próprios filhos.

 Portanto, percebe-se que o casamento teria como prioridade, evitar que as crianças

fossem criadas em uma instituição ou por famílias adotivas, pois “a prática de criar filhos

alheios sempre e em todos os tempos foi amplamente difundida e aceita principalmente no

Brasil, pois são inclusive raras as famílias brasileiras que mesmo antes de existir o estatuto da

adoção, não possuísse um filho de criação em seu seio” (MARCÍLIO, 1999, p.68). Nesse

sentido, o ambiente familiar passa a ter outro sentido, pois tornar o espaço habitacional da

família um lugar reservado apenas aos pais e filhos, seria uma preocupação principalmente

para a preservação da criança. Para tanto, torna-se necessário, de acordo com Donzelot (1980,

p.  41),  “conceber  uma  habitação  que  possibilite  a  separação  dos  sexos  e  das  idades  na

habitação popular, contrariando as antigas formas de agregação que mobilizará os filantropos
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durante todo o século. Pois, a separação dos sexos torna-se indispensável principalmente para

manter a moral e a decência”. Dessa forma:

Pretende-se que a habitação se transforme numa peça complementar à escola
no controle das crianças: que seus elementos móveis sejam banidos para que
nela se possa imobilizar as crianças. A busca da intimidade, a competência
doméstica proposta à mulher popular, são o meio de fazer aceitar, de tornar
atraente esse habitat que passa, de uma fórmula ligada à produção e à vida
social,  a  uma  concepção  fundada  na  separação  e  na  vigilância.
(DONZELOT, 1980, p. 42)

Com isso,  a  família  passa a  ter  um papel  fundamental  e  histórico  no processo de

construção  e  preservação  da  sociedade,  “exercendo  a  função de  sujeito,  pela  distribuição

interna de seus poderes: a mulher, os filhos e os aderentes (parentela, serviçais, aprendizes)

devem obrigação ao chefe de família, e objeto, no sentido em que também o chefe de família

se situa em relações de dependência” (DONZELOT, 1980 p.45). Assim, a família passa a

assumir um papel no intuito de evitar “o que caracterizou a natalidade geral principalmente

brasileira, as elevadas taxas de ilegitimidade, presente em praticamente todas as áreas e em

todos os tempos”1 (MARCÍLIO, 1999, p.71). É importante observar ainda, que esses índices

de ilegalidade conforme o autor, estavam relacionados principalmente as classes populares.

1



55

Contudo, percebe-se que os diversos motivos pelos quais muitas mães ou famílias procuravam

uma  instituição  de  assistência  à  criança,  seriam com  o  propósito  de  “expor,  enjeitar  ou

encobrir realidades diferentes, pois, toda mulher que deixasse o filho recém-nascido em um

terreno  baldio,  estava  expondo-o  à  morte,  diferente  dos  familiares  que,  ao  procurarem

hospitais, conventos e domicílios, estavam tentando protegê-lo” (VENÂNCIO, 1999, p.23).

No entanto, cabe ressaltar que:

A não pertinência a uma família, a ausência, portanto, de um responsável
sociopolítico, coloca um problema de ordem pública. É o nível das pessoas
sem fé, sem eira, nem beira, mendigos e vagabundos que, por não estarem
em nada ligados ao aparelho social, desempenham o papel de perturbadores
nesse sistema das proteções e obrigações. Eles dependem da caridade, da
esmola ou então da administração pública, que os retém em Hospitais Gerais
ou os internam sem outro objetivo senão colocá-los fora do jogo social, para
pôr  fim  ao  escândalo  constituído  pelo  espetáculo  e  pelo  comportamento
desses elementos sem controle. (DONZELOT, 1980, p.47)

Nesse sentido, para conter o aumento dessa parcela de pessoas sem amparo, ou seja,

paupérrimas e indigentes, carentes de assistência pública,  só mesmo através da assistência

filantrópica. No entanto, conforme afirma Donzelot (1980, p.48), “não se pode conceber a

filantropia como uma fórmula ingenuamente apolítica de intervenção privada na esfera dos

problemas ditos sociais, mas sim, como uma estratégia deliberadamente despolitizante face à

instauração dos equipamentos coletivos”. Portanto, percebe-se que por muitos anos “o recurso

a  Roda  implicava  a  entrega  do  filho  a  uma  instituição,  o  que  supostamente  inibiria  o

abandono,  porém,  muitas  famílias  não tinham intenção  de abandonar  seu filho,  mas  sim,

resguardá-lo para posteriormente resgatá-lo” (VENÂNCIO, 1999, p.27). 

Percebe-se,  portanto,  que  essa  realidade  de  assistencialismo,  passará  a  ser  uma

preocupação, conforme Donzelot (1980, p.61), “dos núcleos em torno dos quais se organizará

a atividade filantrópica do século XIX, que se caracterizarão pela busca de uma distância

calculada entre as funções do Estado liberal e a difusão de técnicas de bem-estar e de gestão

da  população”.  Mas  o  que  levaria  uma  população  à  situação  de  pobreza  extrema,  à

mendicância? As causas podem ser muitas, porém, a maioria decorre principalmente da falta

de assistência por parte do poder público, conforme relata Donzelot (1980, p. 62), ao salientar

que “em toda parte, onde a aglomeração da população é extrema, as habitações são insalubres,

a  promiscuidade  favorece  o  contágio  do  exemplo,  o  trabalho  é  incerto,  as  crianças  são

abandonadas a si mesmas, o que se vê florescer são o pauperismo e as utopias”. 

Conforme  Marcilio  (1999,  p.71),  considerando-se  apenas  o  seguimento  livre  da  população,  a
ilegitimidade em São Paulo foi de 23,2% entre 1741 e 1755. Sendo muito mais elevada em Salvador, Recife e
Vila Rica de Ouro Preto. Em Salvador Bahia, na virada do século XVIII, 81,3% das crianças livres mulatas e
86,3% das negras que nasciam eram ilegítimas, contra 33% das brancas. 
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Percebe-se, portanto,  que uma das principais  causas dessa pobreza extrema seria a

transferência  de  grande  massa  populacional  do  campo  para  a  cidade  visto  que  “os

trabalhadores do campo, seduzidos com demasiada frequência pela elevação temporária dos

salários, precipitam-se sobre as cidades. Aí proliferam e procriam irrefletidamente até o dia

em  que  uma  crise  provoca  a  redução  dos  salários”  (DONZELOT,  1980,  p.62).  Nessa

conjuntura histórica, a criança passa a ser a principal vítima da indigência que toma e assola a

classe pobre, pois “a criança, uma vez tornada aprendiz, é quase abandonada a si mesma na

época em que teria necessidade da vigilância mais inquieta e devotada”. (DONZELOT, 1980,

p. 62) 

Dessa forma, é importante destacar que durante os séculos XVIII e XIX, “as leis e os

regulamentos  não  diferenciavam  os  serviços  de  socorro  destinados  à  infância  carente,

classificando toda criança enviada ao auxílio hospitalar na categoria de enjeitados, sujeitos a

proteção pública em virtude da falta de responsabilidade de pais e mães” (VENÂNCIO, 1999,

p.36). Para protegê-las e tirá-las dessa situação tão desfavorável, várias medidas passam a ser

tomadas no intuito não de acabar com essa deficiência no cuidado com a infância, mas de pelo

menos  amenizá-la,  e  diminuir  os  índices  tão  consideráveis,  pois,  conforme  afirmado  por

Marcílio e confirmado por Donzelot (1980, p.67), essas novas medidas vem se arrastando

“desde fins da década de 1840 até finais do século XIX, se utilizando de leis  que editam

normas protetoras da infância”.  No entanto,  tais leis podem ser caracterizadas como: “Lei

sobre o trabalho de menores (1840-41); a insalubridade das moradias (1850); o contrato de

aprendizagem  (1851);  a  vigilância  das  nutrizes  (1876);  a  utilização  de  crianças  pelos

mercadores e feirantes (1874); e a obrigatoriedade escolar (1881) etc.” (DONZELOT, 1980,

p. 67). Essas são medidas iniciais, que vão servir de exemplo para que tantas outras sejam

criadas,  no  intuito  de  corrigir  os  diversos  erros  cometidos  com as  crianças.  Com isso,  é

preciso entender conforme Donzelot (1980, p.68), que tais medidas eram de natureza:

indissociavelmente sanitária e política, que procuravam, sem dúvida, corrigir
a situação de abandono em que poderiam encontrar-se as crianças das classes
trabalhadoras,  mas,  também,  na  mesma  medida,  reduzir  a  capacidade
sociopolítica  dessas  camadas,  rompendo  os  vínculos  iniciáticos  adulto
-criança,  a  transmissão  autárquica  dos  saberes  práticos,  a  liberdade  de
movimento e de agitação, que resulta do afrouxamento de antigas coerções
comunitárias”.

No entanto,  “nas  críticas  dos  filantropos  contra  a  vagabundagem das crianças,  são

sempre os seguintes componentes que se encontram: abandono, apropriação e periculosidade,

três  temas  que  se  resumem  no  da  corrupção  sexual,  corrupção  econômica  e  corrupção

política”  (DONZELOT,  1980,  p.68).  Contudo,  percebe-se que a  luta  filantrópica  contra  o
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abandono e a exploração das crianças era também de acordo com Donzelot (1980, p.60), “luta

contra esses enclaves populares que permitiram a autonomia dos laços entre as gerações e

contra o que dela resultava politicamente”,  ou seja, “uma população desenraizada de seus

vínculos territoriais, mas que conservava, de suas origens, um peso que a tornava uma força

em movimento, imprevisível e incontrolável”. 

Percebe-se portanto, que, para resguardar a criança da sociedade e do total abandono,

surge uma outra forma de preservação que emerge no final do século XIX e que tratará da

questão infantil  por outro viés, ou seja, o da infância  considerada em perigo ou perigosa,

nesse sentido, “vão emergir as sociedades preocupadas em substituir o Estado pela iniciativa

privada  no que diz  respeito  à  gestão das  crianças  moralmente  abandonadas,  delinquentes,

insubmissas à autoridade familiar” (DONZELOT, 1980, p. 70). Contudo, essas instituições

vão  surgir  como  uma  alternativa  para  a  solução  dos  problemas  sociais  decorrentes

principalmente,  da pobreza  extrema ocasionada pela  aglomeração de pessoas  nos  grandes

centros  urbanos,  com intuito  de  sanar  ou  ao  menos  amenizar  o  quantitativo  de  crianças

vivendo em situação de vulnerabilidade, porém, vale ressaltar, que muitas dessas instituições,

tinham como prioridade, resolver os problemas ocasionados pela permanência das crianças

nas ruas, funcionando como instituições que visavam prioritariamente, a educação correcional

das crianças por estas atendidas. 

Percebemos  nesse  estudo  que,  para  compreendermos  a  história  da  assistência  às

crianças no Brasil, deveríamos levar em consideração o processo histórico pelo qual passou

essa história assistencial, não só a nível nacional, mas, sobretudo, buscando através de outros

estudiosos,  discussões  sobre  tal  temática,  também  a  nível  global,  por  isso,  julgamos

pertinentes as colocações de Donzelot para tal compreensão. 

No entanto, para entendermos um pouco mais sobre a funcionalidade das instituições

de assistência às crianças no Brasil, buscamos através deste estudo, estabelecer uma análise e

diálogo  com autores,  que  nos  possibilitassem compreender  de  que  forma  as  políticas  de

assistência  eram  dispensadas  às  crianças  brasileiras,  quais  as  suas  funcionalidades,

finalidades, objetivos e como era realizado o internamento das crianças nessas instituições,

conforme discussão a respeito que se apresenta no próximo tópico.   

1.2 Assistência às Crianças no Brasil  

Como  a  história  da  assistência  às  crianças  torna-se  questão  preocupante  para  a

sociedade  como  um  todo,  nesse  sentido,  ressaltamos  que  no  Brasil,  essa  preocupação  e
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assistência às crianças pobres e desamparadas, começa com a Roda dos Expostos, criada pelas

Santas Casas de Misericórdia. No entanto, é importante destacar a história do surgimento da

Misericórdia no Brasil,  que,  segundo Rossell-Wood (1981, p.31), “teve sua primeira filial

fundada na capitania de Santos em 1543 e depois se espalha por várias regiões do país, como

Espírito  Santo em 1551, Olinda e  Ilhéus  em 1560, Rio de Janeiro em 1582”.  Contudo é

importante salientar ainda conforme Rossell-Wood (1980, p.31), que “ao fim do século XVI

até  meados  do  século  XVII,  já  havia  Santas  Casas  de  Misericórdia  em  várias  outras

localidades do país como em São Paulo, Porto Seguro, Sergipe, Paraíba, Itamaracá, Belém,

Igarassu e São Luís do Maranhão”.

 Vale, portanto, ressaltar conforme Chaves (2013), que, embora fossem católicas, as

Santas Casas de Misericórdia eram inteiramente seculares, pois uma vez criadas na Europa

ainda no final da Idade Média, essas serviram de influência para que Portugal também criasse

a mesma irmandade não só em sua sede, mas em todos os seus povoados coloniais como o

Brasil por exemplo. Percebe-se portanto, que as Santas Casas de Misericórdia, tinham um

papel  voltado  para  atender,  sobretudo,  as  pessoas  necessitadas,  pois,  esse  trabalho  foi

reconhecido  principalmente,  ainda  conforme  Rossell-Wood  (1981),  pelas  autoridades

eclesiásticas e leigas.

Percebe-se  contudo,  que  o  trabalho  que  viriam  desempenhar  as  Santas  Casas  de

Misericórdia  no  Brasil,  seria  de  fundamental  importância,  sobretudo,  para  a  parcela

desprovida  da  sociedade,  pois  inexistia  nesse  país,  outras  entidades  com a  finalidade  de

atender as pessoas mais necessitadas de atenção social.  No entanto,  para que uma criança

fosse socorrida pelas irmandades no Brasil, era necessário, que essa criança fosse considerada

como enjeitada ou órfã, condição na qual, uma criança poderia ser acolhida, pois conforme

Venâncio  (1999),  era  necessário  reconhecer  que  toda  e  qualquer  criança  pobre,  para  ser

socorrida, tinha que estar inserida na condição de abandono ou orfandade.  

Na Bahia, portanto, conforme Chaves (2013), a Santa Casa de Misericórdia, fundada

entre 1549 e 1551,2 na capital Salvador, inicia sua história de assistência médico hospitalar

ainda no período colonial, cujo objetivo principal era o de proporcionar auxílio espiritual e

material  aos  necessitados,  pois  a  história  de  assistência  na  Bahia  torna-se  destaque

principalmente, por ser a entidade que mais desenvolveu no Brasil o papel assistencial, uma

vez que, de acordo com Venâncio (1999, p.43), “até o ano de 1762, Salvador foi a capital da

colônia e entreposto comercial de poderosa economia açucareira” e por esse motivo o número

2 Conforme Chaves (2003), ao citar Rossell-Wood (1981), a data de fundação é imprecisa devido à perda de boa
parte da documentação da Santa Casa de Misericórdia no período da invasão holandesa em Salvador, no início
do século XVII.  
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populacional  era  bastante  considerável,  elevando  assim,  o  percentual  de  crianças

abandonadas, ou expostas na Roda. Dessa forma, é importante ressaltar que:

As categorias de enjeitados demonstram que o crescimento populacional, foi
fator determinante para justificar tal  aumento,  conforme consta na cor da
criança declarada no momento de sua chegada à Misericórdia. Essas crianças
estavam  caracterizadas  como  brancas,  mestiças  e  negras.  (VENÃNCIO,
1999. P.43)

 Porém, de acordo com Venâncio (1999, p.47), durante a segunda metade do século

XVIII “as crianças brancas constituíam a principal clientela da casa de Roda de Salvador, com

o passar do tempo, o número de expostos mestiços e negros foi aumentado a ponto de, a partir

de 1850,  tornar-se majoritário”.  Esses  dados também são confirmados  no Rio de janeiro.

Essas  informações  demonstram  que  a  população  brasileira  estava  se  tornando  mestiça,

principalmente devido à mistura entre os povos, sobretudo, índios, africanos e portugueses.

Vale ressaltar, contudo, que, enquanto o número de crianças brancas matriculadas nas rodas

diminuíam, acontecia o inverso com relação às crianças negras, pois “o número dos primeiros

diminuíam entre os matriculados na assistência, mas progredia na população total, ao passo

que o dos últimos declinava em termos populacionais, mas aumentava entre os matriculados

nas casas de Rodas” (VENÂNCIO, 1999, p.48). Essas constatações podem ser justificadas, de

acordo com pressupostos de que “durante a segunda metade do século XIX, serem difundidas

no Brasil as teorias científicas da superioridade da raça branca, que encontram adeptos entre

os médicos e intelectuais” (VENÂNCIO, 1999, p.49).

 No entanto, a Misericórdia, para custear suas despesas diárias, dependia de doações

feitas em forma de dinheiro ou de propriedades imóveis.  Nesse sentido, “os legados eram

feitos à Misericórdia com a obrigação de celebrar determinado número de missas durante o

ano na igreja da irmandade” (ROSSELL-WOOD, 1981, p. 69). Essas missas eram celebradas

em nome do doador, que acreditava assim, está se redimindo dos pecados cometidos. Caberia

enfim  à  Misericórdia,  além  da  missão  de  cuidar  dos  pobres  enfermos,  com  assistência

hospitalar, a missão de desempenhar na capital baiana, outros papéis sociais de importante

relevância,  como  a  prestação  de  assistência  jurídica  a  presos  pobres  que  lhes  eram

recomendados, a concessão de dotes a moças cujas condições não lhes permitia possuir, além

da prestação de serviços voltados ao acolhimento de crianças que lhes eram entregues pela

Roda dos Expostos. 

Cabe mencionar portanto, que a Roda dos Expostos, de acordo com Rizzini e Rizzini

(2004, p.23) ao citar Marcílio (1997), “era entendida como uma modalidade de atendimento a

bebês abandonados de longa duração, surgido no período colonial por iniciativa da Santa Casa
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de Misericórdia e somente extinto na República, tendo o sistema, persistido até meados do

século XX”, contudo vale ressaltar que embora o índice de crianças abandonadas no Brasil

tenha sido bastante considerável, o mesmo “não chegou a atingir as cifras impressionantes das

cidades europeias, tampouco o número de expostos na Roda brasileira, chegou perto ao desses

países” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 23).

A Roda seria portanto, para as mães que não tinham como criar seus filhos, a única

solução, pois essas deixavam as crianças aos cuidados das Misericórdias, porque sabiam que

seus filhos estariam seguros e cuidados, porém, muitas das identidades dessas crianças eram

anônimas, deixadas na Roda sem identificação para que sua maternidade e paternidade não

fossem reconhecidas.  Então,  para  essas  crianças  mantidas  no  anonimato,  a  Roda  seria  a

possibilidade de sobrevivência. Nesse sentido, “a criação das Rodas de Expostos, evitou que

muitos bebês fossem abandonados nas ruas e nas portas das igrejas por mães que buscavam

ocultar a desonra de gerar um filho ilegítimo” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 24). Contudo, é

importante salientar que existiam outras tantas formas de procura pelas Rodas, pois, “embora

fossem consideradas como uma separação brutal entre mães e filhos, eram a única alternativa

encontrada  pelas  mães  pobres  que  não  tinham  como  criá-los,  mas  que  também,  não

pretendiam largá-los à própria sorte” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p.25). 

No entanto, percebe-se que a história de assistência às crianças no Brasil através das

Rodas,  surge,  conforme  Rizzini  e  Rizzini  (2004),  quando  na  Europa  já  estavam  sendo

combatidas pelos higienistas e reformadores, pois esse combate foi necessário principalmente

devido ao alto índice de mortalidade e pela suspeita de fomentar o abandono de crianças. Esta

discussão de acordo com as autoras  não era desconhecida no Brasil,  mas foi somente  no

século  XX,  com  o  processo  de  organização  da  assistência  à  infância  no  país  e  pela

interferência  da  ação  normativa  do  Estado,  que  o  atendimento  aos  abandonados  sofreria

mudanças significativas no país. 

E  embora  na  Bahia,  de  acordo  com  Rossell-Wood  (1981,  p.  232),  “a  Roda  dos

Expostos só tenha surgido a partir de 1726, a Misericórdia,  já vinha a tempo exercendo a

atividade de assistência às crianças abandonadas, acolhendo aquelas que eram deixadas em

sua porta”. Percebe-se portanto, de acordo com Rossell-Wood, que a Roda surgiria apenas

como  uma  regulamentação  da  assistência  já  prestada  pela  Misericórdia  aos  menores

enjeitados. Dessa forma, era também muito comum na Misericórdia baiana, “Ocasionalmente,

uma  mãe  pobre  colocar  o  filho  nessa  roda,  confiando  na  caridade  das  freiras  para  que

criassem o bebê” (ROSSELL-WOOD, 1981, p. 233). 
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Sendo assim, a responsabilidade de cuidar das crianças enjeitadas pela Misericórdia na

Bahia não teria sido tanta se o poder público tivesse se ocupado desse papel, porém, esse

último,  deixou para a Santa Casa a tarefa que deveria  ser de sua responsabilidade.  Nesse

sentido, “é a Misericórdia que passa a receber, alimentar e abrigar as crianças ali deixadas

pelas mães. Nada mais confortável para o Estado do que passar essa obrigação para terceiros”

(ROSSELL-WOOD, 1981, p.233). É importante observar que antes mesmo da instituição da

Roda,  pela  Misericórdia,  sua  responsabilidade  sobre  as  crianças  já  era  definitiva,  basta

observar que “em 1710 a municipalidade já havia,  para todos os efeitos,  deliberadamente

abandonado  suas  responsabilidades  legais  pelo  bem-estar  dos  enjeitados.  O  cuidado  das

crianças  abandonadas  ou deixadas  pelas  mães  na Roda,  fora assumido  pela  misericórdia”

(ROSSELL-WOOD, 1981, p. 263). 

No entanto, como a Roda só viria a ser instituída definitivamente na Bahia em 1726, a

situação das crianças não era nada confortável, o número de enjeitados, estava cada dia mais

crescente, causando escândalo público, pois: 

As mães deixavam os filhos à noite nas ruas sujas,  frequentemente eram
devoradas pelos cães e outros animais que rondavam pelas ruas da capital
brasileira.  Em  outras  ocasiões  morriam  simplesmente  de  fome  ou  de
exposição aos elementos, algumas mães deixavam os filhos nas naves das
igrejas ou às portas dos conventos na esperança de que algum padre ou freira
bondosos os alimentassem e lhes conseguissem um lar, outras abandonavam
as  crianças  na  praia  para  que  se  afogassem  com  a  maré  enchente
(ROSSELL-WOOD, 1981, p. 238).

Esse índice crescente do abandono de crianças na Bahia, leva então as autoridades

religiosas  a  tomar  a  iniciativa  de instituir  uma Roda para  o acolhimento  dessas  crianças,

ficando a Misericórdia, responsável por cuidar desses menores enjeitados. Para tanto:

As casas da Roda não eram asilos, elas simplesmente acolhiam crianças e as
enviavam a outras famílias, que recebiam ajuda financeira por conta disso.
As  instituições  funcionavam  no  próprio  hospital  da  Santa  Casa  de
Misericórdia  [...].  Durante  mais  de  um século  não  houve  edifício  algum
consagrado ao trato e educação dos expostos, recebendo-os no acanhado e
péssimo hospital, mandando-os depois amamentar e criar por amas de fora.
(VENÂNCIO, 1999, p.52)

É importante destacar que o fator predominante para o índice de abandono de crianças

na  Bahia,  se  deveu  ao  nível  de  subsistência  em  que  vivia  grande  parte  da  população,

sobretudo, da população de pele branca, que “preferia viver na pobreza do que dedicar-se aos

trabalhos manuais, que achavam dignos apenas dos escravos. As pessoas de cor não tinham

tais  preocupações,  pois  era  fácil  encontrar  emprego,  mas  os  salários  eram  baixos”

(ROSSELL-WOOD, 1981, p. 243). Cabe então ressaltar  que os recursos financeiros eram

desfavoráveis a essas famílias, que tinha que lutar contra a pobreza extrema, cabendo a muitas
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mães apenas a opção pela colocação de seus filhos na Roda dos enjeitados, conforme salienta

Rossell-Wood,  ao  explicar  que  “o  registro  de  enjeitados  descreve  como  muitas  crianças

chegavam à Roda: doentes e nuas ou com a pele esticada sobre os ossos, a única vestimenta

era uma camisinha ou pedaço de linho velho e esburacado” (ROSSELL-WOOD, 1981, p. 234). 

De acordo com Venâncio (1999), a pobreza extrema obrigava boa parte das famílias a

colocarem seus filhos na Roda, mas com a esperança de que, ao melhorarem suas condições

financeiras,  pudessem  resgatá-las  de  volta  ao  seio  familiar.  Nesses  casos,  as  mães

costumavam  identificá-las,  deixando  junto  com  a  criança  algo  que  pudesse  facilitar  sua

retirada posteriormente, como algo escrito contendo dados pessoais da criança, como nome,

data  de  batismo,  entre  outras  informações  que  pudessem  facilitar  sua  identificação.  “As

crianças deixadas na Roda em consequência de necessidades econômicas eram geralmente

legitimas. A Misericórdia desempenhava o papel de pai adotivo até que os pais pudessem

suportar a carga financeira da criação do filho por si próprio” (ROSSELL-WOOD, 1981, p.

244). Contudo, nem sempre era possível resgatar a criança, pois muitas acabavam morrendo

por conta de sua fragilidade e mais especificamente, em virtude do fato de as mesmas estarem

“expostas  aos  riscos  que  eram  submetidas  por  entrarem  em  contato  diário  com  doentes

internados  na  Santa  Casa,  elas  ficavam  sujeitas  a  precária  alimentação  ministrada  por

enfermeiras” (VENÂNCIO, 1999, p.53). Essa situação só veio a melhorar um pouco mais

após a instalação de uma sede própria para o atendimento às crianças, que de acordo com

Venâncio (1999):

Foi somente em 1844, que se fundou na capital baiana a referida casa, uma
sede maior e com maiores disponibilidades de acolhimento só foi finalmente
instalada  na  casa  dos  expostos  de  Salvador  em 1862,  permanente  até  o
século XX. No entanto, a sede da cidade do Rio de Janeiro até o ano de
1810, funcionava na própria Santa Casa, e só bem posteriormente teria sido
transferida para outra localidade em 1840, e depois é novamente transferida
para outra instalação maior, que passaria a funcionar até fins dos anos 1906.
(VENÂNCIO, 1999, p.52)     

No  entanto,  além  da  situação  financeira  desfavorável,  haviam  outros  fatores  que

contribuíam para que as crianças fossem deixadas na Roda dos Expostos, pois de acordo com

Rossell-WOOD (1981, p.245), “a união sexual passageira entre uma mulher e um homem era

fator determinante para que as crianças fossem deixadas na Roda dos Expostos”. Haviam

também os casos de crianças consideradas ilegítimas ou indesejadas, deixadas na Roda por

mulheres que nem sempre eram de famílias pobres, geralmente pertencentes às famílias mais

nobres da sociedade, que para preservar sua integridade, escondiam as gestações indesejadas,

entregando  as  crianças  aos  cuidados  da  Misericórdia,  uma  vez  que,  “a  honra  das  moças
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brancas tinha que ser preservada a qualquer custo, visto que o estigma de desonra ligado à

mãe solteira era infinitamente mais forte do que o estigma de ilegitimidade que o filho teria de

suportar” (ROSSELL-WOOD, 1981, p. 245). 

Entretanto, de acordo com Rossell-Wood (1981, p. 245), “esse abandono se justificava

no  preconceito  contra  a  mãe  solteira,  que,  em  proporção  direta  a  sua  posição  social  e

brancura, obrigava-a a colocar o filho ilegítimo na Roda”. No entanto, não era levado em

conta que a colocação das crianças na Roda poderia está também antecipando a sua morte,

pois “durante os séculos XVIII e XIX, as crianças abandonadas conviveram com os mais

elevados índices de mortalidade infantil, registrados na sociedade brasileira” (VENÂNCIO,

1999, p.99). No entanto, pode-se considerar, de acordo com Venâncio (1999, p.108), que “a

história do abandono é a história secreta da dor, as crianças abandonadas em sua maioria não

sobreviviam ao menos ao primeiro ano de vida, a morte precoce era o destino da esmagadora

maioria  dos expostos”,  pois, um dos principais motivos  alegados para que tantas crianças

viessem  a  óbito,  seria  a  forma  como  elas  eram  alimentadas,  visto  que,  não  havia  uma

higienização adequada dos instrumentos utilizados para a sua alimentação. Isso revela que não

havia uma preocupação mínima e necessária com os cuidados higiênicos e alimentares das

crianças.  

É importante considerar que até meados do século XIX, as práticas higienistas ainda

eram praticamente desconhecidas no Brasil, é tanto que os índices de mortalidade infantil, só

passaram a ser menores bem posteriormente, quando os médicos passaram a se preocupar,

sobretudo, com a alimentação destinada às crianças nos seus primeiros anos de vida, evitando

assim, que muitas morressem precocemente, pois “eles por assim dizer, descobriram e lutaram

contra  a mortalidade infantil”  (VENÂNCIO, 1999, p.113). Dessa forma,  pode se dizer  de

acordo com os  escritos  médicos  que “nessa  luta,  a  casa  de  Roda,  constituiu  um capítulo

dramático,  pois  vários  escritos  médicos  guardam  palavras  de  perplexidade  em  face  da

constatação de que o sistema assistencial era uma fábrica de anjinhos, pois a obra de caridade

mais reverenciada, era a que pior tratava as crianças” (VENÂNCIO, 1999, p.113). 

A  história  dessas  crianças  deixadas  na  Roda  retrata,  sobretudo,  a  realidade  da

população brasileira de até então, pois a partir do século XIX, o Brasil estava passando por

um processo de transformação, ou seja, estava se tornando um país mais urbanizado devido

principalmente, ao crescimento industrial, porém, as práticas familiares ainda eram as mesmas

de  uma  população  que  vivia  uma  vida  totalmente  rural.  Parte  desse  princípio  ruralista

também,  a  questão  da  saúde  das  pessoas,  ligadas  sobretudo,  ao  alto  índice  de  doenças

infectocontagiosas. É, portanto, em meio a esta “conjuntura marcada pelas transformações das
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cidades, onde se via com temor o crescimento e a concentração das populações urbanas, que

vai  ganhar  particular  relevo,  os conhecimentos  médicos  sobre higiene,  notadamente  sobre

controle e prevenção de doenças infectocontagiosas” (RIZZINI, 2011, p.104).     

No  entanto,  é  importante  observar  que  as  crianças  eram  mais  propicias  à  morte

precoce,  em virtude  do  desconhecimento  mínimo  das  práticas  de  higiene  necessárias  aos

primeiros anos de vida. Outro fator que também vitimava muitas crianças eram as doenças,

muitas decorrentes principalmente da inadequada higienização, tanto das crianças quanto de

sua  alimentação,  e  dos  utensílios  utilizados  para  os  cuidados  das  mesmas.  É  importante

destacar que esses fatores só passaram a ser observados e anotados “a partir dos anos 1865

pelos administradores dos hospitais” (VENÂNCIO, 1999, p. 113). As doenças relatadas pelo

autor eram várias como doenças do aparelho digestivo, a sarna, as convulsões, a dentição, as

aftas, as doenças do aparelho respiratório, a fraqueza congênita e o tétano. 

As  doenças  das  crianças  estavam  relacionadas  a  falta  dos  mínimos  cuidados

domésticos com a saúde das mesmas. Os índices de mortalidade infantil no Brasil só passaram

a diminuir a partir de uma maior intervenção por parte da medicina higienista. Percebe-se,

portanto, que no Brasil, “os princípios da higiene infantil, foram amplamente divulgados por

um de seus principais representantes o Dr. Moncovo Filho criador do Instituto de Proteção e

Assistência à Infância em 1891 e incansável porta-voz da causa da criança” (RIZZINI 2014,

p.106).  

É  importante  salientar  também  conforme  Venâncio  (1999),  que  essas  crianças  só

poderiam ficar  sobre os  cuidados das  casas  de  Roda até  a  idade  de sete  anos,  após  esse

período,  teriam que voltar  para  suas  famílias  de  origem,  porém,  aquelas  que não tinham

familiares, ou seja, as órfãs eram enfim, recolhidas em casas de acolhimento ou entregues a

alguma  família  que  as  acolhiam  como  adotivas.  “A  todo  o  momento,  porém,  pairava  a

possibilidade  de  a  criança  se  revoltar  diante  desse  destino,  fugindo  para  as  ruas  e

reingressando no mundo do abandono” (VENÂNCIO, 1999, p. 123). Contudo, muitas dessas

crianças abandonadas, acabavam se voltando aos cuidados do Estado que “as acolhiam para

aproveitá-las na prática de trabalhos em que as meninas deveriam ser costureiras e fiandeiras

ao  passo  que  os  meninos  aprenderiam ofícios  manuais  ou  então  seriam encaminhados  à

Marinha de Guerra” (VENÂNCIO, 1999, p.123). 

Percebe-se, portanto, que o destino de tantas outras crianças, porém, era bem diferente,

ou seja, a escravização, pois muitas, após completarem a idade de sete anos eram vendidas e

expostas à condição de escravas. Essas informações se evidenciam mais especificamente entre

os séculos XVIII e XIX, conforme descreve Venâncio (1999, p.134),  ao destacar  que “as
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casas de comissários ou os proprietários particulares publicavam frequentemente anúncios nos

jornais a propósito da venda de meninos e meninas”. Embora fossem tomadas medidas pelo

poder público para que tal ação fosse impedida, “cabendo aos legisladores a função de parti-la

dos  anos  1830,  elaborarem severas  punições  aos  que  desrespeitassem a  Lei,  embora  tais

medidas  estivessem  longe  de  garantir  a  segurança  dos  enjeitados”  (VENÂNCIO,  1999,

p.136). 

No entanto, muitas outras crianças, eram protegidas da vida de escravo, pois “eram

tomadas  como  adotivas  pelas  famílias  de  suas  amas  de  leite,  como  também  de  outros

seguimentos da sociedade,  que as tomavam como afilhadas,  tendo sido atribuídos a esses,

grandes  responsabilidades  com a  criança  a  que  tomara  como  adotiva  ou  como  afilhada”

(VENÂNCIO,  1999,  p.136).  Contudo,  percebe-se  que  uma  boa  parte  das  crianças,  não

dispunha de tal privilégio de encontrar família que se interessasse por ela, restando a essas,

apenas a alternativa de ficar sobre a responsabilidade do juizado dos órfãos, que de acordo

com Venâncio (1999), ora as entregavam a uma família que lhe pudesse garantir educação,

alimentação, vestimentas e remédios em troca de serviços domésticos, e que posteriormente,

por perceber que tal criança estaria sendo escravizada, voltaria atrás de sua decisão, passando

a impor à família adotiva que em troca dos serviços prestados, fosse oferecido à criança em

forma de “termo de contrato de locação de serviços comprometendo-se a”:

Educar,  sustentar,  vestir,  e  curar  em  suas  enfermidades  o  dito  Exposto
gratuitamente até os doze anos completos de sua idade, e da sobredita idade
por diante até os dezoito anos completos, se oferece a pagar anualmente ao
sobredito exposto a quantia de [...]  como salário equivalente dos serviços
que este será obrigado a prestar-lhe. (VENÂNCIO, 1999, p.143)

Portanto,  é  possível  perceber  que  após  saírem da  casa  de  Roda,  a  criança  estava

sujeita,  em troca de uma moradia  e  demais  benefícios  necessários a  sua sobrevivência,  a

exercer algum tipo de serviço, que antes era prestado de forma gratuita e que posteriormente

seriam prestados mediante uma remuneração, embora essas regras estivessem relacionadas

mais especificamente aos meninos. Quanto às meninas, a preocupação era diferenciada, a elas

eram oportunizadas a permanência nas Santas Casas até completarem a maior idade ou se

casarem, pois estas estavam mais propícias a abusos diversos. 

No entanto,  percebe-se que o acolhimento proporcionava “lugar de refúgio para as

enjeitadas que haviam sido sustentadas pela misericórdia durante três anos e depois colocadas

em casas de famílias às vezes com resultados insatisfatórios” (VENÂNCIO, 1999, p.145).

Essas  meninas  eram  então,  retornadas  as  Santas  Casas,  para  que  sua  integridade  fosse

mantida,  visto  que  o resultado  das  adoções  não as  proporcionavam segurança  alguma.  É
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importante salientar, portanto, que por muitos anos, a vida de tantas crianças, esteve atrelada

às casas de acolhimento, ou sujeitas a morte precoce por abandono ou por pobreza extrema.

É importante salientar, contudo, que nesse cenário de discussão acerca da assistência

às  crianças  no  Brasil,  as  políticas  públicas  tiveram  e  continuam  tendo  papel  relevante,

sobretudo, porque a questão da pobreza foi e continua sendo um desafio a ser vencido pelos

governantes.  É  importante  destacarmos  que  esse  problema  de  assistência  às  crianças

brasileiras existe desde o Brasil Colônia, contudo, esse índice de crianças deixadas à própria

sorte ganha uma proporção cada vez mais alarmante,  com o passar dos anos, com muitas

crianças experimentando “crueldades inimagináveis, geradas no próprio núcleo familiar, nas

escolas, nos contornos entre gangues, nos internatos ou nas ruas entre traficantes e policiais”

(PASSETTI, 2008, p. 347).

É importante  ressaltar  que conforme Passetti  (2008),  que os  principais  fatores  que

contribuíram para o crescente aumento do abandono infantil foram, especialmente, as grandes

migrações rurais - urbanas de uma região para outra do país, em sua maioria, do interior para

as grandes metrópoles,  e os imigrantes italianos e espanhóis que chegaram ao Brasil para

trabalhar nas lavouras de café, e que ambas as migrações/imigrações se deram pela busca de

trabalho e melhores condições de vida, no entanto, acontecerá o inverso, pois a maioria das

famílias vai habitar em locais onde as condições de vida são subhumanas e insalubres, pois:

O  subúrbio  das  cidades,  depois  conhecido  como  periferia,  em  casas  de
aluguel,  quartos  de  cortiços,  barracos  em  favelas  ou  construções
clandestinas,  passaram  a  compor  a  prioridade  do  atendimento  social,  as
crianças cresciam na maioria sem escolaridade, convivendo com a ausência
regular dos pais, viviam carências culturais, psíquicas, sociais e econômicas
que se avolumavam e que as impeliam para a criminalidade, tornando-se, em
pouco tempo, delinquentes (PASSETTI, 2008, p. 348).

Dessa forma, percebe-se conforme Passetti difusão da ideia de que a falta de famílias

estruturadas  gerou  os  criminosos  comuns  e  os  ativistas  políticos,  também  considerados

criminosos, fez com que conforme afirma Passetti (2008), o Estado passasse a chamar para si

as tarefas de educação, saúde e punição para crianças e adolescentes. Com isso, a integração

dos indivíduos na sociedade, desde a infância,  passou a ser tarefa do Estado, por meio de

políticas  sociais  especiais  destinadas  às  crianças  e  adolescentes  provenientes  de  famílias

desestruturadas, com o intuito de reduzir a delinquência e a criminalidade. 

Contudo, cabe ressaltar que a história da assistência às crianças por parte do Estado

ainda tem muito que avançar, embora saibamos que esta é uma luta que vem sendo travada ao

longo dos anos, sobretudo no intuito de encontrar uma solução para tal problema social, em

que as crianças das camadas populares estavam sujeitas e cujas denominações foram diversas
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como “expostos, enjeitados, deserdados da sorte ou da fortuna, infância desditosa ou infeliz”

(ARANTES, 2011, p. 176). Ambas as denominações, se referindo às crianças recém-nascidas,

abandonadas e destinadas à Roda, e posteriormente, a outro destino qualquer como casa de

família adotiva, casa de acolhimento ou até mesmo a rua como destino certo ou incerto.

No entanto, conforme afirma Passetti (2008), a sobrevivência continuou a ser tarefa

difícil para a maioria da população, uma vez que houve várias modificações nos métodos de

internação para crianças e jovens, sobretudo com o deslocamento dos orfanatos e internatos

privados para a tutela do Estado e posteriormente retornando a particulares, deixando assim,

quase que inalteradas as condições de reprodução do abandono e da infração.

Contudo, cabe ressaltar conforme Perez e Passone (2010), que, em meados do século

XIX,  o  período  conhecido  pelas  Rodas  dos  Expostos  passaria  a  ser  alvo  de  críticas  da

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, criando condições para o advento da pediatria no

país, bem como ações de entes privados, com caráter filantrópico, marcadamente influenciado

pelo  movimento  positivista  e  higienista  que  se  delineava  no  cenário  internacional.  Essas

mudanças,  conforme  afirmam Perez  e  Passone,  ocorriam influenciadas  pela  passagem do

Império  à  República  e  da  sociedade  escravocrata  à  organização  da  sociedade  livre  e  de

trabalhadores, período vinculado principalmente ao despertar do sentimento de nacionalidade

e ao início da industrialização do país.

Observa-se que, as discussões acerca dessa nova forma de assistência às crianças, vão

surgir  principalmente  por  parte  de  pessoas  preocupadas,  sobretudo,  com  a  segurança  e

integridade das crianças vistas como em situação vulnerável. Dessa forma, “com os esforços

de alguns médicos, entre eles Moncorvo Pae, as tentativas de se construir um programa de

assistência à infância desvalida subvencionada pelo Estado, apenas na década de 1920 é que

vai encontrar condições de florescer” (RIZZINI, 2011, p.190). No entanto, “a investida neste

setor, até então prioritariamente caritativo, com interesse principalmente de médicos, juristas,

políticos, educadores e assistentes sociais, visava fundamentalmente uma maior racionalidade

da  assistência  através  da  intervenção  do  Estado”  (RIZZINI,  2011,  p.190).  Contudo,  a

assistência às crianças seria dada a partir de então:

Como um novo modelo de atendimento à infância abandonada e delinquente
onde o asilo funcionaria como uma micro sociedade, onde os preceitos da
higiene médica são obedecidos, a educação é dirigida para o trabalho e o
poder disciplinador atinge o efeito moral desejado da introjeção da vigilância
pelos internos. (RIZZINI, 2011, p.190)   

É importante observar, que essa nova forma de política assistencialista, tinha como

prioridade, retirar a criança da rua, e assim, evitar que essa se tornasse um problema para a
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sociedade,  uma vez que ela estaria sujeita a transformar-se em um verdadeiro delinquente

perturbador da tranquilidade alheia, uma vez que a questão da vulnerabilidade infantil já se

tornara questão preocupante. Dessa forma, conforme afirma Passetti (2008), a partir dos anos

1920, a caridade privada e filantrópica, praticada prioritariamente por instituições religiosas,

passa a ser exercida por instituições governamentais como as políticas sociais e sua expansão

se dará exclusivamente,  entre  os períodos das ditaduras do Estado Novo (1937-1945) e a

Militar (1964-1984), culminando no Código de Menores de 1927, revogado posteriormente

pelo  código  de  1979,  que  vigorou  até  a  sua  revogação  com a  aprovação  do Estatuto  da

Criança e do Adolescente de 1990 (ECA). 

Observa-se, portanto, que a assistência à criança a partir de então, passou, a ser vista já

nas primeiras décadas do século XX como “uma ideia de assistência extra - asilar que, no

entanto,  não se imporá como modelo,  continuando o asilamento da criança até o final  da

década de 1980”. (RIZZINI, 2011, p.191). Dessa forma, as crianças passam a ser, “recolhidas

em instituições ‘higiênicas’ ou ‘pedagógicas’”, a criança pobre passou a ser constantemente

submetida  a  observações,  exames,  avaliações,  inquéritos  a  respeito  da  vida  pregressa  e

entrevistas psicossociais, para avaliação das condições familiares” (RIZZINI, 2011, p.191). É

a partir de então, ou seja, “com a extinção das Rodas e o início de uma legislação específica

sobre as crianças nas primeiras décadas do século XX, que a criança pobre deixa de ser objeto

apenas de caridade e passa a ser objeto de políticas públicas, ou seja, todo um novo ciclo se

inicia” (ARANTES, 2011, p.180).

Cabe  ressaltar,  portanto,  que  o  século  XX  vai  ser  marcado  por  uma  série  de

discussões que vão tomar conta do cenário social e político brasileiro, sobretudo no intuito de

buscar soluções para a questão da criança considerada em situação de vulnerabilidade,  ou

mais especificamente de rua, contudo é importante ressaltar que essas discussões vão se tornar

mais acirradas conforme Perez e Passone (2010), a partir da realização do primeiro Congresso

Brasileiro de Proteção à Infância em 1920, que acabou “impulsionando a criação de uma

agenda sistematizada sobre a proteção social,  que passou a ser debatida pela sociedade,  a

regulamentação  da  assistência  e  proteção  aos  menores  abandonados  e  delinquentes,

culminando na promulgação do Código de Menores em 1927” (PEREZ e PASSONE, 2010, p.

655).  Não obstante,  é  importante  observar  conforme os  autores,  que a  implantação  desse

Código, teve como objetivo principal, incorporar tanto uma visão higienista e de proteção do

meio e do indivíduo, como também, uma visão jurídica repressiva e moralista, pois: 

Se,  por  um lado,  previa  o acompanhamento  da saúde das  crianças  e  das
nutrizes por meio da inspeção médica e da higiene, por outro, intervinha no
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abandono físico  e  moral  das  crianças,  retirando o  pátrio  poder  dos  pais,
internando  os  abandonados  socialmente  e  repreendendo  e  instituindo  a
liberdade vigiada aos jovens autores de infração penal (PEREZ e PASSONE,
2010, p. 655).  

Percebe-se,  portanto,  que  esse  novo  código  de  Menores,  tinha  como  função

primordial,  incorporar  na  sociedade,  uma  consciência  de  que  o  Estado a  partir  de  então,

cuidaria da criança que fosse apanhada em situação de pobreza extrema ou em situação de

rua, no entanto, a preocupação maior desse Estado seria outra, ou seja, resolver um problema

social causado, sobretudo, pelo próprio sistema, que coloca essa camada popular na situação

de vulnerabilidade, porém, não consegue lidar com a situação da pobreza a que esta parcela

está sujeita. Dessa forma, o Estado passa a aplicar na criança, uma política assistencialista,

voltada mais especificamente para a educação moral e a repressão, tirando das famílias,  o

direito sobre seus filhos. Percebemos enfim, conforme afirma Rizzini (2011, p.130), que “os

anos de 1923 a 1927, foi o período mais profícuo em termo de leis, procurando-se, cobrir com

todo o detalhamento possível, a organização da assistência e proteção à infância abandonada e

delinquente no Brasil”. 

 Com isso, podemos constatar de acordo com Passetti (2008), que desde o Código de

Menores de 1927 e de 1979, foram mais de cinquenta anos usando a prática de internação

para crianças e jovens no Brasil. Contudo, é possível perceber com a criação dessas novas

leis, que a preocupação com a criança passa a ser prioridade, sobretudo, conforme Rizzini

(2011),  a  partir  da  aprovação  do  regulamento  do  Conselho  de  Assistência  e  Proteção  a

menores (Decreto 16.388), que viria a ser posteriormente, embutido no capítulo V do código

de menores de 1927, que rezava o seguinte texto sobre os problemas dos menores destacando

que o Conselho de Assistência e Proteção aos Menores teria por finalidade:

I,  vigiar,  proteger  e  colocar  os  menores  egressos  de  qualquer  escola  de
preservação ou reforma, os que estejam em liberdade vigiada e os que forem
designados pelo respectivo juiz;
II, auxiliar a ação do juiz de menores e seus comissários de vigilância;
III, exercer sua ação sobre os menores na via pública, concorrendo para a fiel
observância da lei de assistência e proteção aos menores;
IV, visitar e fiscalizar os estabelecimentos de educação de menores, fábricas
e oficinas onde trabalhem e comunicar ao Ministro da Justiça e Negócios
Interiores os abusos e irregularidades que encontrar;
V, fazer propaganda na Capital Federal e nos Estados, com o fim não só de
prevenir os males sociais tendentes a produzir o abandono, a perversão e o
crime entre os menores, ou comprometer sua saúde e vida, mas também de
indicar  os  meios  que  neutralizem  os  efeitos  desses  males  (BRASIL,
DECRETO Nº 16.388, FEVEREIRO DE 1924).

Dessa forma, as crianças consideradas abandonadas pelos pais ou delinquentes eram

obrigatoriamente internadas, tirando dos pais toda e qualquer responsabilidade sobre aquela
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criança, o internamento era algo obrigatório e não facultativo, ou seja, a criança que fosse

encontrada  vagando,  era  considerada  como  abandonada  ou  delinquente,  esta  era  enfim,

submetida à custódia do Juiz e seu destino seria o internamento, quanto às demais, estariam

sobre vigilância constante por parte do Estado e dos higienistas. A aprovação desses decretos

seria conforme ressalta Passetti (2008), “a solução e a proteção para as crianças cujos pais não

tinham controle”. Toda criança encontrada perambulando pelas ruas, sem acompanhamento

de um adulto, era tida como abandonada ou delinquente. 

Na verdade, o que se pode perceber é que a história da infância, ou seja, a vida das

crianças, é tema que sempre requererá debates constantes, pois percebemos que, às crianças,

fora  negada a  sua  segurança  e  integridade,  principalmente,  por  terem sido por  um longo

período histórico, consideradas como ser muito frágil e de vida curta. Mas os questionamentos

que se colocam aqui, são vários, porém, os principais podem ser definidos na seguinte ordem,

conforme Rizzini (2011, p.98), “Quem deve cuidar da criança? Quem detém o poder sobre a

mesma? Quem é o responsável, o tutor ou o guardião? Quais os papéis da família, da Igreja e

do Estado nesta história?”. 

Eis  aí  um  questionamento  que  requer  um  conhecimento  muito  amplo  sobre  a

construção do sentimento de infância, pois sabemos que caberia primeiramente à família tal

cuidado, contudo, o que a realidade nos mostra é contraditória visto que, muitas crianças são

vitimadas principalmente, por conta a situação familiar a que se encontram, pois são várias as

histórias de vida das crianças, portanto, a muitas delas, restam apenas a alternativa de ficarem

“sujeitas ao aparato jurídico-assistencial, destinado a educá-las ou corrigi-las, visto que muitas

crianças,  são  vistas  por  esse  aparato,  como  menores  abandonados,  delinquentes  e/ou

vagabundas” (RIZZINI, 2011, p.98). 

Percebe-se, portanto, que muitos desses estabelecimentos de acolhimento às crianças

tidas como “órfãs, necessitadas, desvalidas, viciosas e delinquentes, dispunha-se a oferecer,

apenas algum tipo de ensino manual,  prático ou profissionalizante, pois, caso uma criança

fosse encontrada vagando em estado de necessidade, era recolhida e a ela ministrada algum

tipo de instrução” (ARANTES, 2011, p.182). No entanto, esse tipo de instrução, era marcado

por  preconceitos,  pois,  “visava  apenas  à  manutenção  do  ordenamento  social,  e  esse

preconceito se evidencia, devido, sobretudo, à separação das crianças por categorias como,

órfãs  brancos  e  órfãs  de  cor,  filho  legítimo  e  ilegítimo,  pobre  válido  e  inválido,  criança

inocente ou viciosa” (ARANTES, 2011, p. 182).  

Contudo,  evidencia-se,  que  a  história  de  acolhimento  às  crianças  em situação  de

vulnerabilidade,  esteve  por  muito  tempo,  mais  relacionada  à  necessidade  de  mantê-las
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afastadas da população considerada de “bem”, ou seja, os “civilizados” e na tentativa de evitar

que essas crianças viessem causar problemas de cunho social. Entendemos, contudo, que essa

prática de acolhimento vai sendo modificada a passos lentos até que a aprovação do ECA

surja,  sobretudo, para delimitar  esse tipo de acolhimento,  porém, não o excluí totalmente,

visto  que  é  perceptível  o  fato  de  muitas  crianças,  viverem  ainda  vitimadas  tanto  pelos

preconceitos diversos, quanto pela exploração através do trabalho muitas vezes camuflado,

ou muitas vezes escancarado.     

 Percebe-se ainda, que ao poder jurídico, caberá a obrigação de averiguar os casos e

destinar as crianças consideradas como abandonadas ou delinquentes, a uma instituição que a

elas  “acolherão e delas cuidarão” (grifo meu).  É importante  observar,  de acordo com o

Código de Menores de 1927, em seu capítulo IV, artigo 26, revogado posteriormente pelo

Código de 1979, que a prática de internamento das crianças se dava principalmente, àquelas

menores de 18 anos de idade que: 

I. não tenham habitação certa, nem meios de subsistência, por serem seus
pais falecidos, desaparecidos ou desconhecidos ou por não terem tutor ou
pessoa sob cuja, guarda vivam;
II.  que  se  encontrem eventualmente  sem habitação  certa,  nem meios  de
subsistência, devido à indigência, enfermidade, ausência ou prisão dos pais,
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda;
III.  que  tenham  pai,  mãe  ou  tutor  ou  encarregado  de  sua  guarda
reconhecidamente  impossibilitado ou incapaz de cumprir  os  seus  deveres
para com o filho ou pupilo ou protegido;
IV. que vivam em companhia de pai, mãe, tutor ou pessoa que se entregue à
prática de atos contrários à moral e aos bons costumes;
V.  que  se  encontrem  em estado  habitual  de  vadiagem,  mendicidade  ou
libertinagem;
VI. que frequentem lugares de jogo ou de moralidade duvidosa, ou andem na
companhia de gente viciosa ou de má vida.
VII. que, devido à crueldade, abuso de autoridade, negligência ou exploração
dos pais, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam:
a) vítimas de maus tratos físicos habituais ou castigos imoderados;
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensáveis à
saúde;
c)  empregados  em  ocupações  proibidas  ou  manifestamente  contrárias  à
moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em risco a vida ou a saúde;
d) excitados habitualmente para a gatunice, mendicidade ou libertinagem;
VIII. que tenham pai, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de sua guarda,
condenado por sentença irrecorrível (DECRETO Nº.17.943-A, OUTUBRO
DE 1927).

Percebe-se, portanto,  conforme o artigo 26 do Código de Menores de 1927, que a

preocupação fundamental seria evitar que a situação da criança causasse perturbação para a

sociedade,  ou seja,  tirar  a criança  da rua e  colocá-la  em uma instituição  de acolhimento,

evitaria que essa criança se tornasse um problema social, mas, é possível perceber contudo,

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2017.943-a-1927?OpenDocument
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que a situação da família, também seria questão fundamental para o internamento da criança,

uma vez que o Estado, entendia ser boa parte dos problemas causados pela vulnerabilidade da

criança,  derivado do fato  de  esta  criança,  pertencer  a  uma família  problemática,  ou  seja,

desestruturada,  não levando em consideração que parte  dos problemas dessas  famílias,  se

deviam ao descaso sofrido por parte do próprio poder público que não conseguia ver a questão

como um problema público. 

Desse  modo,  evidencia-se,  conforme  Perez  e  Passone  (2010),  que  a  questão  da

assistência à criança durante todo o século XX, passa por todo um processo acalorado de

discussões, porém, os três momentos mais significativos de transformação institucional e de

produção legal de acordo com os autores, estiveram associados a três profundas alterações

estruturais  que envolveram o Estado brasileiro,  sendo esses, o Estado Novo, caracterizado

pelo autoritarismo populista de Getúlio Vargas (1930-1945); a Ditadura Militar e o retrocesso

dos precários direitos políticos e civis (1964-1985); e o período de redemocratização, a partir

de 1985, culminando na Constituição de 1988 e no reconhecimento dos direitos constitutivos

de cidadania para todos os brasileiros. Nessa perspectiva, pode-se dizer que:

O autoritarismo populista passou a consolidar o serviço social oferecido pelo
Estado,  na  medida  em  que  incorporava  o  trabalhador  e  sua  família  à
sociedade, caracterizando-se pela legislação sobre o trabalho e a articulação
entre entes estatais e privados na provisão de serviços assistenciais. Na área
infanto-juvenil,  aprofundou-se  a  prática  higienista  e  repressiva,  que
privilegiava o internamento dos menores como principal tática de contenção
e atendimento à criança ou adolescente destituídos de status social. (PEREZ
e PASSONE, 2010, p.656).

É notório que a política  assistencialista  do período caracterizado como populista  é

ampliada,  sobretudo,  no  intuito  de  tentar  manter  a  ordem  social,  e  o  governo  militar

certamente tendeu à mesma prática política de assistência, buscando sempre, com esse mesmo

propósito de manter a ordem, incutir nas crianças das camadas populares encontradas a solta,

a prática de internamento. Com isso, “a almejada assistência centralizada é então implantada

pelo governo Vargas em 1941, com a criação do Serviço de Assistência a Menores (SAM), no

entanto, é somente em 1944 que ele vai se tornar um órgão de alcance nacional” (RIZZINI e

RIZZINI, 2004, p. 33). 

Dessa  forma,  de  acordo  com Rizzini  e  Rizzini  (2004,  p.  33),  o  novo  Serviço  de

Assistência a menores (SAM), “herdou o modelo e a estrutura de atendimento do Juízo do

Distrito Federal e pouco alterou nos primeiros anos de sua implantação, pois seus escritórios,

tornaram-se cabides de emprego para afilhados políticos, salvando-se apenas alguns deles”. E

nesse processo de expansão nacional do SAM, conforme afirma as autoras, a finalidade de
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assistir  aos  “autênticos  desvalidos”,  foi  desvirtuada,  sendo o órgão tomado pelas  relações

clientelistas,  ou  seja,  pelo  uso  privativo  de  uma  instituição  pública  e  assim  os  “Falsos

desvalidos”,  cujas  famílias  tinham  recursos,  eram  internados  nos  melhores  educandários

mantidos pelo Serviço Público, através da indicação de pistolão e corruptores.

Percebe-se  portanto,  que  essa  política  do  SAM revela  mais  uma  vez,  o  quanto  a

criança está a todo o momento sendo vítima do próprio sistema político a que está posta,

devido principalmente à sua fragilizada condição de vida, pois o que seria a concretização de

um projeto voltado a  atender  as crianças  de famílias  pobres,  passa a favorecer  quem não

deveria,  deixando  de  lado  quem de  fato  e  de  direito  poderia  usufruir  de  tal  benefício  e

aumentando cada vez mais, os casos de crianças desamparadas no país. Essa seria, talvez, a

maior  violência  que  as  crianças  poderiam sofrer,  ou seja,  serem privadas  de  direitos  por

negligência dos poderes públicos. No entanto, o que podemos evidenciar de acordo com Perez

e Passone (2010, p. 660), é que o cenário de atendimento à infância: 

Passou  a  se  caracterizar  pela  prática  política  que  combinava  ações
assistencialistas,  higienistas  e  repressivas,  com a  introdução  de  ações  de
caráter  mais  participativo  e  comunitário,  orientadas  pela  doutrina
desenvolvimentista das agências internacionais, com base em vastos setores
da Igreja Católica. 

Evidencia-se  ainda,  conforme  Perez  e  Passone  (2010),  que  o  9º  Congresso

Panamericano da Criança, realizado em Caracas no ano 1948, foi um marco positivo para as

crianças, uma vez que nesse congresso, aprofundaram-se as discussões sobre o enfoque dado

aos direitos do menor; pois, as discussões desse congresso resultariam no ano de 1959, na

Declaração Universal dos Direitos da Criança, onde criou-se o marco pelo qual a infância

passou a ser valorizada e a criança considerada internacionalmente sujeito de direitos pela

Organização das Nações Unidas. Destacando-se, entre os princípios e direitos prescritos por

esta declaração:

O direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade; o
direito  à  especial  proteção  para  o  seu  desenvolvimento  físico,  mental  e
social; o direito à alimentação, moradia e assistência médica adequada para a
criança e a mãe; o direito à educação gratuita e ao lazer infantil; o direito a
ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho,  entre outros
(PEREZ e PASSONE, 2010, p. 660).

Dessa  forma,  a  infância  passa  a  ser  “instituída  como  um  movimento  social  e

internacional que passa a ser vista como espaço social privilegiado de direitos”, e a criança já

não é mais um pequeno ser que apenas incomoda a sociedade, mas que “será a partir de então,

considerada  como  pessoa  em  desenvolvimento,  portadora  de  necessidades  especiais  e

passíveis  inclusive  de  proteção  legal”  (PEREZ e  PASSONE,  2010,  p.  660).  No  entanto,
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julgamos necessário ressaltar ainda, conforme os autores que a Ditadura Militar e a Fundação

Nacional do Bem-Estar do Menor – FUNABEM de (1964-1985), “estabeleceram a Política

Nacional  de Bem-Estar  do Menor (PNBEM), e o país  passaria  a assumir  os preceitos  da

Declaração Universal dos Direitos da Criança, porém, na prática, o que se constataria, seria a

aprovação de um novo código de menores mais repressivo”. (PEREZ e PASSONE, 2010, p.

660)

Percebe-se,  portanto,  que  os  direitos  das  crianças  estariam  assegurados  no  papel,

contudo, na prática, o que restava a essas, era uma política de assistência voltada, sobretudo,

para a repressão, nada ou quase nada havia mudado, as novas políticas estavam sendo postas

apenas para encobrir  os descasos políticos cometidos contra a criança ao longo dos anos.

Dessa forma ressaltamos ainda de acordo com Perez e Passone (2010), que a FUNABEM

surge em 1964, tendo como função inicial  instituir  o “Anti-SAM”, com diretrizes  que se

opunham àquelas criticadas no SAM, pois as propostas que surgem para a instauração de um

novo órgão nacional, “centram-se na autonomia financeira e administrativa da instituição e na

rejeição aos ‘depósitos de menores’, nos quais, se transformaram os internatos para crianças e

adolescentes das camadas populares” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 35). Uma vez que:

A  Política  Nacional  de  Bem-Estar  do  Menor  (PNBEM)  que  teve  suas
diretrizes fixadas pelo governo Castelo Branco (lei n. 4.513, de 1/12/1964).
Tendo como tônica a valorização da vida familiar e da integração do ‘menor
na comunidade’. O mote ‘internar em último caso’ figuraria com insistência
na  produção  discursiva  da  instituição.  E  como  órgão  normativo,  o  seu
objetivo não era o atendimento direto.  O planejamento e coordenação da
ação  assistencial  e  do  estudo  do  menor  eram a  sua  missão  (RIZZINI  e
RIZZINI, 2004, p.36).

No entanto,  é  importante  ressaltar  conforme  Grin  (2013),  que  a  consolidação  e  a

expansão do regime de bem-estar social, tiveram início pós-1964, sob um governo autoritário,

com um viés totalmente centralizador e voltado para os interesses políticos de manutenção da

ordem, uma vez que em sua politica, não houve na visão do autor uma universalização dos

direitos sociais, tampouco o respeito aos direitos civis, visto que, um novo modelo econômico

concentrador de renda e socialmente excludente, financiou a ampliação da oferta de serviços

sociais  e  das  políticas  sociais,  ancorando-se  no  arrocho  salarial,  no  cerceamento  às

organizações  e  na  exclusão  social,  evidenciando  assim,   “um nexo entre  regime  político,

padrão  de  acumulação  capitalista  e  política  social,  carente  de  critérios  para  universalizar

direitos,  e  dessa  forma,  colocando  a  agenda  social  em subordinação  à  modernização  da

economia das políticas sociais pós-1974” (GRIN, 2013, p.5)
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Evidencia-se, a partir  de então,  que as políticas sociais de atendimento às crianças

seriam, na verdade, uma forma encontrada pelos governos de tirarem as crianças das ruas,

tirando de seus pais ou responsáveis legais a responsabilidade sobre elas, colocando-as em

internatos sob guarda e tutela do Estado, no intuito de evitar os atos de vadiagem das mesmas.

Com o internamento, afastaria assim, essas crianças dos centros urbanos e evitaria que essas

crianças viessem causar problemas para a sociedade. Era essa, na verdade, uma verdadeira

política preventiva, repressiva e não assistencialista como deveria ser de fato. Com isso, é

perceptível, conforme afirma Grin, que: 

As  políticas  sociais  tiveram  baixo  impacto  redistributivo,  foram  pouco
inclusivas, tiveram restritos programas universais, carentes de seletividade e
mal focados nas camadas mais necessitadas. As políticas sociais do regime
militar não foram universais e carregaram a herança da cidadania regulada e
da estratificação ocupacional. Não se concebeu a política social como um
direito e não se integraram participação social e democracia na construção da
cidadania nacional (GRIN, 2013, p. 6). 

Dessa forma, podemos considerar que as políticas de governo, implantadas até então,

não causaram nenhum impacto positivo sobre a sociedade, uma vez que atendia a uma parcela

ínfima  da  população,  devido  às  suas  várias  fragilidades,  causadas  sobretudo,  por

incompetência governamental, com isso, podemos dizer que as políticas sociais, “buscaram

ajustar  o  convívio  da  cidadania  regulada  com  a  expansão  dos  serviços  sociais,  que  se

expandiram de maneira limitada para incidir sobre a desigualdade” (GRIN, 2013, p. 7). No

entanto, “um novo modelo mais compreensivo de bem-estar social, teve que esperar o período

democrático iniciado em 1985” (GRIN, 2013, p. 7).

Contudo,  evidenciamos  de  acordo  com  Becher  (2011),  que  a  FUNABEM,

“empenhada em criar um saber oficial sobre o problema dos menores, atuava e se organizava,

ao menos teoricamente, em torno de dois eixos básicos, ou seja, a correção e a prevenção das

causas do desajustamento do menor, aplicando um método terapêutico pedagógico, visando

sua  reeducação  e  reintegração  à  sociedade  e  procurando corrigir  sua  conduta  antissocial”

(BECHER,  2011,  p.10).  No  entanto,  percebe-se  ainda,  conforme  Becher  (2011),  que  era

também de interesse da FUNABEM, utilizar a política do menor, como propaganda do regime

civil-militar, já que essa, não era uma estratégia isolada, mas sim, que fazia parte dos planos

de manutenção do poder, uma vez que seu objetivo principal, era impedir que a criança se

tornasse um problema de cunho social e político. 

Outra realidade com relação à internação das crianças é a de que muitas se davam por

iniciativa das próprias famílias, que no intuito de garantirem a segurança e a integridade de

suas  crianças,  “desde  os  primórdios  da  criação  da  Fundação  da  FUNABEM,  buscavam
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internar os filhos em idade escolar, desejando um local seguro onde os menores pudessem

estudar comer e se tornarem gente,  a preocupação era a de garantir  a formação escolar e

profissional dos seus filhos” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p.40). No entanto, percebe-se que a

pressão exercida pelas famílias para o internamento dos filhos, pelo fato dessas não poderem

suprir  suas necessidades  de educação,  alimentação e vestuário é “referida  em estudos,  ao

apontarem que mais de 58% em uma amostragem de 37.371 menores internados, tinham em

1966,  entre  7  e  13  anos,  isto  é,  pertenciam à  faixa  da  escolaridade  básica”  (RIZZINI  e

RIZZINI, 2004, p. 40). 

Percebemos,  contudo,  conforme  dados  apresentados  por  Rizzini  e  Rizzini  (2004,

p.41), em um estudo realizado pela FUNABEM no ano de 1969, relativo a 6.653 famílias de

internatos, que na grande maioria das famílias pesquisadas, “em 88% dos casos, só a mãe se

achava presente, e em 96% dos casos, o pai abandonara a mulher e os filhos, e outros dados

indicavam que o emprego doméstico,  era a ocupação dominante entre as mães,  pelo qual

recebiam menos de um salário-mínimo”. Dessa forma pudemos constatar que a informação

levantada:

Sugere  que  esta  tradicional  modalidade  de  trabalho  feminino,  forçava  às
vezes, através das indicações dos patrões, a abertura de vagas no sistema de
internamento, pela precariedade das condições de trabalho das empregadas
domésticas: baixos salários, jornada de trabalho longa e obrigação de dormir
no emprego, ou falta de outra opção. (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p.41)

 Percebe-se, portanto, que a incapacidade das famílias pobres, em poder manter seus

filhos,  confirmava assim,  a possibilidade de o governo poder interferir  não só na vida da

criança, como também em sua educação. Dessa forma, conforme Perez e Passone (2010), as

novas formas de políticas implementadas como o novo Código de Menores, instaurado em

1979 em substituição ao de 1927, cria a partir  de então,  a categoria,  “menor em situação

irregular”, que de acordo com os autores não era muito diferente da concepção vigente no

antigo Código de 1927, uma vez que expunha as famílias populares à intervenção do Estado,

por sua condição de pobreza e de sua situação irregular, caracterizada principalmente pelas

condições de vida das camadas pauperizadas da população.

Entretanto,  ainda  de  acordo  com  Perez  e  Passone  (2010),  a  proposta  de  uma

Declaração dos  Direitos  da Criança  não encontrou repercussão política  na férrea doutrina

militar, pois aprovou o Código de Menores de 1979, lei que se alinhava aos moldes do antigo

Código de Menores da primeira República, consubstanciando a doutrina de situação irregular

do menor, que via os menores como “sujeitos de direito quando se encontrarem em estado de
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patologia social, definida legalmente [...], fazendo-se da vítima, um réu e tornando a questão

ainda mais jurídica e assistencial” (PEREZ e PASSONE, 2010, p. 662). No entanto: 

Paralelamente,  o  arcabouço  institucional  e  organizacional  das  políticas
sociais  se  consolidava  mediante  profunda  transformação  na  estrutura
institucional  e  financeira  das  políticas  sociais,  devida  à  aceleração  dos
processos de industrialização, urbanização e da transformação da estrutura
social brasileira. PEREZ e PASSONE, 2010, p. 662)

E para melhor entendimento do que significou o Código de Menores de 1979, no que

diz respeito ao atendimento das crianças no internamento, elencamos aqui, os seus artigos 40

e 41, no que rezavam os seguintes termos: 

Art. 40. A internação somente será determinada se for inviável ou malograr a
aplicação das demais medidas.
Art. 41. O menor com desvio de conduta ou autor de infração penal poderá
ser internado em estabelecimento adequado, até que a autoridade judiciária,
em despacho fundamentado, determine o desligamento, podendo, conforme
a natureza do caso, requisitar parecer técnico do serviço competente e ouvir
o Ministério Público.
§  1º  O  menor  sujeito  à  medida  referida  neste  artigo  será  reexaminado
periodicamente, com o intervalo máximo de dois anos, para verificação da
necessidade de manutenção de medida.
§ 2º Na falta de estabelecimento adequado, a internação do menor poderá ser
feita, excepcionalmente, em seção de estabelecimento destinado a maiores,
desde que isolada destes e com instalações apropriadas, de modo a garantir
absoluta incomunicabilidade.
§ 3º Se o menor completar vinte e um anos sem que tenha sido declarada a
cessação da medida, passará à jurisdição do Juízo incumbido das Execuções
Penais.
§  4º  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  o  menor  será  removido  para
estabelecimento adequado, até que o Juízo incumbido das Execuções Penais
julgue  extinto  o  motivo  em  que  se  fundamentara  a  medida,  na  forma
estabelecida na legislação penal (CÓDIGO DE MENORES DE 1979).

Percebe-se,  de  acordo  com  esses  dois  artigos,  que  a  criança,  passa  a  partir  da

aprovação do novo Código de Menores de 1979, a ser internada,  porém, com medidas de

internamento  voltadas  para  a  punição,  correção  e  repressão.  Essas  medidas,  nos  leva  a

entender, que o sistema de internamento para criança e adolescente, que antes deveria servir

para o acolhimento e proteção da criança,  segue outra direção, ou seja, o modelo de uma

prisão,  porém,  os  sujeitos  desse  novo  modelo  de  internato  prisional  serão  as  crianças  e

adolescentes, que passaram a viver sobre regime de observação durante um período de até

dois anos. Nesse sentido, é possível perceber que a forma de assistência à criança, no que se

refere ao internato, sofre drástica transformação, e a criança deixa de ser vítima de um Estado

pobre  em  assistência  e  passa  a  ser  réu,  tendo  que  responder  a  medidas  punitivas  e  de

ressocialização caso seja internado em uma instituição de assistência ao menor.
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Dessa forma, conforme afirma Passetti (2008), uma nova reforma na assistência às

crianças, é realizada exigindo uma acomodação entre os princípios da filantropia privada nos

anos de 1920 mencionadas anteriormente, e a crescente intervenção do Estado até o final da

década de 1980.No entanto, “esse recorte histórico vem demonstrando o longo processo de

instituição da infância como objeto de dispositivos jurídicos, legislativos e assistenciais, do

início da república e que se estenderá até o final do século XX” (PEREZ e PASSONE, 2010, p.

663). Com isso, entendemos que durante todo esse período, “a criança passaria à condição de

sujeito  de  direitos,  tendo  sido  redimensionadas  assim,  as  concepções  no  âmbito  teórico,

jurídico e técnico do atendimento à infância no país” (PEREZ e PASSONE, 2010, p. 663).

Contudo, o que podemos perceber com o novo Código de Menores de 1979, é que, o

que deveria ser um avanço nas políticas de atendimento às crianças, na verdade, sofreriam um

verdadeiro retrocesso com esse novo sistema de internamento. Nessa perspectiva, afirmam

Rizzini  e  Rizzini  (2004,  P.43),  que  a  cultura  institucional  vigente  no  país,  começa  a  ser

nitidamente questionada, pois até o momento, o termo “internato de menores” era utilizado

apenas para designar todas as instituições de acolhimento provisório ou permanente, voltados

ao atendimento de órfãos, carentes e delinquentes, mantendo a concepção de confinamento. 

No entanto, é importante observar ainda conforme Rizzini e Rizzini (2004), que esses

questionamentos, só vão ganhar uma dimensão bem maior a partir dos anos 1980, quando as

inquietações relacionadas a eficácia deste tipo de medida,  passam a ser mais perceptíveis,

Dessa forma, constata-se, de acordo com as autoras, que essa década foi bastante significativa,

sobretudo, porque levantou uma série de debates e articulações em todo o país, cujos frutos se

materializariam em importantes  avanços,  como as  discussões  sobre  o tema  relacionado  à

criança  na  Constituinte,  e  a  inclusão  do  artigo  227,  sobre  os  direitos  da  criança,  na

Constituição Federal de 1988, que rezaria o seguinte texto:

É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  assegurar  à  criança,  ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação,  à  educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, p. 130).

No entanto, o que de fato revolucionaria os direitos da criança e do adolescente, seria a

aprovação no ano de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que viria para

ficar e fazer valer os direitos reservados às crianças e adolescentes do país, surgindo a partir

de  então,  conforme  Passetti  (2008),  com  uma  nova  dimensão  da  assistência,  que  se

concretizava  combinando  ações  privadas  e  governamentais,  elaborado  principalmente  por

médicos,  juízes,  promotores,  advogados,  psicólogos,  padres,  pastores,  assistentes  sociais,
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sociólogos  e  economistas,  ambos  preocupados  com  a  questão  assistencial  destinada  às

crianças, pois:

Com  os  movimentos  de  abertura  política  que  se  processavam  no  país,
solidificava-se  um  sentido  de  urgência  por  mudanças.  Crescia  o
entendimento de que o tema era cercado de mitos, como o de que as crianças
denominadas  de  menores  –  institucionalizadas  ou  nas  ruas  –  eram
abandonadas; o de que se encontravam em situação irregular ou de que a
grande maioria  fosse composta  por  delinquentes. (RIZZINI e RIZZINI,
2004, p. 46)

Percebe-se, portanto, que a aprovação dessa nova Lei, passa a exercer função bastante

significativa  e  relevante,  sobretudo,  no  sentido  de  fazer  valer  os  direitos  das  crianças  e

adolescentes,  pois essa nova Lei  servirá  para pressionar  as instituições  de atendimento às

crianças  e  adolescentes  ao  fechamento  principalmente  daqueles  que  funcionavam  como

internatos. Com isso, afirmam Rizzini e Rizzini (2004), que o processo de redemocratização

do  país  dos  anos  1980,  possibilitou  que  setores  organizados  da  sociedade  e  os  próprios

internos  questionassem  esta  modalidade  de  assistência,  a  qual  permanecera  no  silêncio

durante os 20 anos de Ditadura Militar. 

As instituições  de acolhimento,  a partir  de então,  passam a rever seus princípios e

funcionalidade,  pois  essas  instituições  deveriam  buscar  alternativas  para  continuarem

funcionando  de  acordo  as  exigências  do  Estatuto,  de  forma  que  ferissem os  direitos  das

crianças  e  adolescentes.  Sendo  assim,  a  FUNABEM  e  a  PNBEM  buscaram  rever  os

paradigmas de sua atuação. A reestruturação da FUNABEM passa enfim a “seguiu as novas

diretrizes do Ministério da Previdência e Assistência Social: Modernizar para Funcionar, em

que, o seu processo de reformulação foi intenso em relação aos aspectos identificados como

os principais obstáculos às diretrizes originais da não internação” (RIZZINI e RIZZINI, 2004,

p. 47). Com isso, “ao final da década de 1980, atendendo à reestruturação e à mudança de

imagem da instituição,  a FUNABEM transforma-se no Centro Brasileiro para a Infância e

Adolescência (CBIA), assumindo a missão de apoiar a implantação da nova legislação no

país” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 48).

No entanto, é importante destacar, de acordo com Perez e Passone (2010), que, a partir

de  1980,  com a  regulamentação  da  Constituição  Federal  de  1988,  vão  ser  instituídas  as

seguintes ordenações legais com base nos direitos sociais como:

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei Federal n. 8.069/90); a
Lei  Orgânica  da  Saúde  –  LOS  (Lei  Federal  n.  8.080/90);  a  criação  do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda (Lei
Federal  n.  8.242/91);  a Lei  Orgânica da Assistência Social  – LOAS (Lei
Federal n. 8.742/93), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDB  (Lei  Federal  n.  9.394/96),  pois,  esse  aparato  legal,  passa  a  criar
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condições  de  assegurar  as  diretrizes  de  políticas  sociais  básicas  com
capacidade  de  atender  às  necessidades  primordiais  da  população,  como
saúde,  educação,  cultura,  alimentação,  esporte,  lazer  e  profissionalização,
considerando o acesso aos direitos sociais como uma dimensão da cidadania.
(PEREZ e PASSONE, 2010, p.664)

Com  essa  nova  concepção  de  infância  assegurada  pelo  Estatuto  da  Criança  e  do

adolescente  (ECA),  conforme  consta  no  referido  documento,  tanto  a  criança  quanto  o

adolescente deverão estar obrigatoriamente assegurados, sobretudo, pelas políticas públicas de

proteção,  promoção e direitos,  assim como seus familiares.  A partir  de então,  busca-se o

entendimento  por  parte  das  famílias,  de que  o  lugar  da criança  é  em casa  junto  de  seus

familiares, cabendo ao Estado uma política de atendimento que abarque toda a família através

dos programas sociais de governo, para que assim, a criança possa ser de fato, assistida pelo

Estado.  No entanto,  é importante  destacar que as políticas de acolhimento às crianças,  de

acordo  com  o  artigo  87  do  ECA,  considera  as  seguintes  linhas  de  ação  política  de

atendimento, visando uma maior permanência da criança no âmbito familiar,  ou seja, essa

assistência passaria a partir de então, ser oferecida de forma complementar e supletiva, sendo

essas:

I – políticas sociais básicas;
II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para
aqueles que deles necessitem;
III – serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às
vítimas  de  negligência,  maus-tratos,  exploração,  abuso,  crueldade  e
opressão;
IV – serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e
adolescentes desaparecidos;
V – proteção jurídico - social por entidades de defesa dos direitos da criança
e do adolescente;
VI – políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de
afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à
convivência familiar de crianças e adolescentes;
VII  –  campanhas  de  estímulo  ao  acolhimento  sob  forma  de  guarda  de
crianças  e  adolescentes  afastados  do  convívio  familiar  e  à  adoção,
especificamente  inter-racial,  de crianças maiores  ou de adolescentes,  com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos
(BRASIL, 1990, p. 24).

Dessa forma,  percebe-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente,  surgirá com

novas propostas, sobretudo, de instaurar “novas referências políticas, jurídicas e sociais, ao

definir  em seus  primeiros  artigos,  que  toda  criança  e  adolescente  têm direito  à  proteção

integral,  considerando-os  como  sujeito  de  direitos  individuais  e  coletivos,  cuja

responsabilidade é da família, da sociedade e do Estado” (BRASIL, 1990). Para tanto caberia

ao país “banir a categoria menor do arcabouço conceitual e jurídico, introduzindo a moderna
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noção de adolescência e incorporando os preceitos da Convenção Internacional dos Direitos

da Criança de 1989” (PEREZ e PASSONE, 2010, p. 666).

Surge  a  partir  de  então,  a  parceria  entre  Estado,  família  e  organizações  não

governamentais, e dessa forma, a nova filantropia passa a funcionar, segundo Passetti (2008),

como  meio  para  contenção  de  custos  do  Estado  e  simultaneamente,  como  geradora  de

empregos  no  âmbito  privado,  pois,  ao  mesmo  tempo  em  que  o  Estado  transfere  sua

responsabilidade para os setores privados, facilita assim, para esses, a redução no pagamento

de seus impostos, fazendo do assistencialismo uma verdadeira troca de favores entre Estado e

setor  privado. No entanto,  é preciso ressaltar  que depois de tantas  décadas,  não há como

deixar  de constatar  também que essa nova filantropia  atinge  apenas  uma parte  ínfima da

população.

E neste cenário de discussão das políticas, sobretudo, no que se refere às voltadas para

as ações sociais e educacionais no Brasil, Peroni (2003, p.68), ressalta que as políticas sociais

percorreram três momentos políticos no último século XX em nosso país, “sendo o primeiro

correspondente  à  ditadura  de  Getúlio  Vargas  e  ao  populismo  nacionalista;  o  segundo,  à

política de controle da Ditadura Militar de 1964 e o terceiro, denominado de política social

sem direitos sociais, que se iniciou em 1988 e está em plena vigência”.

 Nesse sentido, vale destacar aqui o artigo 6º da Constituição de 1988 no que se refere à

questão dos direitos  sociais,  ao rezar o seguinte texto: “são direitos  sociais  a educação,  a

saúde,  a  alimentação,  o  trabalho,  a  moradia,  o lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a

proteção à maternidade, a infância e a assistência aos desamparados” (BRASIL, 1988, p.18).

No entanto, em pesquisa, Rosemberg (1993, p. 73) apresenta números de crianças vivendo em

situação de extrema pobreza no Brasil, uma vez que os dados levantados chamam a atenção

para o fato de que “no período compreendido entre 1982 e 1993, as estimativas variavam de

49,6 milhões a 1 milhão, estimativas consideradas altíssimas, visto que o papel da FUNABEN

era  o  de  acolher  justamente  as  crianças  que  se  encontrava  nessa  situação”.  Percebe-se

portanto, que essas instituições só conseguiam abarcar um número muito ínfimo de crianças

se levarmos  em consideração as necessidades  do país de acordo com os dados elencados

acima. 

Contudo, percebe-se ainda de acordo com Rosemberg (1993), ao apresentar os dados

estatísticos  publicados  no  ano  de  1988  pelo  jornal  O  Grito,  órgão  de  divulgação  do

Movimento Nacional  de Meninos e  Meninas de Rua do Brasil  (MNMMR), que esse não

apresenta  uma  realidade  diferente  da  FUNABEN uma  vez  que:  “estimativas  extraoficiais

indicam que aproximadamente, 45 milhões de crianças e adolescentes brasileiros sobrevivem
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em condições sub-humanas, sendo desse total, 12 milhões de abandonados nas cidades e nos

campos,  e  cerca  de  oito  milhões  sem  qualquer  vínculo  familiar  disputando  as  ruas,

especialmente nos centros urbanos” (ROSEMBERG, 1993, p. 73). No entanto,  percebe-se

ainda de acordo com a autora que “alguns anos mais tarde, um texto do próprio Movimento

Nacional de Meninos e Meninas de Rua, citando como fonte à CBIA – Centro Brasileiro para

a Infância  e Adolescência,  divulga nova estimativa,  afirmando que existiam 7 milhões de

crianças de rua no país” (ROSEMBERG, 1993, p. 73). 

Com base em todas essas informações levantadas até aqui, vale salientar que a história

de vida dessas tantas crianças é a mais vulnerável possível, elas sofrem de todos os tipos de

violência,  além  de  lutarem  todos  os  dias  pela  sobrevivência  perigosa  que  as  ruas  lhes

proporcionam, pois conforme afirma Rosemberg (1993), os relatos de muitas personalidades,

com relação ao que acontece aos menores abandonados no Brasil, mais de trinta milhões entre

meninos e meninas, se tornam naturalmente delinquentes e passam a praticar roubos, assaltos,

atacam idosos, além do fato de as meninas se tornam prostitutas com pouca idade. E Peroni

(2003), destaca ainda, com relação à política social sem direitos sociais, que:

Os recursos da União destinados às áreas sociais,  como as despesas com
funções  relacionadas às  políticas  sociais  como Assistência  e  Previdência,
Saúde  e  Saneamento,  Trabalho,  Educação  e  Cultura,  diminuíram  seu
percentual de participação no PIB nos últimos anos, enquanto que despesas
com  Administração  e  Planejamento,  tiveram  sua  participação  elevada
vertiginosamente, sendo essa ação, denominada de Estado máximo para o
capital e mínimo para as políticas sociais. (PERONI, 2003, p.16)

Dessa forma, chegamos até aqui, com base nas discussões levantadas a respeito da

situação  a  que  se  encontra  a  criança  e  o  adolescente  no  Brasil  ao  longo  da  história  de

assistência a essas, e com base no posicionamento de Peroni (2003), com a impressão de que,

com o Plano de Reforma do Estado, a política de assistência  social  fica ainda pior,  pois,

“nesse plano, o cidadão é adjetivo, o cidadão é o cliente, o que, de acordo com as leis de

mercado, não inclui todos os cidadãos, pois os clientes dos serviços do Estado serão apenas os

contemplados pelo núcleo estratégico e por atividades  exclusivas” (PERONI, 2003, p.65).

Contudo, outro agravante para as políticas sociais seria:

A  publicização,  que  consiste  na  transferência  para  o  setor  público  não
estatal  dos  serviços  sociais  e  científicos  que  o  Estado  presta,  e  a
terceirização,  que  consiste  na  transferência  de  serviços  auxiliares  ou  de
apoio  do  setor  público  para  o  privado,  no  qual,  várias  atividades  estão
inclusas neste pacote, entre elas, as entidades de assistência aos carentes,
principalmente aos menores,  que  passam a depender dos serviços dessas
entidades  que  não  conseguem  atingir  a  maioria,  ficando  seus  serviços,
destinados a uma parcela ínfima da população,  e com isso,  os problemas
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sociais,  continuam sendo  massa  de  manobra  nas  mãos  do  Estado  e  das
entidades a este, ligadas. (PERONI, 2003, p.65, grifos meus)

Enfim, percebe-se, com base nesse estudo, que a questão da criança e do adolescente

no Brasil, tem sido preocupante, sobretudo, porque, embora se tenha tomada uma série de

medidas no intuito de resolver a situação de pobreza e vulnerabilidade a que se encontravam e

que ainda se encontram tantas crianças e adolescentes neste país. É possível constatar, que

esse  tema  continua  requerendo  discussões  outras  que  possam  assegurar  integralmente  a

identidade  infanto/juvenil.  No  entanto,  para  que  pudéssemos  compreender  melhor  essas

discussões em torno da infância e adolescência, sobretudo no Brasil, julgamos necessário, não

só compreender as discussões voltadas para a assistência, mas também, compreender de que

forma  as  políticas  educacionais  foram  sendo  implementadas  para  atender  às  crianças  e

adolescentes  na  questão  educacional,  uma  vez  que  entendemos  ser  a  educação  um  dos

principais pilares para que a criança possa no futuro, sair da condição de vulnerabilidade,

para tanto,  essa discussão relacionada à  questão educacional  brasileira,  se apresenta no II

capítulo deste trabalho que se segue.
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CAPÍTULO II

POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO NO BRASIL

2.1 Uma disputa entre o público e o privado 

Dispensaremos  aqui,  uma  discussão  voltada  para  as  políticas  de  implantação  e

consolidação da educação no Brasil, sobretudo, para as públicas, pois, percebe-se, que não

podemos  falar  em  infância  e  políticas  de  atendimento  às  crianças,  sem  levarmos  em

consideração que a efetivação desse sentimento, seria impossível se à criança, fosse negado o

direito à educação. Contudo, julgamos que, para entender como se deu a efetivação de tais

políticas, primeiro, torna-se necessário, compreender o processo pelo qual passou a história da

educação no Brasil, levando-se em consideração, que a educação neste país, esteve por muito

tempo, sobre os cuidados da Igreja Católica. 

Julgamos portanto, imprescindível compreender que as políticas públicas de educação

no Brasil, levaram vários anos para se tornarem efetivas, pois tiveram de passar por todo um

processo de discussões entre Igreja e Estado, uma vez que ambos, se resumiam em um só

órgão, sendo a Igreja mais forte que o Estado, no que se refere ao poder de influência sobre a

população brasileira. Dessa forma, para que o Estado pudesse assumir uma maior autonomia,

principalmente com relação à questão educacional, tornou-se imprescindível e necessário que

estes  dois  aparelhos  se  separassem.  No entanto,  é  importante  salientar  que  essa  ideia  de

separação foi uma discussão que se arrastou por vários anos, principalmente por ser defendida

por políticos liberais que desde a década de 1870 lutavam por um Estado laico. Contudo, essa

separação  só  se  tornaria  de  fato  efetiva  com  a  proclamação  da  República  e  graças

principalmente,  às  mobilizações  realizadas  por  representantes  dos  partidos  Liberal  e

Republicano,  que  defendiam um Estado  totalmente  independente  e  separado  da  Igreja,  e

embora essa separação, tenha sido definitivamente consolidada com a constituição de 1891,

na  prática,  ainda  requer  uma  efetivação  definitiva,  principalmente  no  que  se  refere  ao

atendimento  a  parcela  pobre  da  população,  pois  essa  educação  pública  ainda  é  muito

deficitária em vários sentidos.

É sabido, portanto, que durante esse período, havia uma disputa considerável entre

diversos partidos políticos denominados de liberais, conservadores e republicanos, onde se

destacavam os liberais e os conservadores. No entanto, enquanto o Partido Conservador tinha

seu  estabelecimento  no  ato  adicional,  restringindo  assim  atribuições  das  assembleias

provinciais, o Partido Liberal, segundo Santos:
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Era o partido das inovações que surgido em 1831, reuniu em sua história um
grupo  complexo  de  indivíduos  que  exigiam  modificações  no  regime,
incluíram-se também as lutas pelas garantias da liberdade de consciência,
liberdade de ensino, independência do poder judiciário e pela emancipação
dos escravos. (SANTOS, 2006, p. 21) 

No entanto, de acordo com Souza (2007) os ideais liberais no Brasil, ficaram mais

fortalecidos sobretudo, com a chegada da família real e dos primeiros imigrantes ingleses e

alemães. “Ademais, as Escolas criadas por D. João VI, de Direito em Olinda e São Paulo e a

Academia  Militar  do  Rio  de  Janeiro,  começou  nos  seus  primeiros  anos  com  uma  forte

tendência  liberal,  pois  os  seus  instrutores  e  mestres  eram  quase  todos  desta  ideologia”

(SOUZA, 2007, p. 63). Com isso, ainda conforme Souza (2007, p. 63), “a herança católica e

escolástica jesuítica foi perdendo sua hegemonia, os intelectuais professores eram sensíveis às

correntes  literárias  da  Europa,  especialmente  dos  liberais  que  incluía  no substrato  de  seu

pensamento o Estado livre e laico.      

Dessa forma, de acordo com as afirmações de Souza (2007), à Igreja, o que interessava

com relação às ideias liberais,  e o que mais a incomodava, era a questão da liberdade de

consciência  e da liberdade de ensino, visto que essas duas ideias liberais  tiravam o poder

monopolista  da  Igreja  Católica  sobre  a  obrigatoriedade  do  ensino  religioso  católico  nas

escolas públicas, pois a educação, “desde o descobrimento até o Segundo Reinado ficava sob

os cuidados da Igreja mesmo após a expulsão dos jesuítas, pois não havia escolas estatais,

tampouco particulares” (SOUZA, 2007, p. 64). 

No entanto, afirma Souza (2007), que é o primeiro documento oficial para formação

de escolas públicas que se tem notícia no Brasil teria sido, o Decreto de 1º de março de 1823,

elaborado pelo Ministro João Vieira de Carvalho, sendo bem posteriormente, ou seja, no ano

de 1879, aprovado o decreto A-247, de autoria do Liberal Carlos Leôncio de Carvalho, que de

acordo  com  Souza  entendia  que  a  educação  não  poderia  ter  orientação  e  pressupostos

religiosos, pois o Estado deveria ser laico e que essa educação não poderia portanto, sofrer

influência  da  Igreja  Católica,  pois  “os  liberais  entendiam  que  o  ensino  no  Brasil  estava

atrasado porque não entraram nas escolas a dinâmica do iluminismo” (Souza, 2007, p. 65)

Parte daí, a ideia de separação entre Igreja e Estado, contudo, é importante salientar,

que essa separação e a formação do Estado laico no Brasil, só foi possível, graças ao resultado

de um longo processo histórico, “cujas raízes, se encontraram na formação da consciência

republicana, onde o mais importante de seus membros, Ruy Barbosa, que tinha como ideal,

um Estado laico, desvinculado de quaisquer cultos e religiões, bem como o ensino público
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mantido  pelo  Estado”  (SOUZA,  2007,  p.130).  Dessa  forma,  a  proposta  levantada  pelos

intelectuais liberais e positivistas propagava a proclamação de um Estado totalmente laico. 

Com isso, evidencia-se conforme Souza (2007), que Ruy Barbosa e outros políticos

juristas, foram capazes de validar uma conformação política,  que, com efeito,  acolheu um

sistema  de  jurisdição  constitucional  que  contemplou  a  conexão:  Estado  livre,  Estado

democrático separado da Igreja, com garantias das liberdades individuais e o livre exercício

de quaisquer religiões ou cultos. Sendo assim, de acordo com Souza (2007), Ruy Barbosa

entendia que o divórcio entre Igreja e Estado, traria a libertação a todos os cidadãos, uma vez

que a liberdade religiosa para ele, seria necessariamente garantida na Constituição, pois “o

Estado  Republicano  pensado  e  defendido  por  Ruy,  estava  consubstanciado  na  separação

Igreja/Estado,  e  isso  como  pressuposto  do  Estado  Moderno,  já  consolidado  nos  países

europeus e nos Estados Unidos da América” (SOUZA, 2007, p. 132). Com isso, este Estado,

seria,  conforme  ideais  de  Ruy  Barbosa,  “baseado  na  legitimidade  e  na  legalidade,  via

Constituição.  Por  outro  lado,  como  aparelhos  ideológicos,  o  Estado  seria  liberal  e

progressista.  Liberal  por  receber  influência  inglesa  e  Americana,  progressista  por  receber

influência da filosofia comtiana” (SOUZA, 2007, p. 132).

É possível perceber, no entanto, de acordo com Santos (2006), que a separação entre

Igreja e Estado no Brasil, iniciada na década de 1870, e o processo de consolidação dessa

separação,  começam a  ganhar  corpo antes  mesmo  da  proclamação  da  República,  porém,

afirma Santos que a Igreja, para combater essas ideias de separação, tenta buscar apoio junto à

imprensa e à população católica brasileira. No entanto, ainda de acordo com Santos (2006), as

sucessivas  tentativas  por  parte  da  igreja  de  tentar  barrar  essa  separação  se  tornaram

insuficientes, possibilitando assim, a efetivação de tal separação entre Igreja/Estado e a Igreja

passa  enfim,  a  vê  essa  nova ideia  separatista,  como inaceitável,  uma vez  que  essa  via  o

catolicismo,  como religião  do  povo brasileiro  e  defendia  sua  hegemonia  frente  as  outras

crenças religiosas.  

Com isso, afirma Souza (2006), que os liberais e positivistas, passaram portanto,  a

escrever  manifestos  contrários  à  união  Igreja-Estado,  ressaltando  ainda  o  autor  que  estes

movimentos deram sustentação para a consolidação da República e a separação entre Igreja e

Estado. Dessa forma, Souza (2006), afirma ainda, que a proclamação da República, marcaria

assim,  o  início  de  uma  nova  etapa  na  vida  da  Igreja  Católica  brasileira,  bem como  das

relações do poder civil com o poder religioso, sobretudo, em virtude do Decreto de separação

em 1890, e posteriormente, com a nova Constituição de 1891, em que o Estado, passa a partir
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de então a ser um aparelho de cunho liberal e positivista, e a Igreja Católica, deixaria enfim,

de ser a oficial religião do Estado.

Percebemos contudo, que a proclamação da República, ocasionaria conforme Souza

(2007, p. 162), na publicação do Decreto de separação Igreja-Estado “após ter passado quase

quatro séculos  da união e  que esse Decreto,  abrangeria  a  liberdade de culto,  extinção do

sistema de padroado e no seu substrato, a separação da Igreja com o Estado”. No entanto, é

válido ressaltar que com este Decreto que durou até que a Constituição Republicana de 1891

fosse promulgada, “Estado e Igreja passaram a ser instituições separadas, deixando assim, de

existir  uma  religião  oficial  no  Brasil,  uma  vez  que  importantes  funções,  até  então,

monopolizadas pela Igreja Católica, passaram a ser atribuídas ao Estado” (SOUZA, 2007, p.

162). Percebe-se, portanto, que esse Decreto seria conforme Souza (2007), uma preparação do

que viria a ser confirmado na Constituição Republicana no ano seguinte, que resultaria no

seguinte texto:

Nós,  os  representantes  do  povo  brasileiro,  reunidos  em  Congresso
Constituinte, para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos,
promulgamos  o  seguinte:  -  Será  leigo  o  ensino  ministrado  nos
estabelecimentos  públicos.  Nenhum culto  ou  igreja  gozará  de  subvenção
oficial,  nem terá  relações  de  dependência  ou  aliança  com o  Governo da
União ou dos Estados. (BRASIL, 1891)

Dessa forma, percebe-se, que o advento de separação Igreja/Estado, marcaria a partir

de então, uma nova caminhada histórica, sobretudo, para a educação brasileira, uma vez que

essa educação passaria a partir de então, ser responsabilidade do Estado. Para tanto, entra em

jogo uma nova discussão, sobretudo, direcionada por pessoas interessadas na instituição de

uma educação nova, sustentando e defendendo a tese de que sua verdadeira finalidade vai

além dos limites das classes, pois esta nova forma de educação idealizada “assumiria uma

feição mais humana, em que sua verdadeira função social,  seria preparar-se para formar a

‘hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das capacidades’,  recrutando em todos os grupos

sociais  as  mesmas  oportunidades  de  educação”  (MANIFESTO  DOS  PIONEIROS  DA

EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p.4)3. 

3

 É importante ressaltar, que o  Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), surge no Brasil,
num contexto de uma efervescente disputa entre Igreja e Estado, sobretudo, pela monopolização da educação. É
portanto, em meio a esse contexto histórico brasileiro,  que os defensores de uma nova educação vão surgir,
sobretudo,  no  intuito  principalmente,  de  defender  uma  educação  que  estivesse  voltada  para  os  preceitos
ideológicos de renovação educacional, contudo, voltados para as teorias psicológicas, sociológicas, filosófica e
política por parte de indivíduos, que estavam com suas atenções voltadas sobretudo, para a evolução do processo
educacional brasileiro, como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, entre outros intelectuais
ligados à questão educacional no país.
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Contudo,  percebe-se  conforme  Souza  (2007),  que  essa  separação  definitiva  entre

Igreja  e  Estado,  consagrada  na Constituição  de  1891,  passaria  a  defender  um modelo  de

Estado  laico,  desvinculado  de  quaisquer  confissões  religiosas,  pois  esse  modelo  torna-se

imprescindível para a defesa dos direitos humanos fundamentais e de um Estado Democrático

de  Direito,  plural  e  respeitador  da  diversidade.  Contudo,  afirma  Souza  que  a  história

constitucional brasileira,  demonstra  que nem sempre foi assim,  pois até a proclamação da

República em 1889, e a nova Constituição de 1891 a sociedade brasileira: 

Vivia  num  Estado  Monárquico  e  Confessional,  que  adotava  a  religião
Católica  como Oficial.  Ora quando o Estado resolve adotar  uma religião
oficialmente, ainda que seja a de um grupo majoritariamente dominante ou
hegemônico, é inevitável o seu comprometimento com crenças, princípios
morais,  ideologias  de  um  determinado  grupo  em  detrimento  de  outros,
tornando difícil a efetivação do respeito às minorias, aos direitos humanos e
a consolidação de um Estado democrático de Direito. (SOUZA, 2007, p.4)  

Percebe-se,  portanto,  conforme  Mendonça  (2003),  que  embora  não  fosse  mais  a

religião do Estado, a Igreja Católica Romana,  continuaria  sendo hegemônica em todos os

aspectos da vida no Brasil, pois esta, não perde de fato, seu papel formal de poder religioso, e

dessa forma, continua se colocando como autoridade em questões de seu interesse na vida

nacional,  sejam  essas,  econômicas,  políticas  ou  éticas.  Com  isso,  é  possível  observar

conforme relata Mendonça, que apesar da pluralidade de religiões no Brasil, principalmente

com  o  advento  republicano,  o  catolicismo,  especialmente  no  seu  aspecto  mais  popular,

constituiu-se fazendo a religião civil brasileira, uma vez que:

A igreja na Primeira República,  aparece como uma instituição ao mesmo
tempo estranha e necessária. Estranha porque, pela sua própria característica
de Igreja, se encaixa com dificuldade na nova ordem de coisas que se está
implantando no país: necessária porque é valioso instrumento na manutenção
da ordem,  que sacraliza e  abençoa aos  olhos do povo.  Beneficiada pelos
favores do Estado, mas expulsa por este das benesses do poder, ela exerce
sobre o conjunto da  população certo  tipo de  autoridade não oficial,  mas
implicitamente reconhecida pelo regime e por ela valorizada dentro de seus
limites. (MOURA; ALMEIDA, 2003, p.329-330) 

Dessa forma, é importante observar que o advento da República e a separação entre

Igreja e Estado no Brasil, conforme Moura (2003), resultou também no rápido crescimento da

população brasileira e no crescimento do sentimento de irreligiosidade que passou a tomar

conta das elites e das classes média e pobre. Dessa forma, a solução encontrada de acordo

com Moura (2003), seria incentivar instituições como as Obras de Vocações Sacerdotais a

realizar  atividades  desenvolvidas  por  essas  organizações,  sobretudo,  com funções  sociais

muito relevantes como a tarefa educacional das classes alta e média urbana e o socorro dos
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pobres. Contudo, essas instituições passariam a funcionar como elementos propagadores da

doutrina católica, ameaçada pela entrada das diversas denominações protestantes no país. 

No  entanto,  percebe-se  também,  que  outras  funções  passariam a  ser  exercidas  de

forma direta pela estrutura eclesiástica, como a direção de muitas paróquias na arquidiocese,

Ordens e  Congregações,  exercendo funções  externas  como educação  religiosa  e  obras  de

caridade, além da educação formal, elemento capital para a Igreja Católica, pois dela dependia

o controle ideológico e a hegemonia católica em diversos campos da vida social, política e

religiosa brasileira. Essa atitude por parte da Igreja vai surgir principalmente, devido ao fato

de esta,  ver seu controle  sobre a educação, ser atacado pelo ensino laico que tinha como

pressupostos  e  vantagens  uma  nação  livre  e  desenvolvida.  Dessa  forma,  o  ensino  laico,

defendia uma educação laica, gratuita, obrigatória e unificada. E para isso, a nova proposta de

educação defendia que:

A laicidade,  que  coloca  o  ambiente  escolar  acima  de  crenças  e  disputas
religiosas,  alheio  a  todo  o  dogmatismo  sectário,  subtrai  o  educando,
respeitando-lhe  a  integridade  da  personalidade  em  formação,  à  pressão
perturbadora da escola quando utilizada como instrumento de propaganda de
seitas  e  doutrinas.  (MANIFESTO  DOS  PIONEIROS  DA  EDUCAÇÃO
NOVA, 1932, p. 6)

Nesse sentido, a educação passou a ser defendida pelos idealistas da educação nova,

como um serviço de cunho público, gratuito e igualitário, em que todos pudessem ter acesso,

independente de classe, ou seja, essa gratuidade deveria ser “extensiva a todas as instituições

oficiais de educação e um princípio igualitário que torna a educação, em qualquer de seus

graus acessível não a uma minoria, por um privilegio econômico, mas a todos os cidadãos que

tenham vontade e condições de recebê-la” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO

NOVA,1932,  p.  6).  Para  tanto,  a  obrigatoriedade  da  educação  laica,  se  torna  algo  mais

imprescindível  ainda,  “na  sociedade  moderna  em  que  o  industrialismo  e  o  desejo  de

exploração  humana  sacrificam  e  violentam  a  criança  e  o  jovem,  cuja  educação  é

frequentemente,  impedida  ou  mutilada  pela  ignorância  dos  pais  ou  responsáveis  e  pelas

contingências  econômicas”  (MANIFESTO  DOS  PIONEIROS  DA  EDUCAÇÃO  NOVA,

1932, p. 7).

É  importante  destacar,  contudo,  de  acordo  com  Moura  (2003),  que  o  projeto  de

educação laica incomodou de tal forma a Igreja, que esta, sentindo-se recuada com a nova

proposta  educacional,  viu-se  obrigada  a  espalhar  por  todo o  território  nacional  Ordens  e

Congregações que se destacavam no campo do ensino. Essas ordens, teriam como prioridade,

além da missão de se dedicarem na prestação do serviço de ensino formal, desempenhavam

também,  conforme Moura (2003),  atividades  diversas  como comunhões,  extremas-unções,
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confissões, catecismos, entre outras atividades de cunho religioso, sendo essas portanto, uma

estratégia encontrada pela igreja, para poder continuar exercendo influência sobre os diversos

grupos  sociais  e  evitando  assim,  a  expansão  da  onda  laicizante  dos  tempos  modernos  e

preservando  sobretudo,  seu  caráter  religioso.  No  entanto,  como  o  novo  projeto  de  uma

educação laica já estava posto, o campo de discussão no intuito de implantação desse novo

modelo educacional, se aquecia cada vez mais de forma bastante intensa, pois:

A  consciência  desses  princípios  fundamentais  da  laicidade,  gratuidade  e
obrigatoriedade,  consagrados  na  legislação  universal,  já  penetrou
profundamente os espíritos, como condições essenciais à organização de um
regime escolar, lançado em harmonia com os direitos do indivíduo, sobre as
bases  da  unificação  do  ensino,  com  todas  as  suas  consequências.
(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 7)

Percebe-se, contudo, ainda de acordo com Moura (2003), que essa onda laicizante que

tomava conta das discussões no campo educacional, incomodava de tal forma a Igreja, que

esta,  tornara-se  incansável  na  busca  por  soluções  que  pudessem  ao  menos,  continuar

mantendo seu poder de intervenção junto à população, e que sua função evangelizadora não

fosse totalmente prejudicada pela nova proposta de um Estado laico. Dessa forma, a Igreja,

além de tentar interferir na questão educacional através das Ordens e Congregações, também

se dedica na fundação de hospitais, asilos e orfanatos, pois essas Congregações, na visão de

Moura (2003), além de cumprir  funções sociais,  também se empenhavam na doutrina dos

enfermos religiosos, praticando atividades que buscavam resgatar almas-perdidas em meio à

onda  laicizante,  uma  vez  que  essas  Ordens  e  Congregações  exerceram  funções

imprescindíveis no processo de reestruturação da Igreja em suas funções internas e externas,

pois serviram e representaram a Igreja em decisivo contato com a sociedade no que se referia

a caridade cristã, e serviram também de braço ideológico da igreja no controle social urbano e

rural,  principalmente  por meio dos centros  educacionais  que fundaram e das missões que

realizavam.

É  imprescindível  acrescentar  contudo,  que  a  Igreja  conseguiu  por  muito  tempo,

continuar interferindo não só na questão educacional, como também em tantos outros serviços

que ora deveriam estar sobre a responsabilidade do Estado, pois, é importante observar que

essa interferência por parte da igreja, só foi possível, graças sobretudo a fragilidade do Estado

e do seu aparelho, como se pode perceber no texto do manifesto, ao relatar que:

Subordinada a educação pública a interesses transitórios, caprichos pessoais
ou apetites de partidos, será impossível ao Estado realizar a imensa tarefa
que  se  propõe  da formação  integral  das  novas  gerações.  Não há  sistema
educacional cuja unidade e eficácia não estejam constantemente ameaçadas,
senão  reduzidas  e  anuladas  quando  o  Estado  não  soube  ou  não  o  quis
acautelar contra o assalto de poderes estranhos, capazes de impor à educação
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fins inteiramente contrários aos fins gerais que assinala a natureza em suas
funções  biológicas.  (MANIFESTO  DOS  PIONEIROS  DA  EDUCAÇÃO
NOVA, 1932, p. 7) 

Para  tanto,  seria  necessária,  uma  posição  mais  incisiva  do  Estado  na  questão

educacional, deixando de lado interesses particulares, ou então, essa educação universalmente

pública e igualitária não seria de fato efetivada, pois “daí decorre a necessidade de uma ampla

autonomia técnica, administrativa e econômica, com que os técnicos e educadores, tenham a

responsabilidade da direção e a administração da função educacional, e tenham assegurados

os meios materiais para poderem realizá-la” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO

NOVA, 1932, p. 7). Caso contrário, a proposta de uma educação nova não passaria do papel,

ou seja, de um projeto frustrado, pois “esses meios, porém, não podem reduzir-se às verbas

que, nos orçamentos, são consignadas a esse serviço público e, por isso, sujeitas às crises dos

erários do Estado ou às oscilações do interesse dos governos pela educação” (MANIFESTO

DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 8). Percebe-se, portanto, que essa era uma

preocupação,  sobretudo,  “dos  idealistas  republicanos,  que  pretendiam  uma  educação  que

estivesse a serviço do Estado, mas que principalmente, pudesse ser disponibilizada a todos de

forma igualitária” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 8),

por isso, a preocupação com a atitude do Estado para com a questão educacional brasileira, se

pautava no fato de este estar se colocando de forma negligente na sua função, e deixando que

o poder privado tomasse fôlego nesta questão. 

Percebe-se  portanto,  que  o  projeto  de  uma  escola  nova,  visava  não  só  libertar  a

educação  dos  dogmas  da  religião  católica,  mas,  sobretudo,  de  poder  proporcionar  aos

educandos  uma educação  livre  e  diferenciada,  uma vez  que  a  escola  deixaria  de  ser  um

“aparelho formal e rígido, sem diferenciação regional e inteiramente desintegrado em relação

ao meio social e passaria a ser um organismo vivo, com uma estrutura social, organizada à

maneira  de uma comunidade palpitante  pelas soluções de seus problemas” (MANIFESTO

DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p.9). Nesse sentido, cabe enfim, salientar

ainda, que a educação nova, deveria atender aos anseios de uma educação, para além da que

estaria sendo proporcionada até então, devendo essa:

Ser reorganizada de maneira que o trabalho fosse seu elemento formador,
favorecendo a  expansão  das  energias  criadoras  do  educando,  procurando
estimular-lhe  o  próprio  esforço  como  o  elemento  mais  eficiente  em sua
educação e preparando-o, com o trabalho em grupos e todas as atividades
pedagógicas  e  sociais,  para  fazê-lo,  penetrar  na  corrente  do  progresso
material e espiritual da sociedade de que proveio e em que vai viver e lutar.
(MANIFESTO, 1932, p. 8)
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E  para  que  esse  novo  projeto  de  educação  pudesse  se  efetivar  de  fato,  fazia-se

necessário todo um projeto político que a amparasse e lhe desse sustentação, nesse sentido,

pode  se  levar  em  consideração  o  que  diz  Mainardes  (2015),  com  relação  a  um  projeto

educacional, ao afirmar que os estudos e as publicações de natureza teórica são essenciais

para o fortalecimento da política educativa enquanto campo específico, em que se deve levar

em consideração,  a  abordagem dos seguintes  eixos temáticos,  voltados  para a questão da

educação: 

a)  estudos  de  natureza  teórica  sobre  temas  relacionados  com  a  política
educativa, b) análise da política c) políticas educativas e gestão educativa e
escolar, d) legislação educativa, e) aspectos relacionados ao financiamento
da  educação,  f)  análises  das  políticas  curriculares,  g)  políticas  sobre  o
trabalho  docente  como  valorização,  formação  e  carreira  e  h)  questões
relacionadas às demandas educativas como oferta, acesso, qualidade, direito
à  educação  e  movimentos  de  luta  pela  garantia  de  direitos  à  educação
(MAINARDES, 2015, p. 26).

Para  tanto,  torna-se  importante  observar  de  acordo  com Mainardes  (2015),  que  a

política educativa passa a portar-se como um campo de estudo privilegiado, principalmente

por  se  tratar  de  um  campo  teórico  multidisciplinar  e  de  cumplicidade,  pois,  permite  o

estabelecimento de inter-relação com a Sociologia, a Ciência Política, as Ciências Sociais e

Econômicas, tornando-se, assim, 

Fortalecida epistemologicamente como campo teórico, uma vez que ela se
apresenta  como  campo  teórico,  que  precisa  ser  mais  compreendido,
sobretudo  por  ser  muito  complexo,  pois  supõe  inúmeros  desafios  e  não
possui  uma  resposta  completa  e  definitiva,  e  seu  investigador  terá  como
propósito crucial, analisar os níveis de investigação sobre política educativa,
tendo como objeto de estudo, o aparato do Estado em seus diversos níveis e
esferas federal, estadual e municipal. (MAINARDES, 2015, p.27) 

É importante ressaltar, portanto, que essa nova política educativa vai sendo implantada

e implementada no Brasil de forma mais consolidada e mais sólida, principalmente após o

processo de separação entre Igreja e Estado, visto que ambos, já não mais se complementam,

e é de total interesse do Estado, sua autonomia no que e refere à questão educacional. Sendo

assim:

Toda a profunda renovação dos princípios que orientam a marcha dos povos
precisa acompanhar-se de fundas transformações no regime educacional: as
únicas  revoluções  fecundas  são  as  que  se  fazem ou  se  consolidam pela
educação, e é só pela educação que a doutrina democrática, utilizada como
um princípio de desagregação moral e de indisciplina, poderá transformar-se
numa fonte de esforço moral de energia criadora, de solidariedade social e de
espírito  de  cooperação.  (MANIFESTO  DOS  EDUCADORES  DA
EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p. 16)  
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Percebe-se, portanto, com base nas colocações dos ideários da educação nova, que só a

educação  é  capaz  de  transformar  a  sociedade,  uma  vez  que,  apenas  a  educação  pode

possibilitar  ao  indivíduo  a  sua  liberdade,  principalmente  a  liberdade  de  expressão  e

comunicação,  e  só  a  educação  é  capaz  de  transformar  o  homem  em um  sujeito  livre  e

insubordinado. No entanto, para que essa liberdade pessoal possa ser de fato alcançada, torna-

se necessária para tanto, que uma nova política educacional seja colocada em discussão, que

novas  propostas  educacionais  surjam.  Contudo,  afirma  Mainardes  (2015),  que  essa  nova

política educacional e sua implantação só será possível:

Se conseguir demandar a investigação sobre políticas, sobretudo, através da
compreensão de teorias de Estado e do papel do Estado na sociedade atual,
das  relações  entre  o  público  e  o  privado,  do  papel  das  redes  sociais  e
políticas, dos processos de globalização e dos campos do mundo do trabalho,
das consequências das políticas para classes sociais e para a democracia,
entre outros aspectos. (MAINARDES, 2015, p. 28)

No entanto, é importante salientar ainda de acordo com Saviani (2005, p.168), que,

“não se pode considerar público e privado como categorias educacionais antes do século XIX,

pois  é  somente  a  partir  daí,  que se configura  nitidamente  a educação pública  no Brasil”.

Contudo, é importante ressaltar ainda, que a história da educação pública no Brasil, só pôde se

efetivar  de fato a partir  dos anos 1890, ou seja,  após a proclamação da República,  e sua

consolidação vem tentando se efetivar  até  a contemporaneidade,  visto que,  são muitas  as

demandas por uma educação pública, de qualidade e de acesso igualitário para todos, uma vez

que  essa  nova  proposta  educacional  tinha  por  objetivo  dar  ao  povo “a  consciência  de  si

mesmo e de seus destinos e a forma para afirmar-se e realizá-los, entretém, cultiva e perpetua

a identidade da consciência nacional, na sua comunhão íntima com a consciência humana”

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 1932, p.16).

Entendemos,  portanto,  que  antes  dos  anos  1890,  a  educação  brasileira  pode  ser

caracterizada como sendo antecedente à educação pública, uma vez que só teria acesso a ela

quem a pudesse pagar, ou seja, as famílias cujas condições sociais fossem favoráveis, embora

saibamos  que  essa  educação,  mesmo  tendo  caráter  privado,  até  certo  tempo,  esteve

disponibilizada apenas aos homens. As mulheres, enfim, passaram um logo período da nossa

história, privadas de frequentarem a escola, pois vivíamos em uma sociedade paternalista e

totalmente  machista,  que  por  muitos  anos,  entendia  que  à  mulher,  só  deveriam  ser

dispensados ensinamentos voltados para se tornar uma boa senhora do lar, preparada apenas

para se tornar uma esposa obediente ao seu esposo e pronta para ser uma dedicada mãe. 
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Dessa  forma,  podemos  dizer  que  a  educação  no  Brasil,  esteve  dividida  em  três

períodos históricos, que pode nos dizer muito sobre quem de fato pôde ter acesso a ela, sendo

assim, Saviani (2005), é quem vai nos proporcionar essa divisão que ele caracteriza como

sendo o primeiro período de (1549-1759), corresponderia à pedagogia jesuítica; o segundo a

ser (1759-1827), representado pelo período que esteve em vigência as aulas régias instituídas

pela reforma pombalina e o terceiro período de (1827-1890), que se consistiria nas primeiras

tentativas de se organizar a educação como responsabilidade do poder público, representado

pelo governo imperial e pelos governos das províncias. Com isso, pode-se perceber, com base

nessa divisão histórica possibilitada por Saviani, que por um período muito longo de nossa

história, a educação brasileira esteve a serviço de poucos, ou seja, pela elite brasileira. E para

que essa nova proposta de educação pública e laica pudesse de fato dar certo, seria necessário

levar em consideração o que diz Mainardes (2015), ao afirmar que:

A investigação  sobre  políticas  e  programas  educacionais  deveria  abarcar
estudos  que  pudessem priorizar  diferentes  aspectos,  como  o  processo  de
formulação de políticas e programas, de implementação e de evolução de
políticas  educativas,  de  análise  de  resultados  e  de  consequências
imprescindíveis  para  esse  contexto,  além  da  distinção  entre  políticas  e
programas,  sobretudo  no  que  se  refere  ao  objetivo  principal  das
investigações  evolutivas,  com  objetivo  de  reunir  informações  sobre  a
efetividade das  políticas ou programas,  suas  potencialidades,  limitações  e
alternativas. (MAINARDES, 2015, p.29)

Nesse  sentido,  cabe  ressaltar  que,  com  advento  da  República  e  consolidação  da

separação entre Igreja - Estado, há uma preocupação maior no que se refere à implantação de

políticas públicas voltadas para a educação, é ainda neste período, ou seja, a partir dos anos

1890, denominado de segunda fase da história educacional brasileira, que vão surgir os grupos

escolares,  consolidando assim a educação pública de fato,  e que se apresenta dividida da

seguinte forma:

No  período  de  (1890-1931)  criação  das  escolas  primárias  nos  estados,
impulsionado  pelo  ideário  do  iluminismo  republicano.  De  (1931-1961)
regulamentação  em âmbito  nacional,  das  escolas  superiores,  secundárias  e
primárias incorporando crescentemente o ideário pedagógico renovador. De
(1961-1996) unificação da regulamentação da educação abrangendo as redes
públicas (municipal, estadual e federal) e privada que, direta ou indiretamente
foram  sendo  moldadas  segundo  uma  concepção  produtivista  da  escola.
(SAVIANI, 2005, p. 171)

Dessa forma, pode-se dizer que a educação pública vai sendo implantada por todo o

território brasileiro, embora com muita dificuldade por falta de recursos, mas sobretudo, por

ingerência governamental, principalmente nos Estados e Municípios, onde a educação ainda é

novidade  ou desconhecida.  Cabe  salientar  ainda  que  é  “somente  a  partir  do  advento  dos
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grupos escolares, instituídos pela reforma paulista de 1890, cujo modelo se generalizou para

todo o país, que podemos falar em educação pública no Brasil” (SAVIANI, 2005, p.172).

No entanto, é possível perceber a fragilidade dessa nova proposta de educação pública

e igualitária, pois esta passa por uma série de problemas, sobretudo, financeiros e estruturais, 

dificultando assim, “sua implantação em nível nacional, principalmente, no que se refere a

uma proposta de unidade, além de ter que enfrentar uma verdadeira luta de interesses entre

partidários que defendiam a escola pública e partidários que defendiam a soberania da escola

particular”  (MANIFESTO  DOS  EDUCADORES,  1959,  p.5),  Contudo,  para  um  melhor

entendimento do que foi o interesse dos ideários da escola nova, buscamos analisar também o

que rezava o Manifesto  dos Educadores  (1959,  p.4),  no que se refere às  obrigações  com

relação à nova proposta educacional brasileira, ao afirmarem que, “ao Distrito Federal e aos

Estados  nos  seus  respectivos  territórios,  caberia  competir  a  educação  em todos os  graus,

dentro dos princípios gerais fixados na nova constituição que deve conter, com a definição de

atribuições e deveres os fundamentos da educação nacional”. Para tanto, torna-se necessário,

que o Governo, por intermédio do Ministério da Educação, exerça com muita veemência o

seu papel, fazendo-se necessário: 

Vigiar sobre a obediência a esses princípios, fazendo seguir as orientações e
os rumos gerais estabelecidos na Carta Constitucional e em leis ordinárias,
socorrendo  onde  haja  deficiência  de  meios,  facilitando  o  intercambio
pedagógico e cultural dos Estados e intensificando por todas as formas as
suas relações espirituais.  (MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959, p.4)

Portanto,  é  importante  salientar,  que  a  consolidação  e  aprovação  da  carta

constitucional, torna-se a chave de entrada para uma educação pública e para todos, pois sua

outorga  em  1946  possibilitará  a  “restauração  do  regime  democrático,  restabelecendo  a

disposição  que  consagra  o  princípio  de  descentralização  e  manda  proceder,  por  lei

complementar, a fixação das diretrizes e bases da educação nacional” (MANIFESTO DOS

EDUCADORES,  1959,  p.5).  Porém,  é  importante  frisar  que  essa  proposta  de  educação,

sofrerá as intempéries dos interesses daqueles que defendem uma liberdade de educação, ou

seja,  dos  que  defendem a  educação  particular  como  prioridade,  ressaltando  os  princípios

fundamentais  defendidos  pelos  educadores  da  escola  particular,  conforme  segue  suas

propostas e interesses, justificando que “o ensino será ministrado, sobretudo pelas entidades

privadas e, supletivamente pelo poder público; o ensino particular não será fiscalizado pelo

Estado  e  o  Estado  subvencionará  dos  seus  professores  aos  dos  professores  oficiais”

(MANIFESTO  DOS  EDUCADORES,  1959,  p.6).  Dessa  forma,  defende-se  que  a  escola
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particular e não a pública, seja prioridade para o Estado, favorecendo-a principalmente, com

recursos públicos em favor do provado.

Contudo, o que os educadores da educação nova pretendiam e defendiam, só poderia

se tornar realidade,  se fosse defendido na constituição,  ou seja,  uma educação ministrada

pelos poderes públicos, diferentemente do que defendiam os educadores da escola privada.

Para tanto, torna –se indispensável ao poder público, o dever de:  

 Gerir  o  ensino  dos  diferentes  ramos  que  será  ministrado  pelos  poderes
públicos e será livre a iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulam
(art. 167). Os Estados e o Distrito Federal organizarão os seus sistemas de
ensino. É não só franquia, mas ônus ou obrigação de cada Estado organizar o
seu sistema de ensino. (MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959, p. 9)

Cabe enfim,  ao Estado,  a obrigatoriedade sobre a educação pública,  em que todos

devam ter acesso a uma escola igualitária, “cujas portas por ser gratuita, se franqueiam a todos

sem distinção de classes, de situações, de raças e de crenças, é, por definição, contrária e a

única  que  está  em condição  de  se  subtrair  imposições  de  qualquer  pensamento  sectário,

político ou religioso” (MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959, p.11). Para tanto, deve se

entender e compreender a educação pública como universal, pois:

Tem de ser organizada e ampliada de maneira que seja possível ministrá-la a
todos sem distinção de qualquer ordem; obrigatória e gratuita em todos os
graus; integral, no sentido de que, destinando-se a contribuir para a formação
da personalidade da criança, do adolescente e do jovem, deve assegurar a
todos  o  maior  desenvolvimento  de  suas  capacidades  físicas,  morais,
intelectuais e artísticas. (MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959, p.11)

    Dessa  forma,  torna-se  de  fundamental  importância,  ressaltar  que  a  educação,  tem

como  papel  primordial  na  formação  do  cidadão,  uma  vez  que,  “fundada  no  espírito  de

liberdade e no respeito da pessoa, criará na escola, condições de uma disciplina consciente

que despertará  e  fortalecerá  o amor  à  pátria,  o  sentimento  democrático,  a  consciência  de

responsabilidade profissional e cívica, além da união entre os povos” (MANIFESTO DOS

PIONEIROS, 1959. p. 11). É, portanto, esse modelo de educação, que anseiam os defensores

da educação nova,  amparados,  sobretudo,  no princípio  de igualdade educacional,  ou seja,

numa escola que sirva a todos de forma igualitária. 

 2.2 Primeiro modelo educacional dispensado às crianças brasileiras 

Sabemos, portanto, conforme o que apresentamos até aqui, que a história da educação

no Brasil, sobretudo, a voltada para a classe popular, tem passado por todo um processo de

lutas pela sua implantação e efetivação, pois essa, não foi e não tem sido tarefa fácil, uma vez
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que, demanda tanto do poder público, quanto dos intelectuais envolvidos nesta questão, uma

incessante busca por soluções, que venham assegurar a todas as crianças, não só acesso a uma

educação  igualitária,  mas,  sobretudo,  que  essa  educação  possa  ser  também,  de  fácil

acessibilidade.  Nesse sentido,  entendemos que seria impossível  compreender  a  história  da

educação  brasileira,  sem  antes  levarmos  em  consideração  a  princípio,  como  se  deu  a

disponibilidade de acesso a tal educação pelas crianças neste país. 

Para  tanto,  julgamos  imprescindível  e  necessário,  estabelecermos  um  diálogo  com

estudiosos  sobre  tal  temática,  no  intuito  de  melhor  nos  ater  a  tal  questão.  Sendo  assim,

iniciamos com Chambouleyron (2008), que vai afirmar ter a educação das crianças no Brasil,

começado  com os  padres  jesuítas  chegados  ao  Brasil  nos  anos quinhentos,  sobretudo,  na

Bahia, com intuito de ensinar as crianças brasileiras a ler e escrever, e mais especificamente

“aos  meninos  das  aldeias  indígenas  e  vilarejos,  criando  colégios,  para  a  formação  de

religiosos  e  instrução  superior  aos  filhos  das  camadas  mais  privilegiadas  da  população”

(RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 23). Dessa forma, entende-se que “os jesuítas constituíam os

principais  agentes  educacionais até meados do século XVIII, quando foram expulsos pelo

Marquês de Pombal, em 1759” (RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 23). No entanto, “a expulsão

dos  jesuítas  abriram  brechas  para  que  ‘outras  ordens  religiosas’  instalassem  seminários,

colégios para órfãos e recolhimentos de órfãs no Brasil na segunda metade do século XVIII”

(RIZZINI e RIZZINI, 2004, p. 23).   

Dessa forma, é importante destacar que a Companhia de Jesus, tinha como objetivo, “a

função missionária e educadora, visando ensinar às crianças e jovens a doutrina cristã e ao

mesmo tempo a ler e escrever, no entanto, a intenção maior dos jesuítas estava voltada para o

ensinamento à disciplina e aos bons costumes” (CHAMBOULEYRON, 2008, p.57), uma vez

que o papel da Companhia de Jesus como instituição educadora, “surge na Europa no século

XVI e se espalha por várias províncias, sobretudo no Brasil, com a missão, de evangelizar e

educar  tanto  os  portugueses  como  os  índios  que  habitavam  as  terras  brasileiras”

(CHAMBOULEYRON, 2008, p.57)

Contudo, percebe-se de acordo com Arantes (2011), que a educação jesuítica, tinha

como função primordial, a conquista dos povos nativos para a ocupação das terras brasileiras

e a escravização de sua mão de obra, sendo portanto a educação, estratégia encontrada para

alcançar tal objetivo, embora, fossem muitos os obstáculos enfrentados pelos padres, uma vez

que, por parte dos adultos, essa educação não acontecera de fato, restando aos mesmos como

única alternativa, a educação das crianças, pois, somente através delas, ou seja, da educação

ministrada  às  crianças,  se  conseguiria  chegar  aos  demais,  visto  que,  dos  maiores
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impedimentos sentidos pelos jesuítas para a conversão dos povos indígenas, pode-se destacar

“o fato de andarem os índios soltos, sem prestarem obediência a um rei e sem se encontrarem

organizados por um poder centralizador nos moldes dos Estados europeus, dificultando assim

a conversão dos mesmos” (ARANTES, 2011, p.159). Para tanto, entende-se que a as missões

jesuíticas, baseavam-se em transformar os índios “de bárbaros homens, em homens cristãos, e

de cristãos perseverantes na fé, que se transformassem em súdito de El Rei de Portugal e que

se  regozijassem,  mesmo  que  na  condição  de  escravo”  (ARANTES,  2011,  p.161).  Dessa

forma,  podemos  evidenciar  que  a  educação  no  Brasil,  começa  a  princípio,  em  função,

especificamente da evangelização, para posteriormente, dominação e escravização.     

E  conforme  Chambouleyron  (2008),  nesse  mesmo  período,  vai  surgir  uma  maior

preocupação com a infância na Europa, tanto pela igreja quanto pelo Estado, que assumirão

papel  fundamental  nessa  missão,  pois  a  preocupação  maior  seria  com  a  educação  e  a

conversão das crianças. Contudo, percebe-se que no Brasil não foi diferente, pois os jesuítas

tinham a missão de evangelizar e educar os povos que habitavam as terras brasileiras, ou seja,

os índios, e como essa catequização não foi algo fácil entre os adultos devido à resistência,

focaram-se então, nas crianças que conforme Chambouleyron:

Neste  contexto,  a  evangelização  das  crianças  tornara-se  uma  forma  de
viabilizar uma difícil  conversão [...]  nos  meninos se poderia  muito  fruto,
uma vez que pouco contradiziam a lei cristã. Com os adultos cada vez mais
arredios, toda a atenção se voltava aos filhos destes, explicava o então irmão
José de Anchieta aos padres e irmãos de Coimbra em finais de abril de 1557
(CHAMBOULEYRON, 2008, p. 58). 

Dessa forma,  a  obra de catequese,  conforme Romanelli  (2014),  que,  em princípio,

constituía o objetivo principal da presença da Companhia de Jesus no Brasil, acabou com o

tempo cedendo lugar à educação da elite,  a classe popular estaria portanto, excluída desse

modelo educacional ministrado pelos padres jesuítas. Ainda de acordo com Romanelli (2014),

foi  também,  graças  e  esse  modelo  educacional,  que  o Brasil  conseguiu  atravessar  todo o

período colonial e imperial, chegando assim, ao período republicano, sem ter sofrido em suas

bases,  qualquer  modificação  estrutural,  mesmo  tendo  a  demanda  social  de  educação

aumentado e atingido de forma significativa as camadas mais baixas da população. 

Contudo, percebe-se que a demanda social pela educação de acordo com Romanelli

(2014),  passa a  sofrer  uma série  de  modificações  no seu perfil,  devido principalmente,  a

grande demanda por vagas nas escolas por parte de estratos médios e populares da sociedade

brasileira, que passaram a exigir que o sistema escolar se expandisse, uma vez que a oferta de

ensino até então, era considerada ínfima devido ao índice crescente de procura por vagas nas

escolas. No entanto, é importante ressaltar de acordo com Rizzini (2011), que os primeiros
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vestígios  de implantação de escolas,  datam de 1851, e tratam sobre a  regulamentação do

ensino primário e secundário no Brasil e se refere aos decretos de 17 de setembro de 1851 e

de 17 de fevereiro de 1854. Porém, bem posteriormente, é que vai ser aprovado outro decreto

autorizando a implantação de escolas públicas de primeiro grau no Brasil, conforme segue

informações  a  respeito  de  acordo com Rizzini  (2011,  p.101),  ao  salientar  que  esse  novo

decreto tinha como prioridade, “criar 10 escolas públicas de instrução primária do primeiro

grau, no município da corte de número 5.5532 datado de 24 de janeiro de 1874”. Percebe-se,

portanto,  de acordo com esse decreto, que sua intenção seria,  “incentivar que se abrissem

escolas,  e  pobreza,  não  deveria  constituir  impedimento  para  que  a  criança,  a  ela,  tivesse

acesso” (RIZZINI, 2011, p. 102).    

1.2 Ensino infantil e primário no Brasil

No entanto, é importante destacar, que por muitos anos, a história da educação das

crianças  no  Brasil,  se  deu  de  forma  elementar,  sobretudo,  ministrada  pelos  jesuítas,  não

existindo instituições que viessem atender as crianças menores de 7 anos, uma vez que essa

modalidade de educação, só se tornaria possível no Brasil, a partir de 1875, com a criação do

primeiro jardim de infância no Estado do Rio de Janeiro, porém, as crianças da classe popular,

estariam excluídas dessa modalidade de ensino por muitos anos. Observa-se, contudo, que,

embora  esses  decretos  de  implantação  da  educação  pública  igualitária  para  todos,  fora

aprovado ainda dos anos de 1851/1854, esta, de fato:

Demorou longos anos para se concretizar, pois mesmo com a Proclamação
da República que se sustentava em matizes que orientara as políticas sociais
ao longo das  próximas  décadas,  o  que vai  prevalecer,  serão “as  políticas
discriminatórias  para  as  crianças  de  acordo  com  a  sua  origem  social”
(RIZZINI, 2011, p.102-103).

Contudo, é preciso salientar conforme Kuhlmann Jr. (2001), que a educação para a

infância,  surgirá  inicialmente  nos  grandes  centros  industriais  das  cidades  europeias,

sobretudo,  com o intuito  de  atender  os  filhos  de operários  das  fábricas  enquanto  os  pais

trabalhavam,  e  tais  estabelecimentos,  funcionariam  apenas  como  um  suporte  para  esses

trabalhadores,  que não tinham a quem recorrer ou deixar os filhos no horário de trabalho,

surgindo assim, os primeiros “asilos infantis”, ou melhor, dizendo, as “creches”. Contudo,

vale ressaltar que, “alguns destes estabelecimentos, aceitavam as crianças de 2 ou 3 anos de

idade até os 6 ou 7 anos, outros porém, aceitavam crianças menores de 2 anos, uma vez que

estes estabelecimentos funcionavam com fins humanitários e caritativos” (KUHLMANN JR.,
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2001, p. 4). No entanto, ainda conforme afirma Kuhlmann Jr. (2001), essas instituições de

educação para as crianças de 0 a 6 anos de idade, começam a surgir no continente europeu

ainda no século XVIII, com o intuito, principalmente, de atender as crianças pobres de mães

trabalhadoras, apresentando-se primordialmente como educacionais. 

Observa-se,  portanto,  de  acordo  com  Kuhlmann  Jr.  (2001),  que  as  primeiras

instituições de atendimento à infância, surgiram na França em 1769, denominadas de “escola

de principiantes ou escola de tricotar”. Ainda de acordo com o autor, a segunda instituição

teria sido criada na Suíça em 1816, com intuito de atender as crianças com idade a partir dos

18 meses a crianças com 5 anos ou mais e as demais instituições, foram criadas na França em

1826, denominadas de “Salles d’Asile”, e em Portugal, as denominadas “Casas de Asilo da

Infância  Desvalida”  fundadas  em  1834,  sobretudo,  com  orientações  pedagógicas  que

procuravam  assegurar  proteção,  educação  e  instrução  às  crianças  pequenas,  sendo

consideradas à época, mais completos do que os estabelecimentos ingleses e franceses, pois

tinham como objetivos  promover  os  cuidados alimentares  e  corporais  que as  demais  não

ofereciam. 

Contudo, percebe-se que essas novas instituições de atendimento à infância, de acordo

com Kuhlmann  Jr.  (2001,  p.10)),  “tornam-se algo  necessário,  principalmente  nos  grandes

centros  urbanos,  onde  as  fábricas  eram  predominantes,  fazendo  dessas  instituições  algo

necessário  sobretudo,  no  intuito  de  atender  aos  filhos  das  operárias”,  porém,  essas

instituições, com o passar dos anos, vão se tornando instrumentos cada vez mais necessários

para  as  sociedades  sobretudo,  “devido  ao  grande  contingente  de  mulheres  atraídas  pelo

trabalho fora do ambiente doméstico, no intuito de poder contribuir para a renda familiar”

(KUHLMANN, JN., 2001, p. 10) Nesse sentido, vale ressaltar que:

 As  creches,  o  jardim de infância  de Froebel,  a  sala  de asilo  e  a  escola
maternal  se  tornarão  as  instituições  com maior  destaque  nessa  tarefa  de
atendimento às crianças, sendo o jardim de infância, a mais sucedida das
instituições,  destacando-se,  como  um contraponto  em relação  às  demais,
uma vez que as associações criadas em torno do jardim de infância, foram
elementos  propulsores  da  instituição  nos  países-sede  e  naqueles  sob  sua
influência,  criando  escolas  para  a  formação  de  profissionais  e  editando
publicações. (KUHLMANN JR, 2001, p.11)

Entretanto, “o quadro das instituições educacionais se reconfigura durante a metade do

século XIX, compondo-se de creche e do jardim de infância, ao lado da escola primária, do

ensino profissional, da educação especial e de outras modalidades” (KUHLMANN, 2001, p.

13).  Nesse  ínterim,  é  importante  salientar  que  a  necessidade  de  ampliação  da  educação
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brasileira,  no  que  se  refere  à  oferta  de  vagas  nas  diversas  modalidades  de  ensino,  está

diretamente relacionada conforme o Manifesto dos Educadores ao: 

 Rápido  crescimento  demográfico,  o  processo  de  industrialização  e
urbanização que se desenvolve num ritmo e com intensidade variáveis de
uma  para  outra  região;  as  mudanças  econômicas  e  socioculturais  que  se
produziam em consequência, são alguns dos fatores que determinaram esse
desequilíbrio  e  desajustamento  entre  o  sistema  de  educação  e  as
modificações  surgidas  na  estrutura  demográfica  e  industrial  do  país
(MANIFESTO DOS EDUCADORES, 1959, p. 2)

No que se refere à implantação das instituições de educação infantil no Brasil, que

tinha  como  base  os  modelos  europeus  e  norte-americanos,  pode-se  dizer  de  acordo  com

Kuhlmann Jr. (2001), que o primeiro jardim de infância foi implantado em 1875, na cidade do

Rio de Janeiro, denominado de Colégio Menezes Vieira, cujo nome se dá em homenagem ao

seu fundador, e o segundo fundado na cidade de São Paulo em 1877, denominado de Escola

América devido ao fato de essa instituição está ligada a missionários norte-americanos. E, de

acordo com Kuhlmann Jr. (2001, 16), “o jardim de infância tinha como objetivo principal,

cumprir um papel de moralização da cultura infantil, na perspectiva de educar para o controle

da vida social”.

E, em meio a essa luta pela consolidação da escola pública brasileira, vão surgir os

primeiros congressos que discutirão como deveria ser essa educação e quais os princípios

fundamentais para que as crianças das classes populares pudessem ter acesso à escola. Dessa

forma, eis o que diz Kuhlmann Jr. (2002, p.460), sobre a articulação de setores envolvidos

com iniciativas e propostas para a infância no Brasil, ao afirmar que essas articulações vinham

acontecendo  “desde  a  década  de  1870,  e  ampliando-se  no  regime  republicano,  com  o

aparecimento de várias associações e instituições, com destaque para o Instituto de Proteção e

Assistência à Infância do Rio de Janeiro (IPAI-RJ) e que depois, abriu filiais por todo o país”. 

Contudo,  é  importante  salientar  que as  instituições  de  educação infantil  no Brasil,

estavam  quase  que  exclusivamente,  relacionadas  à  prestação  de  serviços  assistenciais  às

crianças das famílias providas de condições sociais e financeiras, tendo as mães, na maioria,

que  trabalhar.  Nesse  sentido,  cabe  ressaltar,  que  algumas  dessas  instituições,  recebiam

crianças advindas, na maioria das vezes, conforme descreve Kuhlmann Jr. (2001, p. 21), “de

mães viúvas ou pais que precisavam trabalhar, crianças que necessitavam de abrigo, afeto,

alimentação nutritiva, oportunidade para brincar livre dos perigos das ruas e para descansar e

dormir  nos  intervalos  das  brincadeiras”.  No entanto,  essas  instituições,  “funcionavam em

tempo integral, embora houvessem também, aquelas instituições que recebiam crianças por

um período curto de 3 e 5 horas diárias, sendo essas, privadas de certos benefícios oferecidos



102

às demais atendidas em tempo integral, como alimentação, entre outros” (KUHLMANN JR.,

2001, p. 21).

 É importante  salientar  conforme Kuhlmann Jr.  (2001),  que,  embora  os jardins  de

infância,  fossem criados com finalidades  educacionais,  esses  no entanto,  em sua maioria,

assumiram por muito tempo, a função assistencial às crianças das famílias, cujos pais tinham

que trabalhar  mas não tinham com quem deixar  os filhos.  Observa-se,  portanto,  que essa

situação justifica o fato de muitas dessas instituições terem sido criadas pelos próprios patrões

desses trabalhadores, para que assim, enquanto os pais estivessem a laborar e produzir, os

seus filhos estariam sobre os cuidados de profissionais contratados por estas instituições para

que durante  o  período do dia  em que seus  pais  estivessem no trabalho,  estas  estivessem

protegidas. No entanto, “a assistência passou no final do século XIX, a privilegiar políticas de

atendimento à infância em instituições educacionais e o jardim de infância foi uma delas,

assim como a creche e as escolas maternais” (KUHLMANN, 2001, p. 26). Dessa forma, o

primeiro jardim de infância criado no Brasil, no Colégio Menezes Vieira em 1875, na cidade

do  Rio  de  Janeiro,  conforme  afirma  kuhlmann  Jr.  (2001,  p.27),  “não  tinha  os  mesmos

objetivos  que  outros  jardins  criados  nas  cidades  europeias  e  norte-americanas,  pois  tinha

como finalidade, atender as crianças do sexo masculino com idade entre 3 e 6 anos, porém,

essas crianças pertenciam à elite da cidade”.

Essa prática da escola atender apenas às crianças  do sexo masculino,  evidencia de

forma  clara,  o  quanto  a  sociedade  brasileira  permaneceu  por  muito  tempo  com  essa

consciência machista, demonstrando, portanto, que a educação não era coisa para mulher e

sim  apenas  para  os  homens.  Essa  prática  machista  impregnada  na  sociedade  brasileira,

evidencia, contudo, que essa discriminação relacionada ao sexo feminino, não esteve apenas

relacionado ao fato de a mulher ter sido por muito tempo considerada inferir e submissa ao ser

masculino, mas sobretudo, ao fato de a esta, ter sido negado de forma direta e desrespeitosa,

direitos  igualitários  que  foram  sendo  conquistados  graças  às  várias  lutas  sobretudo,

feministas, que passaram a ter significação maior, a partir dos anos iniciais do século XX. 

Contudo,  o  que se pode evidenciar  aqui,  com relação à implantação do jardim de

infância  no  Brasil,  é  que,  embora  esse,  tivesse  como  princípio,  a  utilização  do  método

intuitivo, esse tinha também como prioridade alcançar os objetivos do:   

Desenvolvimento integral, harmônico da parte física, moral e intelectual do
educando,  para  que  aproveite  a  instrução  primária,  pois  esta  não  é  uma
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escola na acepção vulgar do termo, é a transição suave, e racional da família
para a escola. Esta escola não ensina especialmente a ler, escrever e contar,
prepara as crianças para que mais rápido e utilmente possam aprender. Não é
um lugar de brinquedo, é o sagrado laboratório em que se aproveitam as
múltiplas,  variadas  e  expressivas  manifestações  de  atividade  infantil.
(BASTOS, 2001, p. 43)

Nesse sentido, cabe ressaltar que as discussões acerca da importância da implantação

do jardim de infância no Brasil foi ampla,  “principalmente,  por parte do próprio Menezes

Vieira, que considerava esta modalidade de ensino um avanço na história da educação das

crianças” (BASTOS, 2001, p.55), sobretudo porque “a organização do jardim de infância tem

um alcance muito superior ao que geralmente lhe atribuem e procura justificar a necessidade

de sua implantação no país e os cuidados que devem ser tomados” (BASTOS, 2001, p.55).

Dessa forma, na visão de Menezes Vieira, o jardim de infância constitui a base da escola

primária e supre: 

A insuficiência material e espiritual das famílias, combatendo maus hábitos e
instintos, extirpando os germes dos vícios. Inoculando princípios de ordem,
de  asseio,  de  economia,  depurando  a  linguagem  de  termos  baixos  ou
desonestos e, ao mesmo tempo, enriquecendo o vocabulário pela aquisição
de novos conhecimentos, ou seja, cultivando racionalmente as forças físicas
intelectuais e morais da criança (BASTOS, 2001, p. 55-56).

No entanto,  as  discussões acerca da implantação dos  jardins de infância  no Brasil

foram realizadas também por parte daqueles que se colocavam contrários a esta iniciativa da

escola  Menezes  Vieira,  conforme  podemos  observar  nas  justificativas  de  outros,  como  o

parecer de Manoel Olímpio R. da Costa e do conselheiro Junqueira:

Manoel  Olímpio –  Querem  a  educação  do  Estado  pelo  Estado  para  o
Estado.  Os  que  mais  pugnam por  tais  estabelecimentos  são  os  que  mais
clamam contra a intervenção do Estado no ensino. A estes, talvez conviesse
a  empresa  dos  jardins  de  infância,  pois  o  Brasil  que  ainda  não  pode
proporcionar o ensino aos  indivíduos de 7 a 15 anos,  já  quer receber  as
crianças apenas desmamadas para ensiná-las? Os jardins de infância trarão
de pronto a melhora da educação? Não. Seria preciso, que o governo pudesse
criar estabelecimentos bastantes, para recolher todas as crianças. 
Junqueira – O jardim de infância não tem nada com a instrução, é uma
instituição de caridade para meninos desvalidos, que serve para que a mãe ou
o pai, sendo minimamente pobres, quando vão para o trabalho, entreguem
seus  filhos  àqueles  asilos,  como  já  se  faz  entre  nós  e  até  na  Bahia,  em
algumas casas dirigidas pelas irmãs de caridade. Mas aqui era preciso dar-se
este nome pomposo. (BASTOS, 2001, p. 62-63, grifos meus)

Percebe-se, portanto, de acordo com Bastos (2001), que as discussões permeadas em

torno da ampliação dos jardins de infância no Brasil, foram muitas e duraram anos, porém,

enquanto se acaloravam as discussões a esse respeito, uma parcela considerável da população

permanecia excluída na participação de tal serviço destinado às crianças, pois ainda conforme

Bastos (2001), durante muitos anos da história brasileira, apenas as crianças que faziam parte
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da elite, puderam ser beneficiadas com esta modalidade de ensino uma vez que as discussões

a  respeito  da  ampliação  na  prestação  de  tal  serviço,  só  tomaram  fôlego  maior,  após  a

proclamação da República e esses serviços educacionais só passaram a ser disponibilizados

as  crianças  da  classe  pobre  em meados  do  século  XX,  sobretudo  após  a  legalização  da

educação infantil. 

Contudo, é importante destacar também, conforme Kuhlmann Jr. (2002), que os vários

congressos realizados no intuito de discutir a educação das crianças no Brasil,  passaram a

ganhar proporções maiores, sobretudo, a partir de 1916, quando, “há, uma articulação maior

de interesses, por parte dos setores jurídicos, empresariais, políticos, médicos, pedagógicos e

religiosos em torno de três influências básicas, ou seja, a jurídico policial, a médico higienista

e a religiosa” (KUHLMANN JR. 2002, p.463). Embora possamos considerar, que a história

de  implantação  de  um  jardim  de  infância  no  Brasil,  tenha  sido  bem  anterior  a  essas

discussões,  ou  seja,  o  primeiro  jardim  de  infância  de  instrução  pública  já  havia  sido

implantado na Escola Normal, situado na cidade de São Paulo, no ano de 1896, conforme

descreve Monarca (2001), ao justificar a necessidade da criação do mesmo, “como mais uma

escola-modelo, destinada a servir para exercícios práticos de ensino dos alunos matriculados

na  Escola  Normal  de  São  Paulo,  conforme  decreto  de  n.  342,  de  3  de  março  de  1896”

(MONARCA, 2001, p. 82), justificando ainda o autor, que o referido artigo, determina no seu

artigo único o seguinte termo: “fica criado um jardim da infância junto a Escola Normal da

Capital, como preparo para a escola modelo: revogada as disposições em contrato. Palácio do

Governo  de  São  Paulo,  3  de  março  de  1896.  Bernardino  de  Campos,  Alfredo  Pujol”

(MONARCA, 2001, p. 82). 

Cabe ressaltar  ainda,  que o jardim de infância  instalado na Escola Normal de São

Paulo, seguiu o modelo froebeliano, com intuito, sobretudo, “de preparar pela educação dos

sentidos,  segundo  os  processos  de  FROEBEL,  os  alunos  de  ambos  os  sexos,  que  se

destinassem  às  escolas  normais”  (MONARCA,  2001,  p.  84).  Nesse  sentido,  “conforme

decreto n. 335, de 31 de maio de 1920, o jardim de infância passa a ser concebido como elo

entre a família e a escola, destinado a educar física, intelectual e moralmente a infância, e

como modalidade de ensino a ser instalada nas escolas normais” (MONARCA, 2001, p. 92).

Dessa forma, a proteção à infância passa a ser “o motor que a partir do final do século XIX,

impulsiona em todo o mundo ocidental, a criação de uma série de associações e instituições

para cuidar da criança, sob diferentes aspectos como da sua saúde e sobrevivência, dos seus

direitos sociais, da sua educação e instrução” (KUHLMANN JR., 2002, p.464).  
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 Contudo, o jardim de infância no Brasil passa a ser por longos anos privilégio apenas

das  crianças  cujos  pais  pertenciam  à  classe  de  alto  poder  aquisitivo,  ficando  as  demais

crianças e principalmente aquelas residentes nas zonas rurais, desprovidas de tal benefício,

tendo  que  recorrer  a  uma  educação  improvisada,  fornecida  na  maioria  das  vezes  por

professores leigos, ou até mesmo por crianças que ensinavam outras crianças a ler e escrever,

sendo essa uma prática muito comum no Brasil, principalmente na passagem do século XIX

para o XX, pois a oferta  de escolas de ensino primário  até  esse período ainda era muito

precária  no  país.  Contudo,  “tornando-se  obrigatória,  houve  incentivo  para  a  criação  de

escolas, buscando-se facilitar  o acesso das crianças pobres, embora a porta de entrada das

escolas  permanecessem abertas  somente  para  uma  pequena  parte  delas”  (RIZZINI,  2011,

p.107).

Dessa forma evidencia-se que a educação para as crianças no Brasil, acaba se tornando

algo  moderno,  devido  às  grandes  dificuldades  enfrentadas  na  luta  pela  sua  consolidação,

principalmente, no que se refere à educação para as crianças das classes populares, ou seja,

“os cuidados com a infância, tornam-se um aspecto a ser considerado nesse modelo de nação

moderna, com suas políticas sociais e instituições” (KUHLMANN JR. 2002, p.465). Nesse

ínterim, cabe ressaltar de acordo com Kuhlmann Jr. (2002, p.465), que a educação “ganhou

um espaço privilegiado no 3º encontro denominado de Congresso Brasileiro de Proteção à

Infância - CBPI e Congresso Americano das Crianças - CAC, aparecendo como um núcleo

catalisador das propostas para a infância”. Dessa mesma forma ressalta ainda Kuhlmann Jr.

(2002, p.465), “que as questões do campo da higiene e saúde tiveram um grande relevo neste

congresso”.  Cabe enfim,  acrescentar,  contudo,  que,  após  a  proclamação  da  República  no

Brasil,  a  assistência  às  crianças,  continuava  sendo  prestada  por  parte  da  Igreja,

principalmente, no que se refere à educação das mesmas. 

No entanto, salientamos ainda, que o surgimento de uma preocupação maior com a

infância no Brasil República “teria na esfera jurídica o principal catalisador da formulação do

problema e  da  busca  de  soluções  para  o  mesmo”  (RIZZINI,  2011,  p.108).  Dessa  forma,

percebe-se  que  as  primeiras  duas  décadas  do  século  XX,  “constituíram  o  período  mais

profícuo da história da legislação brasileira para a infância, devido ao grande número de leis

produzidas no intuito de regular a situação da infância,  que passa a ser alvo de inúmeros

discursos tanto em esfera estadual quanto federal” (RIZZINI, 2011, p.109). 

Nesse sentido, é importante ressaltar que “o modelo de pré-escola brasileira de massa,

desempenhando também função de assistência, foi introduzida no Brasil, sob influência de

propostas  divulgadas  pelas  organizações  intergovernamentais,  em especial  o  UNICEF e a
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UNESCO” (ROSEMBERG,  1999,  p.143).  Embora,  conforme  salienta  Rosemberg  (1992),

essa discussão, acerca do oferecimento educacional dispensado às crianças,  tenha ganhado

força  a  partir  de  1970,  mesmo  tendo  que  enfrentar  certa  resistência  por  parte  de  alguns

governos de Estados e Municípios. Contudo, é importante ressaltar que a partir dos anos 1980,

as discussões a respeito dessa modalidade de ensino, “sofrerá ações mais incisivas por parte

do MEC, pois  a  pré-escola  para  crianças  com idade de 4 a  6  anos,  será  uma das  linhas

prioritárias de intervenção educacional nas periferias urbanas, adotando assim, o conceito de

educação básica, e englobando os níveis pré-escolar e 1º grau” (ROSEMBERG, 1992, p.22). 

É, portanto, a partir do advento republicano que o problema da criança começa a tomar

uma dimensão política  maior,  contudo,  “consubstanciada  no que muitos  denominavam de

ideal republicano  na época” (RIZZINI, 2011, p.109, grifo meu).  Porém, entendemos que

essa preocupação com a criança, tinha como principal objetivo para muitos, que participavam

das discussões, acerca da educação das mesmas, o de “não ressaltar apenas a importância, mas

sim a  urgência,  de  se  intervir,  educando  ou corrigindo,  ‘os  menores’,  para  que  estes  se

transformassem em indivíduos  úteis  e  produtivos  para  o  país,  assegurando a  organização

moral da sociedade”. (RIZZINI, 2011, p.109, grifo meu)  

 Dessa forma, percebe-se que a nova proposta de educação pré-escolar brasileira, será

fruto de programa nacional de massa, uma vez que a implantação em 1977, do Projeto Casulo,

uma dessas políticas de governo de atenção à criança, tinha como principais características, os

objetivos  de  “assistência  e  de  desenvolvimento  integral  da  criança,  que  ampliaram  a

perspectiva exclusiva de preparação para a escolaridade obrigatória, mas que adotaram uma

forte conotação preventiva; perspectiva de atendimento de massa, ampliando a cobertura a

baixo custo” (ROSEMBERG, 1999, p.147). Implantado no Brasil em 1976 pela LBA, órgão

federal  de  assistência  social,  “considerada  como  criadora  e  criatura  do  serviço  social  no

Brasil,  a LBA desenvolveu, até a implantação do Projeto Casulo, uma série de programas

destinados a maternidade e a infância, localizados, não extensivos, com base no voluntariado”

(ROSEMBERG, 1999, p.147). 

Levando-se em consideração a preocupação com a implantação de políticas voltadas

para o oferecimento educacional, prioritariamente, às crianças em idade pré-escolar, observa-

se, que a proposta do Projeto Casulo, tinha como principal característica, oferecer educação às

crianças  das camadas paupérrimas da população,  no intuito,  principalmente,  de evitar  que

problemas  futuros  viessem  a  acontecer,  conforme  destaca  Rosemberg  (1999,  p.149),  ao

afirmar que “a LBA orientava sua atividade e seus recursos na defesa de nossa raça, cuidando

das mães e das crianças, os homens de amanhã”. No entanto, “posteriormente, sua ação em
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prol da infância, destinava-se a evitar a ociosidade e a mendicância, vistos como consequência

do  abandono  infantil  e  da  decadência  moral  do  meio”  (ROSEMBERG,  1999,  p.149).

Contudo, o documento descrito em 1977 pela LBA, tem como proposta, “executar o Projeto

Casulo  objetivando  o  atendimento  ao  maior  número  de  crianças,  com  reduzido  custo

operacional  e  a  mobilização  de  entidades  governamentais  e  particulares,  além de  outros

recursos comunitários, e será implantado em todo território nacional” (ROSEMBERG, 1999,

p.149). 

Percebe-se,  portanto,  que  esse  Projeto  denominado  de  Casulo,  poderia  ter  sido

realmente um projeto voltado para a inclusão das crianças pequenas na escola. Porém, ao que

parece,  não passou de uma verdadeira  ilusão,  ou seja,  “seus objetivos estavam ancorados

apenas, em evitar que um problema social viesse a afetar a segurança e a paz da população”

(ROSEMBERG, 1999, p.149). Na verdade, o que estava em jogo, seria “manter a paz e a

tranquilidade da nação, oferecendo uma suposta ‘escola’, àqueles que viriam a ser o futuro da

nação” (ROSEMBERG, 1999, p.149, grifo meu).  Contudo, é perceptível que a verdadeira

proposta  do  Casulo,  seria  enfim,  evitar  que  as  crianças  se  tornassem  um  fardo  para  a

população  e  principalmente  para  os  governantes.  No entanto,  cabe  mencionar  o  texto  do

Manifesto dos Educadores,  totalmente contraditório a esse tipo de política pretendida pelo

Projeto Casulo, principalmente no que se refere ao futuro do Brasil:

Precisamos convencer-nos, uma vez por todas, que o futuro do Brasil não
está na sobra dos conluios nem no tumulto das assembleias, mas no milagre
eterno da sua juventude, nas mãos dos nossos filhos. Ele brilha, sobretudo,
na  profundeza  de  sua  alma,  na  claridade  de  seu  espírito,  ímpeto  de  seu
idealismo,  na  chama  de  seu  olhar,  a  aurora  dos  tempos  modernos.
(MANIFESTO, 1959, p.3)

É importante observar que, por muito tempo, a educação no Brasil não era prioridade,

até porque a maioria da população era analfabeta, pois se tratava de um país que por um longo

período de sua história, fora escravocrata, com uma parcela muito grande de indivíduos que

viviam sob a condição de escravo. No entanto, observa-se conforme Demartini (2001, p.124),

que essa situação de cidadãos analfabetos, passa a ser preocupação para os governos a partir,

principalmente,  “da abolição  da  escravatura  em 1888,  da  vinda  de  imigrantes  asiáticos  e

europeus para trabalhar nas grandes fazendas, nas indústrias e comércio dos centros urbanos”.

Essa diversidade de povos transforma o Brasil em um país multirracial, com especificidades

diversas, cujas infâncias foram:

As das crianças filhas de funcionários, profissionais liberais, comerciantes
das  cidades,  das  crianças  filhas  de  imigrantes  operários  ou  trabalhadores
rurais, das crianças filhas de famílias negras recém-saídas da escravidão, das
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crianças filhas de pequenos produtores rurais: os caipiras caboclos, sitiantes
etc. (DEMARTINI, 2001, p. 124).

 Com  o  crescimento  populacional,  principalmente  urbano,  surge  também  outro

problema social, a preocupação com as crianças desses novos trabalhadores que se instalam

no país. O que fazer para evitar que se tornem vítimas da criminalidade e da vadiagem? A

solução seria a inserção delas na escola, mas como incluí-las se não há espaço para todas? Eis

um problema que se arrasta com múltiplas discussões incutidas no campo político, e enquanto

não se resolve esse problema de cunho social, muitas crianças vão sendo alfabetizadas fora da

escola, ou seja, antes de serem inclusas no sistema escolar público, aprendem a ler e escrever

por outros meios, enquanto tantas outras permanecem sem acesso à educação. 

Cabe ressaltar,  que boa parte  das crianças  que aprendiam a ler  e  escrever  fora da

escola  pertenciam  às  famílias  de  grandes  fazendeiros,  que  contratavam  professores

particulares para ensinar seus filhos em suas residências, ou aprendiam com as próprias mães,

porém, boa parte desses professores eram leigos. E conforme Demartini (2001, p.131), “outras

crianças  eram alfabetizadas  pelos  irmãos  mais  velhos,  por  empegadas  da  família,  outras

aprendiam observando, ou seja, apenas com a vontade própria de aprender a ler e escrever”. E

havia ainda,  aquelas,  cujas famílias eram ricas e por morarem na zona urbana,  acabavam

frequentando  o  jardim de  infância.  Essas  informações  estão  contidas  em depoimentos  de

adultos ao relatarem que tiveram esse tipo de educação, conforme descreve Demartini.

Na maior parte dos casos, o interesse pela alfabetização partia da própria
criança:  apenas  quando  as  mães  exerceram esta  tarefa  é  que  parece  ter
ocorrido um interesse e empenho efetivos da família no sentido de que esta
alfabetização ocorresse antes da entrada na escola primária – e nesse caso
elas se autoatribuem esta tarefa (DEMARTINI, 2001, p. 132).

Percebe-se, portanto, que o acesso à educação escolar, nem sempre fora privilégio para

todos, pois a maioria da população, sobretudo, a pobre e negra, sempre fora a mais excluída.

A população negra ainda conseguia ser a parcela que menos acesso tinha à escola, pois, de

acordo com Demartini (2001, p.133), nem a proclamação da República, que previa a educação

como direito de todos, nem a Lei do Ventre Livre de 1871, que estabelecia a liberdade para os

filhos de escravos nascidos a partir daquela data, “conseguiram garantir que a inserção das

crianças negras na escola fosse garantida, pois, havia muito forte ainda, o peso da escravidão,

que permeava a vida do negro agora legalmente livre”.  No entanto,  para que a educação

pudesse  ser  oferecida  a  todas  as  camadas  sociais,  seria  necessária  “a  obrigatoriedade  do

ensino primário, e sua universalização como indicador fundamental, para a inclusão da nação

brasileira no rol dos países civilizados” (KUHLMANN JR., 2002, p.468). 
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Assim, as crianças das camadas populares, na maioria negras, não conseguiam sequer

aprender a ler e escrever, pois o poder público demonstrava muito pouco interesse em manter

essas  crianças  na  escola.  “O  poder  público,  parecia  de  certo  modo,  disposto  a  adiar  a

escolarização  das  camadas  mais  baixas,  para  tanto,  colocava  à  sua  disposição,  cursos  de

adultos, noturnos” (DEMARTINI, 2001, p. 145). Essa era a única alternativa para a criança

pobre e/ou negra que pretendia estudar, ou melhor, frequentar uma unidade escolar.   

Quanto à educação das crianças de famílias pobres que moravam nas áreas rurais, o

acesso à educação era quase inexistente, pois o poder público também não tinha interesse em

oferecer educação a essa parcela da população, muitas aprendiam a ler e escrever por conta

própria aprendia com outras crianças, ou não aprendiam, por não terem quem as ensinassem.

“O ensino da leitura foi historicamente negado às populações rurais, nesse primeiro período

republicano,  pois,  predominou-se,  a  preocupação  com  o  ensino  primário  urbano”

(DEMARTINI, 2001, p. 147).  

De qualquer forma, contrariamente ao que afirmam alguns, a rede escolar
existente no campo, não era suficiente para corrigir as deficiências apontadas
no tocante  não  só  à  criação,  mas  também ao efetivo  funcionamento  das
mesmas.  Assim,  o  atendimento  escolar  à  população  rural  estava  muito
distante  dos  ideais  republicanos  de  ministrar  ensino  primário  a  todos.
(DEMARTINI, 2001, p. 148)

No entanto, com o passar dos anos, a educação das crianças pobres passa a ser uma

preocupação para o poder público, principalmente por continuar sendo maioria da população

brasileira,  e  a  falta  de  acesso  à  escola  poderia  resultar  em  problemas  futuros,  como  a

delinquência e vadiagem. É pensando em evitar que essas crianças se tornem problemas para

a sociedade, de acordo com afirmações de Schueler (2001), que vai surgir, em meados de

1871, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira Associação Municipal Protetora da Infância

Desvalida para o atendimento das crianças com idade entre 5 e 14 anos de idade. Contudo, a

criação  dessa  associação  tinha  como  objetivo  principal  “angariar  recursos  e  facilitar  a

frequência das crianças pobres nas escolas municipais e dirigir proteção e instrução a uma

categoria especifica e distinta, a qual denominou ‘infância desvalida’” (SCHUELER, 2001, p.

159). Dessa forma:

A difusão da instrução primária era encarada como um instrumento político
de controle sobre as camadas pobres da sociedade, o projeto desenvolvido
pelo  governo  imperial  e  pela  Câmara  Municipal  era  um projeto  político
reformista  de caráter  conservador,  pois  objetivava alfabetizar  um número
cada  vez  maior  de  crianças  entre  a  população  livre,  buscava  integrar  as
camadas pobres aos valores dirigentes e dominantes, rompendo, ao menos
no nível  elementar,  com o  monopólio  do  saber  de  muitos  sobre  poucos.
Desse modo, pretendia reutilizar as políticas de controle social, usando, além
das antigas praticas jurídico - policiais, a instrução e a educação popular, às
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quais então se atribuía uma capacidade poderosa de regenerar e moralizar a
sociedade (SCHUELER, 2001, p. 169-170).

Mas, para que essa educação se tornasse realidade para todos os brasileiros, muitas

discussões foram travadas entre os interessados pela emancipação educacional no país, em

que,  “a Comissão  Organizadora  do  CBPI escolheu um único  tema oficial  intitulado:  “do

combate ao analfabetismo e ao preconceito contra a infância” (KUHLMANN JR., 2002, p.

469). No entanto,  entendemos que a escolha do tema,  se justifica no fato de a população

brasileira,  ser  em  sua  maioria,  literalmente  excluída  da  oferta  educacional,  por  ser

caracterizada como oriunda das camadas populares, sendo na visão de Kuhlmann Jr. (2002,

p.471) “a base de todo o sistema de assistência do Estado moderno, uma vez que a maioria era

considerada  delinquente,  órfãs,  desvalidos,  ou  recrutados  entre  os  descendestes  de  pais

mendigos e vagabundos”. Evidencia-se portanto, que:

 Embora vencendo muitos obstáculos e enfrentamentos, a educação pública,
como instrumento geral de educação, vem sendo defendida e o Estado, cada
vez mais responsabilizado na prestação de tal serviço que desde 1934, vem
gradativamente  sendo  aperfeiçoado,  criando controles  suplementares  para
superar os fracassos da família por meio de escolas e internatos especiais.
Contudo,  a  política  educacional  é  definida  de  forma  excludente,  com
educação  nas  escolas  públicas  e  privadas  para  crianças  disciplinadas  e
atendimento aos abandonados e infratores em internatos. (PASSETTI, 2008,
p.364)

É importante observar, que a filantropia vai se modificando a cada dia na sua forma de

atender  as  crianças  carentes,  uma  vez  que  sua  responsabilidade  tem sido  constantemente

moldada  e  passada  adiante,  no  entanto,  não  se  percebe  uma  melhora  significativa  no

atendimento a essas crianças, sobretudo porque “o plano dos governos de levar escola para

todos nunca se conclui. A escola não completa as carências da sociabilidade e muitas vezes

caracteriza-se  como  local  prioritário  para  obtenção  de  alimentos  por  meio  da  merenda

escolar” (PASSETTI, 2008, p. 365). 

No entanto,  percebe-se  que  nem mesmo o  advento  da  República  que  propõe uma

escola  pública  e  igualitária  para  todos,  foi  capaz  de  vencer  o  paradigma  da  questão

educacional  no Brasil,  visto que o projeto de educação que visavam os republicanos,  não

conseguiu se efetivar de fato, pois as desigualdades educacionais permaneceram vencendo o

tempo  e  se  fazendo  cada  dia  mais  presentes,  e  os  governos  não  conseguiram vencer  as

barreiras  no campo educacional  brasileiro.  Nesse ínterim,  quanto  à  escola,  pensada como

instituição social e educativa, há:

Uma necessidade de reorganizá-la,  como um organismo maleável  e vivo,
aparelho de um sistema de instituições susceptíveis de lhe alargar os limites
e o raio da ação.  As instituições periescolares e postescolares,  de caráter
educativo  ou  de  assistência  social,  devem ser  incorporadas  em todos  os
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sistemas  de  organização  escolar  para  corrigirem essa  insuficiência  social
cada vez maior, das instituições. (MANIFESTO, 1932, p.11) 

Para tanto, cabe ressaltar que vencer esse obstáculo da desigualdade educacional no

Brasil, não tem sido tarefa fácil, pois, é preciso, sobretudo, uma participação mais efetiva da

sociedade,  principalmente,  no  que  se  refere  à  necessidade  de  vencer  os  problemas

relacionados  às  políticas  públicas  voltadas  para  a  educação.  Dessa  forma,  é  importante

destacar o que se evidencia na proposta do Manifesto, ao dizer que:  

A profunda  renovação dos  princípios  que  orientam a  marcha  dos  povos,
precisa acompanhar-se de fundas transformações no regime educacional: as
únicas revoluções fecundas são as que se fazem ou que se consolidam pela
educação, e é só pela educação que a doutrina democrática, utilizada como
um princípio de desagregação moral e da disciplina, poderá transformar-se
numa fonte de esforço moral de energia criadora, da solidariedade social e de
espírito de cooperação. (MANIFESTO, 1932, P.16)

A nova proposta de educação pública vai se efetivando de forma gradativa e de acordo

a  ampliação  das  discussões  a  respeito.  Contudo,  é  preciso  compreender  que  foram  e

continuarão sendo muitos,  os interesses envolvidos na construção do aparelho educacional

brasileiro, e nesse processo de discussões, estará sempre presente a educação interligada com

a questão da saúde da criança que “se entrelaçam nas propostas de tal modo, que se tornam

mutuamente subordinadas no propósito de construir as bases da nação moderna e ordeira”

(KUHLMANN JR. 2002, P. 474). Dessa forma, a escola passa a ser inspecionada para que as

crianças não passem por situações diversas como serem colocadas em classes sem nenhuma

estrutura  física  e  para  tanto,  torna-se  necessário,  “construir  escolas,  oferecer  prédios  e

mobiliário  adequados”  (KUHLMANN JR.  2002,  P.  475).  Mas,  sobretudo,  possibilitar  ao

menos, o mínimo de conforto às crianças. 

É, portanto, conforme salienta Souza (1998), em meio a essa luta pela inclusão das

crianças da classe pobre na escola, que vai emergir a implantação da escola graduada, ou seja,

dos  grupos  escolares,  “como  uma  revolução  da  escola  primária  no  Brasil,  idealizada  e

implantada, principalmente, por grupos liberais republicanos no Brasil nos anos iniciais da

Primeira República 1890-1910” (SOUZA, 1998, p.15). Dessa forma, Souza (1998) ressalta

ainda que o estabelecimento dos grupos escolares do Estado de São Paulo ocorreu no interior

do projeto republicano de educação popular, pois os republicanos:

Mitificaram o  poder  da  educação  a  tal  ponto  que  depositaram nela  não
apenas  a  esperança  da  consolidação  do  novo  regime,  mas  também  a
regeneração  da  nação,  e  dessa  forma,  os  grupos  escolares  vão  sendo
portanto,  construídos  como  escolas  modelares  para  que  neles  fossem
ministradas  aulas  nas  séries  iniciais  do  ensino  fundamental  ou  antigo
primário, com um programa de ensino diferenciado e um currículo rico e
enciclopédico,  com  métodos  e  procedimentos  pedagógicos  bem  mais
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sofisticados e modernos que os aplicados anteriormente. (SOUZA, 1998,
p.15)

Percebe-se, portanto, que essa nova modalidade de escola primária, seria a esperança

de uma escola que pudesse atender a todos, principalmente, às crianças das classes populares,

pois  “implicaria  uma nova concepção arquitetônica,  e  pela  primeira  vez,  surgirá  a  escola

como  lugar,  a  existência  do  edifício-escola,  como  um aspecto  imprescindível  para  o  seu

funcionamento,  dotado  de  uma  identidade”  (SOUZA,  1998,  p.16).  Portanto,  com  a

implantação  dos  novos edifícios,  “a especialização  dos  espaços  ocorre  de acordo com as

finalidades  do  ensino,  com a  necessidade  da  completa  separação  entre  os  sexos,  com as

exigências  da  pedagogia  moderna:  classes,  bibliotecas,  museus,  laboratórios,  oficinas,

ginásios, pátios para recreio e auditório” (SOUZA, 1998, p.16). Nesse sentido, o novo modelo

de escola, foi adotado em todos os Estados do Brasil, e por mais de setenta anos, esse foi o

modelo de ensino aplicado por todo o país. Porém:  

Extintos  na  década  de  1970,  eles  sobreviveram  na  memória  de  várias

gerações e na linguagem ordinária, seja no costume das pessoas referirem-se

às quatro primeiras séries do ensino fundamental como o ensino dado no

grupo escolar, seja referindo-se ao edifício onde funcionaram muitas dessas

escolas (SOUZA, 1998, p. 17).

Entendemos, portanto, conforme afirmações de Souza (1998, p18), que a implantação

dos grupos escolares vão surgir como uma alternativa, para tirar a sociedade brasileira “da

escuridão, da ignorância e do atraso em que se encontravam, e os idealistas republicanos,

seriam  os  grandes  idealizadores  e  criadores  dessa  nova  modalidade  de  ensino  que  se

perpetuaria por mais de sete décadas na educação das séries iniciais  no país”, visto que a

proposta de educação defendida pelos idealistas republicanos visava, sobretudo, a libertação

da  população,  e  mais  que  isso,  ou  seja,  uma  educação  que  não  fosse  monopólio  de  um

determinado  segmento  da  sociedade,  mas  que  fosse  principalmente,  pública  em todos  os

sentidos e ofertada de forma igual para todos, independente de condição social. 

Contudo, para que a concretização desse novo projeto educacional desse certo, ainda

conforme Souza (1998), um amplo projeto civilizador teve de ser gestado nessa época, e nele,

a  educação  popular  foi  ressaltada  como  uma  necessidade  política  e  social.  Para  tanto,  a

exigência da alfabetização para a participação política (eleições diretas) tornava a difusão da

instrução primária indispensável para a consolidação do regime republicano, além disso:

 A educação popular passa a ser considerada um elemento propulsor, um
instrumento  importante  no  projeto  prometeico  de  civilização  da  nação
brasileira.  É  assim,  que  a  escola  primária  adquire  uma  finalidade  cívica,
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moral e instrumental, para cumprir tão elevado desígnio, era preciso fundar
uma  escola  identificada  com  os  avanços  do  século,  enfim,  uma  escola
moderna  em substituição  à  arcaica  e  precária  escola  de  primeiras  letras
existentes no império. (SOUZA, 1988, p.28-29)

Contudo, cabe ressaltar que a implantação dos grupos escolares no Brasil, de acordo

com Souza (1998), foi uma reinvenção dos modelos escolares dos países europeus, sobretudo

dos Estados Unidos, copiados e aplicados no Brasil pelos republicanos, embora esse modelo

educacional,  já  havia,  portanto,  se  consolidado,  desde  fins  do  século  XIX,  fazendo-se

universal  o  ensino  primário  nesses  países.  Contudo,  “a  reorganização  do  ensino  normal,

deveria revestir-se de um caráter profissional, uma vez que antes, a instrução era vista como

um fim educativo,  pois, bastaria conhecer o programa de ensino, porém, prescindia-se, do

elemento fundamental que era o aluno” (KUHLMANN JR. 2002, p. 483). E em meio a todo

esse processo de transformação educacional brasileiro: 

A escola primária é enfim (re)inventada: novas finalidades, outra concepção
educacional, e organização do ensino. O método individual cedeu lugar ao
ensino  simultâneo:  a  escola  unitária  foi,  paulatinamente,  substituída  pela
escola de várias classes e vários professores, o método tradicional dá lugar
ao  método  intuitivo,  a  mulher  encontrou  no  magistério  primário  uma
profissão,  os  professores  e  professoras  tornaram-se  profissionais  da
educação. (SOUZA, 1998, p.39)

Os republicanos enfim,  fizeram da educação popular,  um meio de propaganda dos

ideais liberais republicanos e reafirmaram a escola como instituição fundamental para o novo

regime e para a reforma da sociedade brasileira (SOUZA, 1998, p. 30). Nesse sentido, cabe

ressaltar que a nova proposta de educação no Brasil, está ancorada sobretudo, num processo

de  profundas  transformações  sofridas  pela  escola  primaria,  em que  “a  existência  de  um

conjunto de escolas sem uniformidade sede lugar a um sistema mais ordenado, estandardizado

e de caráter  estatal,  ou seja,  passa de  uma escola  de  acesso restrito  para  uma de  acesso

obrigatório, generalizado e universalizado” (SOUZA, 1998, p.31). Dessa forma, o século XIX

transforma-se:

Em  um  verdadeiro  cenário  de  experimentação  e  construção  da  escola
graduada, dotada de uma estrutura mais coerente, durável e mais adequada à
universalização do ensino primário, com um enriquecimento dos programas
que ocorre de forma simultânea à adoção de novos métodos pedagógicos, em
que  o  nascimento  da  escola  primária  no  século  XIX,  não  poderia  ser
analisado sem considerar o movimento de renovação pedagógica, que tanta
influência exerceu no pensamento educacional desse século. (SOUZA, 1998,
p.32)

Esse projeto de escola graduada de ensino primário teve início no Estado de São Paulo

na década de 1890, e conforme descreve Souza (1998), no que se refere à nova proposta
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educacional, os reformadores da educação acreditavam “na imprescindibilidade da formação

dos  professores  para  a  renovação  da  escola  pública,  uma  vez  que  essa  renovação  era

concebida  especialmente  em  termos  de  adoção  de  novos  processos  de  ensino

consubstanciados no método intuitivo” (SOUZA, 1998, p.40). Dessa forma, a escola modelo

passou a ser vista como:

Uma  simples  escola  de  prática  de  ensino,  ela  deveria  ser  a  instituição
modelar, o paradigma da escola primária a ser seguida pelas demais escolas
públicas do Estado. Além da organização pedagógica com base no método
intuitivo, ela trazia o germe da concepção da escola graduada. A criação de
escolas  graduadas  de  várias  salas  de  aula  e  professores  encontrava-se,
portanto,  pressuposta desde o início nos projetos de reforma da instrução
pública, funcionando em um só prédio com vastas salas bem arejadas, pátios
arborizados, museus escolares, bibliotecas populares e mobílias. (SOUZA,
1998, p.40)

E conforme Souza (1998), a escola graduada, ou seja, os grupos escolares, surge então

com uma roupagem bem diferenciada da escola existente no Brasil Império, em que a escola

deixa de ser aquele espaço separado, isolado, e passa a funcionar em um prédio, com uma

capacidade  bem maior  que  possibilitasse  a  união  de  várias  escolas,  com uma quantidade

significativa de alunos reunidos em um mesmo ambiente, onde todos pudessem compartilhá-

lo, e nesse mesmo espaço, pudessem acontecer as aulas com turmas e séries separadas para

meninos e meninas, com um professor para cada série e um diretor que pudesse gerir esse

espaço. Eis que surge com os grupos escolares uma nova modalidade escolar, que embora

fosse apenas urbana era considerada como: 

Uma escola moderna e  de melhor  qualidade.  A reunião de escolas  trazia
todos os princípios fundamentais que propiciaram as mudanças no ensino
primário: a racionalização e a padronização do ensino, a divisão do trabalho
docente,  a  classificação  dos  alunos,  o  estabelecimento  de  exames,  a
necessidade de prédios próprios com a consequente constituição da escola
como  lugar,  o  estabelecimento  de  programas  amplos  e  enciclopédicos,  a
profissionalização do magistério, novos procedimentos de ensino, uma nova
cultura escolar (SOUZA, 1998, p. 49).  

Os grupos escolares inaugurados no Estado de São Paulo passam enfim, a servir de

modelo e referência para os demais estados brasileiros no que se refere ao ensino primário,

sendo os professores desse estado convocados para reorganizar a instrução pública por todos

os  outros  estados  do  país.  Para  tanto,  com  tal  propósito  educacional  “a  escola  deveria

proporcionar  ensinamentos  de  vida,  que  fizessem compreender  a  organização  social,  que

facultassem meios da colaboração no processo coletivo, com isso, prepararia os alunos para o

uso acertado da vida” (KUHLMANN, 2002, p.483). Com isso, a figura do professor, passa a

exercer  papel  fundamental  nessa nova modalidade de ensino uma vez que “passaria  a ser
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responsabilizado pela formação do povo, o elemento reformador da sociedade, o portador de

uma nobre missão cívica  e patriótica,  pois,  era  pelo professor,  que se poderia  reformar  a

escola e levá-la a realizar as grandes finalidades da educação pública” (SOUZA, 1998, p. 61).

Para tanto, cabe ressaltar que:

Sobre  a  desdobrada  figura  do  mestre-escola  do  Império,  combalido  em
vitalidade  e  sem  ânimo,  vergado  pelo  abandono  e  pela  precariedade  de
recursos  financeiros  e  materiais,  sobre  a  figura  do  mestre-escola  da
palmatória e do compêndio, foi construída a figura enaltecida dos apóstolos
da instrução primária. Profissionais de sólida competência, cônscios de sua
missão, formados pela Escola Normal, o templo da luz, o viveiro de onde
saíram os heróis anônimos da República. (SOUZA, 1998, p. 61) 

O  professor  passa  a  ser  a  figura  central  na  formação  dos  grupos  escolares,

principalmente a figura feminina que se faz maioria nessa profissão. No entanto,  antes do

surgimento dos grupos escolares, ser professor não era tarefa fácil, por ser um ofício muito

pouco valorizado, com baixos salários, escolas de difícil acesso e condições de trabalho pouco

favoráveis.  No entanto, os grupos escolares “vão elevar a profissão, valorizar o professor,

melhorar  suas  condições  para  o  exercício  da  profissão,  elevar  o  nível  de  formação  dos

professores do ensino primário a partir da primeira década do século XX e instituir o concurso

público para o ingresso na carreira em 1892” (SOUZA, 1998, p.72). Dessa forma, os grupos

escolares tornaram-se um grande atrativo para àqueles que queriam seguir a carreira docente,

e principalmente, para os professores da rede pública de ensino, por oferecer:

Melhores salários e melhores condições de trabalho, por serem consideradas
escolas de qualidade e de grande prestígio social, que se estendia ao corpo
docente.  E  por  serem localizados  nos  centros  urbanos,  eram ainda  mais
atrativos que as escolas isoladas, pois para muitos professores, especialmente
as mulheres, trabalhar no grupo escolar significava o máximo de ascensão na
carreira do magistério, dado que os cargos superiores estavam reservados ao
sexo masculino. (SOUZA, 1998, p. 73)

No entanto,  o acesso à educação,  mais  especificamente à escola,  nem sempre fora

privilégio para todas as crianças no Brasil, sabemos que para muitas, esse acesso foi negado,

principalmente, por conta do trabalho infantil, fator determinante para que tantas crianças se

tornassem adultos analfabetos, pois conforme Irma Rizzini (2008, p. 376), o país tem uma

longa história de exploração da mão de obra infantil visto que:

As crianças pobres sempre trabalharam, seja para seus donos, no caso das
crianças escravas da Colônia e do Império, para os ‘capitalistas’ do início da
industrialização  como  ocorreu  com  as  crianças  órfãs,  abandonadas  ou
desvalidas a partir do final do século XIX, para os grandes proprietários de
terras como os boias-frias; nas unidades domésticas de produção artesanal ou
agrícola; nas casas de família; e finalmente nas ruas, para manterem a si e as
suas famílias (RIZZINI, 2008, p. 376).       
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   E nesta história da exploração da mão de obra infantil, cabe ressaltar, terem sido as

crianças, denominadas de rua e/ou órfãs, quem mais sofreram essas injustiças, principalmente

por não possuírem família, acabavam vitimadas pela exploração através do trabalho, muitas

eram enfim, conforme Rizzini (2008, p.377), “colocadas em asilos de caridade, transformados

por industriais em institutos, escolas profissionais, patronatos agrícolas, visando à adequação

do menor às necessidades da produção artesanal e fabril, formando desde cedo a futura mão

de obra da indústria”. E conforme Kuhlmann Jr. (2002, p. 485), “cada classe de infância, fosse

essa abandonada,  pobre,  deficiente,  era  objeto de propostas  pedagógicas  e  de instituições

educacionais  específicas  e  distintas  das  destinadas  às  demais,  embora  articuladas  da

constituição de um corpo comum de ideias pedagógicas a demarcar o espaço educacional”.

É  também,  de  acordo  com  Arroyo  (2012),  na  precarização  da  vida  familiar,  na

escassez de trabalho e no desemprego dos pais, que as crianças são levadas a se tornarem

sujeitos  ativos  de  lida  para  a  sobrevivência  pessoal  e  familiar,  pois  desde  pequeninas,

vivenciam uma vida precária em conjunto com seu coletivo familiar, social e racial, onde o

trabalho é posto como condição da produção, reprodução e conservação da vida. Dessa forma,

em muitos casos “a falta de educação da criança, a incúria e a indolência dos pais, geravam o

abandono material  e  moral  da infância”  (KUHLMANN, JR.,  2002, p.485).  Muitas  dessas

crianças, principalmente, por conta da condição social familiar dos seus pais, são largadas à

própria sorte.

É importante observar, contudo, que a problemática da exploração da mão de obra

infantil  no  Brasil  é  longa,  com  discussões,  que  vem  se  fazendo  presente  até  a

contemporaneidade,  pois  nem  mesmo  a  ECA  foi  capaz  de  romper  essa  barreira  que  se

enraizou e que, por vez, afasta e tira da vida de muitas crianças uma infância, que deveria ter

como prioridade a educação e não o trabalho. No entanto, ao citar um texto do Ipea intitulado

Trabalho infantil no Brasil: Rumo a erradicação do ano de 2010, Arroyo (2012), mostra que, a

despeito do acentuado progresso na redução do trabalho da criança, em 2008, cerca de 1,7

milhão de crianças  ainda se dedicavam a atividades  produtivas,  o  que representa 5% das

crianças de 5 a 14 anos, e de 9% das de 10 a 14 anos. O texto acentua que a incidência ainda é

mais elevada nas áreas rurais, na região Nordeste, em famílias pobres e na população negra.

Ainda segundo Arroyo (2012), o declive do trabalho da criança e do adolescente no

Brasil, se deverá principalmente a mudanças nos níveis de vida, na elevação da renda familiar,

nas políticas de renda e na diminuição da pobreza extrema, além de mudanças socioculturais,

como um maior reconhecimento da infância e da necessidade da escolarização da criança.  
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No entanto,  percebe-se,  que as políticas  sociais  de atendimento  às  famílias  pobres

brasileiras, criadas pelo governo federal no intuito de melhorar a renda familiar, não tem sido

suficiente,  para  que  muitas  famílias  saiam da  condição  de  extrema  pobreza  e  que  tantas

crianças deixem de trabalhar em virtude da sua condição social, pois de acordo com Rizzini

(2008, p. 380), “Muitos começam cedo na luta pela sobrevivência, sendo a erradicação do

trabalho infantil no Brasil, uma luta que teve seu começo com a aprovação do ECA, porém,

sem data prevista para terminar.

Evidenciamos,  no  entanto,  que  a  luta  pela  consolidação  da  consciência  de  que  a

criança precisa de atenção e cuidados que lhes garantam uma infância  completa,  é dever,

sobretudo  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado,  porém as  informações  levantadas  nesta

pesquisa até aqui, evidenciam que essa conquista é uma luta ainda não vencida, pois há muito

o que avançar, no sentido de poder proporcionar às crianças, uma infância, que faça valer

todos os seus direitos como: educação, alimentação, saúde, moradia, brincadeiras, vestimentas

adequadas, amor, segurança, entre outros, e principalmente, uma vida digna em família, com

todos esses direitos garantidos e assegurados por lei.

Ressaltamos Contudo, que todas essas informações levantadas até aqui, nos serviram e

continuarão servindo, sobretudo, para uma compreensão e uma aproximação maior  com o

objeto em questão, pois sem elas, não conseguiríamos compreender principalmente, o motivo

de tantas crianças no Brasil e mais especificamente na cidade de Vitória da Conquista, terem

se  tornado  internas,  ou  seja,  terem  sido  destinadas  aos  cuidados  de  uma  instituição  de

assistência pública ou privada.

Dessa forma, já de posse, de um entendimento bem mais aguçado com relação ao tema

proposto neste estudo, dispensaremos no terceiro capítulo deste trabalho, atenção na análise

dos  dados  obtidos  na  pesquisa,  sobretudo,  com intuito  de  trazer  para  o  leitor,  não  só  a

apresentação dos dados, mas, as possíveis respostas para a questão proposta inicialmente, e

principalmente,  com  intuito  de  demonstrar  a  relevância  que  este  estudo  trará  para  a

contemporaneidade como também para as gerações futuras no que se refere às políticas de

atendimento as crianças órfãs na cidade de Vitória da Conquista, no período compreendido

entre 1962 a 2002.           
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CAPÍTULO III
ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS EM VITÓRIA DA

CONQUISTA -BAHIA

 Para  entendermos  um pouco da  história  da  assistência  às  crianças  em Vitória  da

Conquista,  Bahia,  julgamos  crucial  a  princípio,  compreender  o  papel  desempenhado  pela

entidade,  considerada  como  pioneira  na  prestação  de  tal  serviço,  ou  seja,  o  “Orfanato”

denominado de Lar Santa Catarina de Sena, fundado na cidade em 1957, pelas irmãs dos

pobres de Santa Catarina de Sena, no intuito de prestar serviços assistenciais às crianças, cujas

situações de vida, fossem as mais vulneráveis possíveis. Para tanto, partimos do seu ponto

inicial, de acordo com a cronologia histórica de atendimento às crianças em Conquista. Nesse

sentido,  é imprescindível destacarmos que, a história da assistência  às crianças na cidade,

começa com a Santa Casa de Misericórdia, fundada em 1919, com o objetivo de prestar os

serviços  de assistência  hospitalar  aos enfermos,  e  posteriormente,  às  crianças  nascidas  na

maternidade da Misericórdia, ambos advindos da classe popular.

É importante destacar também que, o papel da Santa Casa em Vitória da Conquista,

fundada  por  iniciativa  da  Igreja  e  de  parte  da  população  local,  passa  a  ser  de  extrema

importância  para  a  parcela  desfavorecida,  no  que  se  refere  aos  serviços  sociais  que

desenvolvia, pois, embora fosse de responsabilidade do poder público à assistência aos menos

favorecidos,  era  a Misericórdia  quem prestava  tal  serviço.  “Certamente,  a  partir  de 1930,

iniciou-se na cidade, o processo de estruturação de uma assistência médico-hospitalar mais

sistemática, embora, com pouca participação estatal e muita contribuição da caridade cristã”

(CHAVES, 2016, p. 5).

No entanto,  ressaltamos  que  Vitória  da  Conquista,  tem se  apresentado  como uma

cidade, que vem se desenvolvendo economicamente nas últimas décadas, sendo atualmente,

considerada a terceira maior cidade do sudoeste baiano, ficando atrás apenas de Salvador e

Feira de Santana. Sendo também, considerada conforme Souza (1999), como um importante

entroncamento rodoviário, servindo de caminho obrigatório no roteiro entre Sul/Sudeste e o

Nordeste do país (BR 116) e considerada também como rota necessária de integração entre o

litoral sul da Bahia e o Sertão/Vale do São Francisco, por meio das rodovias (BA 415) que

liga Ilhéus a Conquista e da (BA 262) que liga Conquista a Bom Jesus da Lapa, tornando-se,

assim, um importante vetor de desenvolvimento regional.

Contudo,  é importante  ressaltar,  que antes  de se tornar  a  terceira  maior  cidade do

sudoeste  baiano,  a  cidade  de  Vitória  da  Conquista  apresentava-se  como  um  pequeno

município ainda em desenvolvimento que se caracterizava conforme Souza (1999), em uma
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pequena cidade sertaneja, e sua vida política tinha como traço principal o caráter coronelista,

onde as disputas políticas revelavam uma competição pela primazia da liderança política e a

busca  pelo  controle  da  municipalidade  que  acabou  resultando  na  formação  de  lideranças

politicas que ocuparam grande centralidade política por muitos anos na história política da

cidade. 

Contudo, é importante destacar que o processo de conquista dessa cidade e a primazia

pela ocupação da mesma, ainda conforme Souza (1999), se deu principalmente por meio da

família Gonçalves da Costa, que se tornaria o núcleo inicial de um conjunto de parentelas,

formadas  sobretudo,  por  meio  de  uniões  matrimoniais  com  outras  famílias  que  também

firmaram residência na cidade e que ao longo do século XIX, consolidariam um controle

sobre uma estrutura econômica voltada para a pecuária, com a implantação de fazendas e a

submissão, ou seja, eliminação dos povos nativos da região. Dessa forma afirma o cronista

Tanajura que: 

Enquanto desaparece gradativamente a figura do índio domesticado, surgem,
em  evidência,  a  do  vaqueiro,  do  tropeiro,  do  escravo,  do  artesão,  do
professor  e  do  trabalhador  livre.  A  figura  do  fazendeiro  remanescente
daqueles  que promoveram a conquista do território indígena representa o
senhor da terra, o pater família,  proprietários de grandes extensões rurais,
dotado  de  poder  de  decisão  na  câmara  da  qual  é  representante  natural.
(TANAJURA, 1992, p. 55)

É importante ressaltar portanto, o importante papel que a família Gonçalves da Costa,

teve  na formação da vida política  em Vitória  da Conquista,  pois,  através  da união  dessa

família  com  várias  outras,  conforme  afirma  Souza  (1999,  p.28),  “deu-se  a  formação  de

parentelas na cidade, que ao longo de todo século XIX, formariam a endogamia4 conquistense

e  manteriam  o  total  controle  da  política  local”,  pois  essas  famílias,  foram  consideradas

possuidoras de maior poder econômico, com participação no exercício do poder na cidade,

destacando-se, como as mais influentes, as famílias “Gonçalves da Costa, Oliveira Freitas,

Fernandes  de  Oliveira,  Lopes  Moitinho,  Oliveira  Dantas,  Santos  Silva,  Gusmão,  Cunha,

Gusmão Sales, Prado, Ferraz, Araújo, Andrade, Leal Menezes, Correia de Melo, Nunes de

Oliveira, Lemos, Fonseca e Viana” (SOUZA, 1999, p. 28).

4

 Endogamia: termo utilizado por Souza (1999), para caracterizar a formação do tronco político da 
cidade de Conquista.   
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No entanto, para entender todo o processo político por que passou Conquista durante o

período de sua emancipação política, é necessário também, passar por um entendimento da

dinâmica econômica dessa cidade, pois a motivação inicial para ocupação da cidade, “seria a

descoberta  de riquezas minerais,  sendo então essa expectativa  inicial  frustrada,  resultando

assim,  em  outra  estratégia  de  ocupação,  a  abertura  de  uma  extensa  área  para  o

desenvolvimento da atividade pecuarista” (SOUZA, 1999, p. 28). 

É importante ressaltar, contudo, de acordo com as afirmações de Souza (1999), que a

pecuária permaneceu por um longo período como a principal atividade econômica da região,

sendo a família Gonçalves da Costa, os introdutores dessa atividade, que mais tarde viria a

tornar-se  sua  maior  riqueza,  fazendo  dos  Gonçalves  da  Costa  proprietários  de  enormes

fazendas de gado nessa zona até as margens do rio São Francisco. Souza (1999), afirma ainda

que, junto com a pecuária, passou a desenvolver-se nas fazendas da cidade, a atividade de

laticínio,  e  os  produtos  advindos  dessa  atividade,  passaram  a  ser  comercializados  com

diferentes  regiões  da  Bahia,  embora  o  transporte  dessas  mercadorias  fosse  feito  forma

rudimentar,  devido principalmente,  ao fato  de  a  cidade  ser  isolada,  dificultando  assim,  o

comércio com outras regiões, embora essa comercialização se tornasse mais diversificada a

partir do final da década de 1920, com a ampliação e melhoria dos transportes, através da

abertura, em 1927, da rodovia ligando Conquista a Jequié.

Entendemos, portanto,  neste estudo, ser impossível,  compreender a história política

local,  sem  levarmos  em  consideração  que  o  coronelismo  foi  um  dos  fenômenos  mais

marcantes do período em questão, pois de acordo com Souza (1999, p.30), era portanto, o

coronel que tinha total autonomia de poder sobre a população local, que vivia num contexto

socioeconômico,  “marcado  pela  concentração  da  propriedade  fundiária,  na  qual  essa

população  se  via  obrigada  a  exercer  atividades  primárias,  principalmente,  por  não  terem

outras opções de trabalho, pois a grande maioria era analfabeta e dependente dos grandes

proprietários e latifundiários”. 

Percebe-se,  contudo,  que  nesta  conjuntura  da  formação  da  cidade  de  Vitória  da

Conquista,  conforme  Souza  (1999),  as  lideranças  políticas  surgiam  principalmente,  das

famílias possuidoras de grande poder aquisitivo, destacando-se entre essas como o mais forte

líder  político  no final  do século  XIX e início  do  século  XX, o então  José  Fernandes  de

Oliveira  Gugé,  mais  conhecido  popularmente  como coronel  Gugé,  bisneto  do  então  João

Gonçalves da Costa e filho de Luiz Fernandes de Oliveira e Tereza de Oliveira Feitas. 

No entanto, é importante ressaltar de acordo com Souza (1999), que após o coronel

Gugé, vários outros indivíduos surgiriam em diferentes momentos como lideranças políticas
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em Conquista,  destacando-se  entre  os  mais  conhecidos,  os  senhores  Ascendino Melo,  no

período de (1920-1922), Dr. Antônio Agripino da Silva Borges de (1922-1923), o Coronel

Justino da Silva Gusmão de (1923-1925), além do médico Luiz Régis Pereira Pacheco, que

também  teve  importante  destaque  como  líder  Conquistense  nos  anos  1920,  chegando  na

cidade em 1919, para combater uma epidemia de varíola e da peste bubônica, e que acabou se

destacando como uma grande liderança política na cidade.

É, em meio a esse processo de construção da identidade política da cidade de Vitória

da Conquista, que vai surgir a Santa Casa de Misericórdia,  idealizada pelo pároco local o

padre Manoel Olímpio, e que viria a desempenhar, a partir do ano de 1918, importante papel

de assistência aos pacientes atingidos pela epidemia da gripe espanhola que assolava o Estado

da Bahia e que chegara a atingir também a cidade de Vitória da Conquista. 

Salientamos, portanto, que o principal objetivo da Santa Casa de Misericórdia, seria

atender a população carente da cidade, pois este seguimento da sociedade local, não dispunha

de condições financeiras para pagar pelos serviços médicos como consultas entre outros, uma

vez que estas eram condições acessíveis apenas para as famílias abastados da cidade, pois

segundo Chaves:

Como  os  municípios  não possuíam as  condições  necessárias  e/ou  muitas
vezes os chefes políticos locais não consideravam importante a criação e
manutenção de serviços de assistência à saúde da população, estes ficavam
submetidos  ao  arbítrio  do  estado  ou  sob  a  tutela  das  Santas  Casas  de
misericórdia (2013, p. 90).

Contudo, é importante observar que desde sua chegada a essa cidade para assumir o

cargo de vigário forâneo e depois de monsenhor na igreja de Nossa Senhora das Vitórias, o

padre Manoel Olímpio, demonstrou total esforço e dedicação em sua função, demonstrando

grande  preocupação  com  a  questão  popular,  sendo  peça  fundamental  na  fundação  da

Conferência Vicentina5 nessa cidade, bem como o idealizador e fundador da Santa Casa de

Misericórdia, que tinha como objetivo principal, a assistência aos menos assistidos pelo poder

público.6

Foi pensando nesta questão social que padre Manoel Olímpio planejou a fundação de

um hospital  voltado para o atendimento  às famílias  carentes  de Conquista,  pois,  segundo

5 A criação da Conferência Vicentina na cidade de Vitória da Conquista em 1913, foi importante tanto para a
Igreja  quanto  para  a  comunidade  local,  uma  vez  que  essa  sociedade  conseguiu  angariar  uma  quantidade
considerável  de  sócios,  principalmente,  para  pôr  em  prática  uma  ideia  que  viria  a  se  tornar  realidade,  a
construção de um hospital para atender os enfermos locais, sobretudo a parcela mais carente da cidade, que não
dispunha de condição financeira para pagar pelos serviços médicos tão caros e inacessíveis para a maioria da
população conquistense.
6 Livro do Tombo, igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória, anos de 1905 a 1918, Vitória da Conquista.
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Chaves (2013), essa atitude do pároco evidenciava a atuação e a liderança da Igreja Católica,

sobretudo, no período republicano. E o mais notável, de acordo com Chaves (2013), resultou

do fato de a Igreja local, protagonizar um papel nunca antes permitido, ou seja, a fundação,

direção  e  supervisionamento  da  Santa  Casa  de  Misericórdia.  Isso  se  tornou  possível  em

Conquista, conforme a autora, principalmente, por se tratar de uma cidade pequena e com

escassos  espaços  de  sociabilidade,  evidenciando  assim,  que  a  única  instituição  capaz  de

aglutinar pessoas e interesses, seria a Igreja. 

Ainda  de  acordo  com  Chaves  (2016),  a  assistência  prestada  pela  Santa  Casa  de

Misericórdia de Vitória da Conquista na sua primeira década de existência, era essencialmente

voltada  para  a  pobreza  extrema,  a  chamada  indigente,  uma  vez  que  essa  assistência  era

fundamentalmente de caráter  caritativo,  filantrópico e dependia principalmente de doações

para sua sobrevivência, pois a presença do Estado, foi mínima ao longo das suas primeiras

décadas de existência. 

 Ressaltamos,  contudo,  que,  ao  longo das  décadas  de  1930 e  1940,  a  Santa  Casa

conquistense, assim como as de todo o país, foi inserida conforme Chaves (2016), no quadro

institucional do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), criado por Vargas em 1930.

No  entanto,  a  este  órgão,  caberia,  portanto,  o  oferecimento  “de  serviços  àqueles  pré  -

cidadãos, classificados como pobres, desempregados, os que exerciam atividades informais,

ou seja, todos aqueles que não se encontravam habilitados a usufruir os serviços oferecidos

pelas caixas e pelos institutos previdenciários” (CHAVES, 2016, p. 6). Com isso, o Estado

brasileiro, após 1930, continuou a se utilizar das Santas Casas para prestar assistência aos

pobres uma vez que “a união assumia uma função supletiva, com participação centrada em

auxílios financeiros aos órgãos públicos e privados de saúde, por meio de convênios firmados

com os Estados” (CHAVES, 2016, p. 6). Dessa forma:

A Santa Casa conquistense sobreviveu, na primeira metade do século XX,
com as doações e esmolas da elite local – coronéis e comerciantes – e com
os  poucos  recursos  oriundos  do  município  de  Vitória  da  Conquista  e  de
municípios circunvizinhos que enviavam seus pobres ao hospital, de parcos
recursos  enviados  pelo  estado  da  Bahia  e  da  União,  através  do  MESP
(CHAVES, 2016, p. 7).

E nesse contexto de assistência  e filantropia prestada pela  Misericórdia  aos pobres

desvalidos na Cidade de Vitória da Conquista, afirma Chaves (2016), que outro papel de suma

importância que essa instituição viria também desenvolver, seria a assistência  às crianças,

filhas das mulheres pobres que pariam na maternidade da Santa Casa, mas que não tinham

como criá-las, deixando-as, abandonadas na maternidade para que as irmãs pudessem cuidar,

com isso, “o abandono de crianças nessa instituição tornou-se rotineiro, haja vista, que muitas
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parturientes  abandonavam  os  recém-nascidos,  especialmente  em  função  da  pobreza”

(CHAVES, 2016, p.9).

 No  entanto,  a  assistência  aos  recém-nascidos  na  maternidade  da  Santa  Casa  de

Misericórdia de Vitória da Conquista, de acordo com Chaves (2016), instituiu-se conforme o

modelo assistencial da Santa Casa da Bahia, criada no século XVIII. Esse tipo de assistência

em Conquista tornou-se necessária, pois não existia na cidade até então, “nenhuma política

assistencial  ou  instituição  que  cuidasse  de  crianças  abandonadas.  Dessa  forma,  com  o

surgimento da maternidade e o aumento no número de partos, ocasionou o aparecimento do

abandono de crianças recém-nascidas no ambiente hospitalar” (CHAVES, 2016, p.9). 

No  entanto,  relata  Chaves  (2016),  que  o  abandono  dessas  crianças,  tornou-se  um

problema que deveria ser enfrentado, portanto, seriam as freiras da congregação das Irmãs dos

Pobres  de  Santa  Catarina  de  Sena,  quem iriam propor  a  criação  de uma instituição  para

acolhimento desses recém-nascidos e demais crianças pobres existentes na cidade, para tanto:

“o modelo adotado seria o de um abrigo, muito próximo àquele instituído no século XIX no

Brasil,  no  qual,  o  recolhimento  de  crianças  às  instituições  de  reclusão  foi  o  principal

instrumento  de  assistência  à  infância”  (CHAVES  2016,  p.9).  Dessa  forma,  esse  modelo

adotado na cidade de vitória da conquista, “contou com pouca interferência do poder público,

porém,  com forte  influência  das  ordens  religiosas  no  controle  e  destino  dessas  crianças”

(CHAVES, 2016, p.9). 

Com isso, torna-se evidente o que se afirma sobre o papel da mulher nessa função,

pois “a figura da mãe vai se desdobrar na da professora primária e na da assistente social,

profissão que se formava na época, no bojo de uma série de atividades filantrópicas, liderada

por mulheres” (CORRÊA, 1999, p.82), pois, será a mulher, peça fundamental na assistência a

essas crianças, visto que, a iniciativa e colaboração feminina, será caracterizada, como parte

fundamental  nas  obras  sociais  em Conquista,  principalmente  no  período  em questão.  No

entanto, ressaltamos aqui que, a chegada das freiras na cidade, ocorreu na década de 1940,

conforme  segue  informação  colhida  por  Chaves  na  ata  de  reunião  da  Santa  Casa  de

Misericórdia, lavrada em agosto de 1943, destacando que:

No  dia  20  de  janeiro  de  1944,  as  freiras  chegaram à  instituição,  sendo
apresentadas as freiras Giovani Isidori e Rosa Pereira, Irmãs dos Pobres de
Santa  Catharina  de  Sena  (a  terceira  delas,  Antônia  Santos,  não  pôde
comparecer  no dia estipulado,  sendo que a sua apresentação foi  marcada
para o mês de junho do ano corrente. Para substituí-la, foi nomeada a Irmã
Almerinda Borba Froés). Seguem-se palavras de gratidão e de saudação pelo
Pe.  Luís  Palmeira  e  pelo Dr.  Crescêncio Silveira  -  Provedor.  (CHAVES,
2016, p.10) 
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Cabe ressaltar portanto, que a chegada das irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena

na cidade de Vitória da Conquista, representou a solução para parte dos problemas sociais da

sociedade  conquistense,  visto  que  foram  essas  que  ampararam,  criaram  e  cuidaram  das

crianças de muitas famílias pobres da cidade, bem como das crianças órfãs de pai e mãe ou de

um ou outro. Conforme destaca Chaves, ao afirmar que: 

 As  religiosas,  além  de  atenderem  às  demandas  do  hospital,  possuíam
prerrogativas  exclusivas  para  executar  certos  detalhes  do  serviço  que  só
mulheres  podiam  bem  desempenhar,  por  conta  da  docilidade,  paciência,
carinho, minúcia. As irmãs foram comparadas a anjos “benfazejos” que, com
suas palavras consoladoras, atenuariam o sofrimento do doente, inspiradas
na  religião  e  na  virtude.  Os  cuidados  eram  atribuições  das  mulheres,  a
começar  pelos  mais  próximos  –  crianças,  idosos  e  enfermos  ligados  ao
núcleo familiar. Atendendo às normas da vida cristã, elas se deveriam voltar
também para aqueles que eram merecedores de seu auxílio, embora distantes
pela classe social (CHAVES, 2016, p.10).

Ainda de acordo com Chaves (2016), com a chegada das Irmãs dos Pobres de Santa

Catarina de Sena, essas, além de cuidar dos pacientes do hospital, passaram também a acolher

as crianças abandonadas no hospital e depois na Maternidade Régis Pacheco, uma vez que “a

maternidade da Santa Casa, inaugurada em 1952, passou então, a servir como uma verdadeira

Roda para as mães desprovidas de recursos que abandonavam seus filhos no mesmo local em

que haviam realizado o parto” (CHAVES, 2016, p.10, grifo meu).

É importante destacar portanto, que as irmãs dos pobres viriam desenvolver na cidade,

papel que perpassaria o da assistência aos enfermos do hospital, bem como o de cuidar dos

bebês abandonados pelas mães na maternidade, uma vez que esse trabalho assistencial passa a

requerer sua ampliação, sobretudo, no que se refere à assistência às crianças abandonadas,

visto que o número de crianças em situação de abandono era cada vez maior e não existia na

cidade nenhum centro de assistência a essas crianças.  Surge então,  por parte das irmãs,  a

iniciativa de fundar um orfanato para atendimento dessas, cuja situação seria de abandono ou

orfandade, pois “na década de 1950, não havia nenhuma instituição assistencial – caritativa ou

estatal – que cuidasse de crianças abandonadas na cidade” (CHAVES, 2016, p.10).

A fundação do orfanato viria a atender não só as crianças que estavam sob os cuidados

das irmãs, como também, aquelas cujas situações eram diversas, como as abandonadas, as

enfermas, as órfãs, as filhas de mães solteiras ou viúvas, as filhas de pais separados, entre

outras particularidades, pois a necessidade de criar um orfanato na cidade, decorre sobretudo,

do crescimento populacional e econômico nas décadas de 1950 e 1960, que, de acordo com

Chaves (2016), gerou, entre outros problemas, as desigualdades socioeconômicas refletidas na

pobreza e na mendicância, uma vez que, segundo Chaves (2016, p.10), “o jornal O Combate
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já chamava  a  atenção  em  1962,  para  o  fato  de  que  um  grande  problema  estaria  se

apresentando às autoridades municipais, tratando-se de menores abandonados”, pois conforme

noticia o jornal:

O que se vê em Conquista ultimamente é uma multidão de crianças de porta
em porta a pedir  um pouco de alimento.  Se não houver um interesse  de
providência em favor da infância abandonada, sem escola, sem lar, e sem
pão, é muito provável que amanhã o problema se apresente com um aspecto
mais terrível e mais difícil de resolver. (CHAVES, 2016, p.10)  

Entendemos,  portanto,  ser  esse  problema  da  pobreza  e  da  mendicância  nas  ruas,

principalmente  por  parte  das  crianças,  consequência  especialmente  “do  rápido

desenvolvimento  econômico da cidade  na década de 1940, surgido do grande número de

migrantes,  através  da  Rio  -  Bahia  e  de  estradas  regionais,  que,  sem trabalho  e  dinheiro,

ampliavam a classe pobre que residia na cidade” (ANDRADE, 2008, p. 64), e, ainda segundo

Andrade (2008, p.64), devido ao fato de nesse período a cidade de Vitória da Conquista ter

apresentado um índice populacional “estimado em 33.554 habitantes, apresentando mudanças

impressionantes,  uma  vez  que  constatou-se,  o  crescimento populacional  urbano,

caracterizando assim, a fuga populacional do campo em virtude da grande seca ocorrida na

década de 1950”. Esses fatores, ou seja, a migração decorrente tanto de outras cidades como

da  zona  rural,  favoreceram de  forma  significante  o  crescimento  urbano  do  município,  e

consequentemente os problemas sociais como a pobreza e a mendicância.   

Dessa  forma,  percebe-se  que  a  construção  do  orfanato  em  Vitória  da  Conquista,

tornara-se  urgente  e  necessária,  devido,  principalmente,  às  condições  socioeconômicas  da

cidade e do rápido processo de urbanização que, a partir dos 1960, transforma a cidade em

“um município que conheceu uma expansão do comércio,  a ampliação da rede bancária e

consequente a ampliação das atividades que até então, eram desenvolvidas rudimentarmente,

passando  assim,  a  apresentar  uma  população  urbana  maioria  em  relação  à  do  campo”

(SANTOS JÚNIOR, 2015, p.28), 

Cabe ressaltar,  contudo, ainda conforme Santos Jr. (2015), que a partir de então, a

cidade  de  Vitória  da  Conquista,  passa  por  um grande processo  de  expansão comercial  e

populacional, que lhe proporcionaria condição para sair da posição que ocupava, ou seja, de

uma  pequena  cidade,  para  transformar-se  em  um  município  que  se  tornaria  no  que  é

atualmente, ou seja, a capital do sudoeste baiano. Contudo, é importante ressaltar ainda, que

Conquista só conseguiu chegar a essa posição, graças, sobretudo, aos serviços gratuitos que

passou  a  oferecer  à  população  local,  bem  como  às  pessoas  vindas  de  outras  regiões

circunvizinhas,  com o oferecimento  principalmente,  de  assistência  médica,  oferecida  pela
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Santa casa de Misericórdia e educacional oferecida principalmente pelo Lar Santa Catarina de

Sena, além do trabalho ofertado na colheita de café a partir da década de 1970. 

Assim,  a  partir  dos  anos  1970,  Vitória  da  Conquista,  passa  enfim,  a  vivenciar  a

ampliação de sua população urbana, como também o consequente alargamento do mercado

consumidor local e os problemas sociais decorrentes desse crescimento acelerado, pois além

do crescimento populacional decorrente principalmente do êxodo rural e de outras regiões,

outro fator determinante para o desenvolvimento da cidade de acordo com Andrade (2008),

foi a abertura da Rio–Bahia, possibilitando assim, o grande fluxo migratório. No entanto, com

a crise cafeeira da década de 1980, o êxodo rural e a migração advinda de outras regiões

vizinhas, provocaram o aumento da população que se concentrava principalmente, na periferia

da cidade. Nesse período, o município passou enfim, a ampliar os investimentos no seu polo

de  serviços,  e  devido  a  esse  crescimento,  aumentou  também  os  problemas  sociais  que

demandaram a implantação de diversas ações no transcurso de sua história. 

Contudo,  percebe-se,  portanto  conforme  salienta  Andrade  (2008),  que  esse

crescimento  da  cidade,  foi  fator  determinante  para  que  a  pobreza  crescesse  de  forma

desordenada, ou seja, as pessoas, esperançosas de poderem encontrar na cidade, condições de

vida melhor, passaram a se deslocar no sentido à cidade, porém, esse deslocamento em massa,

foi determinante principalmente, para o surgimento de vários problemas sociais como a falta

de  trabalho  que  levou  centenas  de  pessoas  à  mendicância,  entre  as  quais,  crianças  e

adolescentes,  que  facilmente  eram  notados  nas  ruas  da  cidade,  assim  como  descreve  o

jornalista Leôncio Basbaum, em visita à cidade em 1956, destacando que:

[...]  o  que  realmente  me  impressionou  foi  o  grau  de  miséria  em que  a
população vivia mergulhada. Mendigos por toda a parte, nas esquinas, na
igreja,  no mercado ou na feira,  pelas  estradas,  à  beira  das  calçadas.  São
andrajosos, de aspecto doentio. Eles não têm aquela picardia dos mendigos
das  cidades  grandes,  nem  a  sua  agressividade  encontrada  mesmo  em
algumas  cidades  da região  do polígono.  São  mansos,  humildes,  como se
pedissem desculpas por serem tão pobres. [...]  Alguns têm um chapéu na
mão, outros nem isso. Nem erguem a voz para implorar, salvo quando se
trata  de algum estranho à  cidade,  que pareça ter  dinheiro.  Ficam apenas
silenciosos, nem olham para a gente, com a mão entreaberta esperam que
alguém lhes lance uma moeda. A maioria nem agradece. E são de todas as
idades, com a diferença de que os menores, crianças de 4 ou 5 anos, são mais
agressivos, correm atrás da gente e puxam pelo paletó e, quando recebem
alguma coisa, correm para o pai ou a mãe, que está semi-inconsciente, em
algum canto de esquina, exibindo a nota como se fosse um troféu conseguido
(BASBAUM, 1976 p. 55, apud ANDRADE, 2008, p. 68).

No entanto, cabe ressaltar que várias medidas vão sendo tomadas no intuito de sanar o

problema da mendicância na cidade,  principalmente,  com relação às crianças de rua. Tais
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medidas  vão  surgir  principalmente,  por  parte  da  igreja  e  da  sociedade  local,  ambas

preocupadas  com  a  situação  de  pobreza  em  que  se  encontravam  muitas  pessoas.  Nesse

sentido, Andrade (2008), argumenta que a década de 1950 será caracterizada pelo surgimento

de três instituições de extrema importância para o atendimento a crianças e adolescentes em

situação de risco na cidade, sendo a primeira o Centro de Assistência Social de Vitória da

Conquista, fundado no final da década de 1940, por parte da população conquistense, com o

apoio do governo estadual que tinha como função, promover ações que visavam a melhoria do

atendimento  médico-hospitalar  da cidade  de  Vitória  da  Conquista,  pretendia  a  criação  de

hospitais,  maternidades,  postos  de  saúde  e  creches  com  verbas  que  seriam  conseguidas

também através do Governo Estadual. Eram seus objetivos administrar e fiscalizar as ações

desenvolvidas pelas instituições de saúde e apresentar relatórios aos órgãos competentes. No

entanto, essa instituição passa a desenvolver suas atividades em 1951, prestando atendimento

a “menores” carentes da cidade (apenas os do sexo masculino). É importante ressaltar, que a

manutenção  dessa  instituição  era  feita  através  do  pagamento  de  anuidades  pelos  sócios,

compostos de advogados, médicos, comerciantes entre outros. 

A segunda instituição de atendimento às crianças a ser implantada na cidade de Vitória

da Conquista, seria o Lar Santa Catarina de Sena, formado a partir de uma escola criada pelas

freiras da Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, em 1954, em uma

antiga  capela  da Santa Casa de Misericórdia.  No entanto,  “essa escola objetivava  ensinar

catecismo para crianças pobres que circulavam pelo centro da cidade” (ANDRADE, 2008, p.

70). A construção de sua sede iniciada a partir de 1957 teria por objetivo, atender crianças e

adolescentes pobres do sexo feminino, que estivesse em situação de vulnerabilidade.

O Clube  da  Amizade,  de  acordo com Andrade  (2008),  constituiu-se  na  terceira  e

última instituição a ser aqui considerada. Fundado em 5 de julho de 1958, por iniciativa da

senhora Lisete  Pimentel  Mármore,  destinava-se às obras sociais  e era um suporte para as

outras instituições. Seus membros eram senhoras da elite conquistense, que, “faziam bazares,

festas, feiras e rifas em benefício da comunidade carente e de outras instituições. Esse grupo

também  era  responsável  pela  campanha  do  frio,  realizada  nas  épocas  de  inverno”

(ANDRADE, 2008, p. 71).

No entanto, é importante ressaltar que essas medidas não foram suficientes para sanar

o problema da mendicância e da pobreza, muito menos da situação em que se encontravam

muitas crianças na cidade. Pois afirma Andrade (2008), que em conformidade com a Política

Nacional do Bem-Estar do Menor, o Centro de Assistência Social, em parceria com o Juiz de

Menores  e  com  o  Conselho  Municipal  de  Menores,  criou,  em  1965,  a  Escola  de
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Aproveitamento  de  Menores,  inaugurada  em  1967,  destinada  a  atender  os  menores

encaminhados pelo Juiz de Menores ou pelo Conselho Municipal de Menores que estivessem

em condição de vulnerabilidade, ou seja, mais especificamente em “perigo” ou “erro” social,

prestando-lhes, educação moral, profissional e intelectual, contudo, o atendimento era feito

em regime de internato, semi-internato e externato, porém, essa instituição atendia crianças e

adolescentes com idade entre 5 e 18 anos. 

A  Escola  de  Aproveitamento  de  Menores  e  o  Orfanato  Santa  Catarina  de  Sena

representaram as principais instituições de atendimento às crianças e adolescentes pobres até a

década de 1980. Entretanto, conforme ressalta Andrade (2008) no período em que se findava

o regime militar brasileiro, o município de Vitória da Conquista modificava sua política de

atendimento às crianças e adolescentes pobres, ampliando o número de instituições destinadas

a  eles,  entre  as  quais  estão  o  Grupo  de  Apoio  ao  Adolescente  da  Creche  Vivendo  e

Aprendendo, fundado em 1982, o Centro de Recuperação e Amparo ao Menor (CREAME),

criado em 1985, a Pastoral do Menor da Paróquia Nossa Senhora das Graças, também criada

em 1985, e a Associação dos Amigos da Pastoral do Menor, criada em 1987.

É  em meio  a  esse  processo  de  crescimento  dos  problemas  sociais  pelo  qual  está

passando a cidade de Vitória da Conquista, que vai emergir a implantação de entidades tendo

como objetivo,  o atendimento principalmente das crianças em situação de vulnerabilidade,

pois, com o aumento populacional, cresce também o número de crianças cujas condições de

sobrevivência são as mais diversas possíveis, muitas são expostas às ruas pelas suas próprias

famílias em busca de sustento próprio, ou até mesmo para ajudar nos custeios familiares.

 É, contudo, a essas crianças, e àquelas cujos casos não são muito diferentes, como

abandono e orfandade, que dispensaremos atenção especial, no entanto, dedicaremos nossos

estudos  apenas  à  instituição  denominada  de  Lar  Santa  Catarina  de  Sena,  que  tem como

fundadoras as irmãs dos pobres, que se destacam na busca por recursos para a construção de

um espaço que pudesse acolher essas pobres crianças. Mas, como o serviço de acolhimento do

orfanato idealizado pelas irmãs só passou a funcionar em 1957, a instituição, só pôde oferecer

atividade de acolhimento a meninas pobres e/ou órfãs como internas, a partir de 1962, ano em

que  se  deu  a  concretização  da  obra,  que  possibilitou  a  oferta  de  vagas  para  o  internato.

Percebe-se, portanto, que:                                                                                    

A ideia de fundação dessa entidade surgiu de uma comunidade de irmãs dos
pobres  que  trabalhavam no hospital  São  Vicente,  sob  a  direção  da  Irmã
Vitória  Tajara,  ali  as  irmãs  além de  cuidar  dos  doentes,  se  dedicavam à
educação  elementar  e  religiosa  de  um grupinho  de  crianças  pobres,  e  o
faziam numa velha capela do hospital, que teve de ser demolida para dar
lugar a outra mais ampla. Na falta de local para dar continuidade à escola,
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surge, a ideia da construção do orfanato.7

As  irmãs,  então,  preocupadas  com  as  crianças  desamparadas,  empenharam-se  em

tomar outras providências no intuito de sanar tal problema, decorrendo daí, a iniciativa de

fundar  uma  casa  para  que  assim pudessem acolher  e  abrigar  as  crianças  órfãs,  pobres  e

desamparadas da cidade e prosseguir com o projeto educacional e de assistência àquela que

não dispunham de um lar e/ou família. Conforme segue pronunciamento da Irmã Maria Lúcia

ao declarar que: 

As irmãs da nossa congregação que na época atendiam no hospital da Santa
Casa de Misericórdia,  sentiram a necessidade de sair  um pouco de lá de
dentro e fazer um trabalho aqui na periferia antes abandonada né, morar por
aqui,  era morar nas bateias, morar nas bateias era a favela. Aí então elas
sentiram essa necessidade de partir né para a evangelização, tinha um grupo
de jovens naquela época lá no hospital, inclusive na igrejinha São Vicente
chamado de “pioneiras do bem”, foi um grupinho fundado pela Irmã Maria
de Lourdes Gusmão na comunidade lá do hospital, e elas também partiam
para dar catequese às crianças e aqui era só mato, pertencia a Gildásio Cairo,
aí depois ele doou essa parte todinha do orfanato para as irmãs de Santa
Catarina de Sena. (IRMÃ MARIA LÚCIA)

Embora saibamos, que neste período de pós-independência da história brasileira, em

que  se  tornaram grandes  as  discussões  de  propostas  para  o  atendimento  às  crianças  em

situação de rua e ou vulnerabilidade, o que se percebe, é que essa assistência “não se tratava

de ressaltar apenas a importância, mas sim, a urgência de se intervir, educando e corrigindo os

menores  para que estes,  se transformassem em indivíduos úteis  e  produtivos  para o país,

assegurando assim, a organização moral da sociedade” (RIZZINI, 2011, p. 109). No entanto,

o que se percebe  nesta  pesquisa,  é  que a  proposta  das  irmãs  dos  pobres  para  com essas

crianças tinha um diferencial de assistência, elas buscavam, além do acolhimento, dispensar a

essas crianças o papel de família dessas, pois, muitas chegavam ao Lar muito fragilizadas e

dependentes,  principalmente,  de  carinho  materno  e/ou  paterno,  algo  que  as  políticas

governamentais não disponibilizavam, por se tratarem de assistência voltada principalmente,

para a ordem e correção. 

Entendemos, portanto, que a situação de vulnerabilidade de tantas crianças no Brasil

no período em questão, estava diretamente relacionada a um sistema capitalista,  que tinha

como função primordial, a exploração da mão de obra do homem, sem oferecer ao mesmo,

condição mínima de vida digna, e a criança nesse contexto, se torna a principal vítima desse

sistema, que atropela de forma desastrosa a classe popular, vitimada, sobretudo, pela ilusão de

poder adquirir na cidade, o que a vida modesta do campo ou da pequena cidade não poderia

7 Resumo histórico do Lar Santa Catarina de Sena – o referido documento encontra-se no arquivo do Lar e data
de 3/11/1994.
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lhe proporcionar. Contudo, na cidade de Vitória da Conquista, a situação de vulnerabilidade,

esteve diretamente ligada a outros fatores não diretamente relacionados ao sistema capitalista,

mas, sobretudo, às heranças de um sistema político coronelista, ainda enraizado e bastante

influente na cidade, onde o que vigorava eram as ligações clientelistas e o apadrinhamento.  

Evidencia-se Portanto, que tanto em nível nacional quanto local, a classe pobre torna-

se cada vez mais submissa e dependente dos grandes proprietários, sejam eles capitalistas ou

coronelistas,  caracterizando assim de forma intensa,  a desigualdade  social  e a  pobreza da

classe popular. E, em meio a luta entre essas duas classes antagônicas, ou seja, a pobre a

potentada. O Lar, portanto, surgirá para assumir o papel de uma instituição, que passaria a ser

a solução dos problemas daqueles que de assistência necessitavam e para aqueles que dos

necessitados queriam livrar-se. O Lar significaria enfim, para as crianças que nele viveram a

única solução encontrada para se livrarem de uma vida que para muitas, seria a rua ou algum

centro de acolhimento público, embora o que se percebe até então, é que durante o período de

fundação  desta  instituição,  era  quase  que  inexistente  na  cidade,  instituição  que  pudesse

acolher crianças que se encontravam em situação vulnerável. 

Contudo, percebe-se, que o fato de não haver ainda na cidade esses centros, muitas

crianças foram para o orfanato das Irmãs, evidenciando de certa forma que o poder político

local, não havia ainda se despertado para o problema social que a cidade começava a passar.

No entanto, é importante ressaltar que o trabalho desempenhado pelas freiras, estaria longe de

resolver o problema da vulnerabilidade por que passava a cidade de Conquista no período em

questão,  uma  vez  que  esta  instituição,  não  dispunha  de  espaço  nem condições  físicas  e

humanas para tal, além do fato de esta também, só disponibilizar atendimento a meninas, ou

seja, os meninos não seriam contemplados por tal serviço dispensado pelas irmãs, eis aí mais

uma evidencia de que a questão da pobreza não seria totalmente solucionada apenas pelo

atendimento  disponibilizado  pelo  Lar  Santa  Catarina  de  Sena,  era  portanto,  necessário  e

urgente a iniciativa por parte do poder público na solução de tal problema. No entanto, o que

pudemos constatar com base nesta pesquisa, é que a iniciativa inicial de tentar solucionar a

questão  da  pobreza  que  se  alastrava  de  forma  cada  vez  mais  intensa  na  cidade,  partiu,

sobretudo, por parte do poder religioso e de parte da elite local, ou seja, das mulheres, ambas

preocupadas com tal situação. 

Evidenciamos, com base nos dados dessa pesquisa que, embora não tenha conseguido

alcançar um contingente maior de crianças devido às condições físicas da instituição, as irmãs

desempenharam  um  papel  que  foi  além  da  assistência  a  vulnerabilidade,  ou  seja,  essas

senhoras foram também, fundamentais principalmente, no papel de educadoras, pois a cidade
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também era carente de tal serviço, pois não conseguia até então, disponibilizá-lo à parcela

pobre da cidade que morava principalmente, na área periférica e rural da cidade. Dessa forma,

a educação foi por muito tempo, disponibilizada na cidade, apenas àqueles que por ela poderia

pagar. 

Essas  informações  evidenciam  principalmente,  o  diferencial  que  a  instituição

desempenhou  por  conta  do seu projeto  que,  além do acolhimento  dispensado às  crianças

pobres  com  moradia,  alimentação  e  ensinamentos  religiosos,  essa  foi  também,  destaque,

sobretudo, no oferecimento educacional não só às crianças internas, como também a tantas

outras crianças que por esta instituição passam como educandos no sistema de externado e

semi-internato, além do oferecimento de outras atividades extracurriculares como os cursos e

atividades  manuais,  oferecidos  pela  instituição  não só as  crianças  ligadas  ao Lar,  mas  às

mulheres da cidade que quisessem aprender com as irmãs através destes cursos oferecidos na

instituição.

O que se percebe nesse estudo do Lar Santa Catarina de Sena, é que, embora o advento

da República,  tenha representado, além da separação entre Igreja e Estado, fazendo desse

último laico, principalmente, no que se refere à questão educacional, representando “um novo

ciclo em relação à trajetória da legislação sobre a infância, se constituindo como o período

mais profícuo da história da legislação brasileira para a infância, com um grande número de

leis produzidas, na tentativa de regular a situação infantil” (RIZZINI, 2011, p.109), na cidade

de Vitória da Conquista até então, não se via essa representação tão assídua do poder público

na preocupação com as crianças pobres, muito menos com a educação das mesmas, visto que

as ordens religiosas é que vão proporcionar a essas crianças não só o acolhimento assistencial

como  educacional.  Embora,  afirme  Rizzini  (2011,  109),  que  “esse  tipo  de  preocupação

constituiria uma das tônicas de debate que conduziria a importantes transformações no campo

da assistência à criança”.

Dessa forma, observa-se, que o poder religioso, sobretudo o da Igreja Católica, mesmo

com  o  advento  da  separação  Igreja/Estado,  principalmente  em  Vitória  da  Conquista,

continuaria exercendo grande poder de influência sobre a sociedade, principalmente, sobre a

parcela mais carente, e mais especificamente às crianças, com o acolhimento, e oferecimento

de  educação  e  ensinamentos  voltados  para  uma  doutrina  religiosa  católica,  devido

principalmente, à ingerência pública local, que até então, era avessa a atenção que deveria

dispensar a esses indivíduos. Pois, embora “a República tivesse na esfera jurídica, o principal

catalisador da formulação do problema e da busca de soluções para o mesmo”, (RIZZINI,
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2011, p.108), foi a igreja, que serviu de base para que tal problema fosse solucionado, ou pelo

menos, minimizado na cidade de Vitória da Conquista. 

Infere-se portanto, que a preocupação por parte dos poderes, sobretudo, judiciais, seria

principalmente de acordo com os princípios da lei, manter a ordem da sociedade. Cabia então,

a esse poder a função de repreender a ociosidade da população, visto que havia no Brasil

“toda uma população habitualmente vagabunda pelas vias públicas e que, embora proibido

por  lei,  era  chegado  o  momento  de  impor  medidas  mais  drásticas  para  impedir  o  que

claramente constituiria um incomodo e uma ameaça” (RIZZINI, 2011, p.114), ou seja, aos

poderes, sobretudo, judiciais, o que importava, era assegurar à população, proteção contra os

ditos “vagabundos”, e não compreender por quais motivos esses indivíduos havia chegado a

tal  situação,  pois,  o  mais  importante,  seria  encontrar  uma solução para  que  esses  não se

tornassem problema social, uma vez que “as leis da época, fazem menção à manutenção da

ordem pública, e procuravam coibir ações que ofendessem os bons costumes, a tranquilidade

pública e a paz das famílias” (RIZZINI, 2011, p.115). 

Em Vitória da Conquista, esta preocupação nem sempre se fazia tão presente, embora

saibamos que a indigência na cidade fosse bastante considerável, principalmente, devido ao

crescimento populacional em decorrência do êxodo rural e das constantes migrações. Essa

tarefa  de  preocupação  com  a  população  “indigente”  da  cidade  ficou  a  cargo  da  ordem

religiosa que, além de acolher às crianças, ainda buscava meios para atender seus familiares,

ajudando-as no que fosse possível. Ao que parece, o poder público local, demorou décadas

para perceber,  que a ele,  cabia à responsabilidade por tal  função, ou será, que a esse, foi

imposto tal responsabilidade. 

Percebe-se  portanto,  que  o  governo  atraiu  a  população  do  campo  para  a  cidade

“aumentando a população urbana em comparação com a rural e dessa forma, arrancou uma

grande parte  da população do embrutecimento  da vida no campo,  assim como colocou o

campo sob o domínio da cidade” (MARX e ENGELS, 2008, p.15). Contudo, esse mesmo

governo,  não  garante  a  essa  massa  popular  que  adentra  os  centro  urbanos  das  cidades,

condição  mínima  de  sobrevivência,  resultando  portanto,  no  que  podemos  denominar  de

população em condição vulnerável, sendo as crianças vitimadas de forma bem mais direta

nesse sistema que ao mesmo tempo, explora e exclui.  

Dessa  forma,  compreende-se  que  o  governo  local,  pode  ser  comparado  com  a

burguesia capitalista criticada por Marx e Engels (2008, p16), uma vez que “suprime cada vez

mais  a  dispersão  dos  meios  de  produção,  da  propriedade  e  da  população,  aglomera  as

populações, centraliza os meios de produção e a propriedade em poucas mãos”, colocando
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assim, a maioria, em condição subhumana, onde a esta não é oferecida por parte desse mesmo

governo, condição mínima de sobrevivência, tendo a mesma que viver largada à própria sorte,

ou  recorrendo  a  ajuda  filantrópica,  que  no  caso  de  Conquista,  esteve  por  muitos  anos

representada por entidades administradas por senhoras pertencentes à classe rica da cidade, e

pelo poder religioso, sobretudo, o católico, representado mais especificamente pelo Lar Santa

Catarina de Sena, no qual, trataremos sobre, a partir de então.

3.1 Fundação do Lar Santa Catarina de Sena 

Trataremos nesta parte do capítulo em questão, sobre como se deu a fundação do Lar

Santa Catarina de Sena na cidade de Vitória da Conquista pelas irmãs dos pobres. Contudo,

julgamos  necessário  ressaltar,  que  essa  obra  denominada  de  Congregação  das  Irmãs  dos

Pobres de Santa Catarina de Sena, foi idealizada e levada adiante pela irmã Savina Petrilli,

“nascida em agosto de 1851, na cidade de Siena - Itália, tendo sido, junto com outras irmãs, a

fundadora da primeira instituição, no ano de 1873, na Itália, seu país de origem” (PERON,

1979, p.9),  e que posteriormente, foi se expandindo sua obra por vários países, inclusive no

Brasil, que teve uma de suas filiais fundadas nesta cidade de Vitória da Conquista no ano de

1957. Ressaltamos, portanto,  que a obra das irmãs dos pobres, idealizada e defendida por

Petrilli,  tinha  como  prioridade,  “dirigir  escolas,  hospitais,  instituto  de  recuperação  ao

paraplégico, centros sociais, institutos assistenciais para a infância abandonada e para velhos,

além de  colaborarem em paróquias  e  desenvolverem outras  tarefas  pastorais.  Enfim,  sua

função  seria  exercer  toda  atividade  que  as  colocasse  à  disposição  dos  mais  humildes”

(PERON, 1979, p.9).  

Com isso percebemos com base nos dados levantados nesta pesquisa, sobretudo, na

documentação consultada,  que O Lar  Santa Catarina  de Sena,  viria  assumir  na cidade de

Vitória  da  Conquista,  o  papel  do  Estado  na  função  de  cuidar  das  crianças,  vitimadas,

sobretudo, pelo descaso público,  embora as condições de acolhimento por esta instituição,

inicialmente,  não  tenham  sido  as  melhores,  devido  principalmente,  à  falta  de  recursos

financeiros uma vez que dependia prioritariamente de doações.

 Para tanto, buscamos também nesta pesquisa que se segue, entender, como se deu o

processo  de  fundação  desta  entidade  que  tanto  contribuiu  com  a  população  local,

principalmente, no acolhimento e na educação das crianças pertencentes à classe popular, e

mais especificamente, as mais necessitadas de atenção. Dessa forma, conforme o documento

denominado pelas irmãs de “Resumo Histórico do Lar Santa Catarina de Sena lavrado no ano
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de 1994, como segunda via”,  chegamos ao conhecimento  de que o local  onde passaria  a

funcionar  o  orfanato,  teria  sido  doado  pelo  senhor  Gildásio  Cairo,  possuidor  de  grande

extensão de terras espalhadas pela cidade.

Contudo, ressaltamos também, que a ideia de fundação do orfanato conforme consta

no  Resumo  Histórico  do  Lar  contou  com  a  colaboração  da  sociedade  conquistense,

principalmente pelas mulheres que realizavam diversas campanhas com o objetivo de angariar

verbas que pudessem ajudar na construção do orfanato. Outra informação que consta também

no Resumo Histórico do Lar, é a de que os meios de comunicação local também exerceram

papel  fundamental  nesta  tarefa,  realizando  campanhas  de  divulgação,  destacando  a

importância que a comunidade das irmãs teria para as camadas menos favorecidas da cidade,

sobretudo para as crianças e jovens vítimas da vulnerabilidade. Dessa forma, a consolidação

da construção e inauguração do Lar, proporcionaria a essas, não apenas a certeza de uma

moradia, mas, sobretudo, o escape de uma vida de fome e miséria absoluta. 

A  preocupação  por  parte  das  irmãs  seria,  portanto,  evitar  principalmente,  que  as

crianças  sofressem  as  mazelas  proporcionadas  pelas  desigualdades,  que  muitas  estariam

sujeitas, em virtude da condição social em que se encontravam, mas as irmãs, tinham também,

como  função,  a  obrigatoriedade  de  incutir  nas  crianças  acolhidas  pela  instituição,  o

aprendizado dos dogmas da igreja católica, uma vez que esta instituição estaria diretamente

ligada  a  tal  religião,  pois,  de acordo com a atual  diretora  da instituição  Irmã Ivonete,  “a

iniciativa de fundar o orfanato, partiu, sobretudo, da falta de um espaço para o atendimento às

crianças, antes atendidas na capelinha do hospital”. 

Essa  instituição  conforme  irmã  Ivonete,  “daria  apoio  às  crianças  abandonadas  e

também as  mais  carentes,  inclusive  na  escola  [...].  A  educação,  evangelização,  formação

humana e promoção com os  cursos  de arte,  costura artesanato,  que na época  fazia  muita

diferença na sociedade”. E também por serem essas, “as principais prioridades para as irmãs

da congregação dos pobres”, conforme afirma a Irmã Maria Lúcia em seu pronunciamento. 

Ressaltamos  também  que  os  documentos  nos  proporcionaram  verificar  que  a

participação  da  comunidade  conquistense,  foi  fundamental,  principalmente,  por  parte  das

mulheres,  de  algumas  autoridades  públicas,  de  comerciantes  locais,  entre  outros,  ambos

sensibilizados  com  a  causa,  ajudando  de  forma  direta  a  somar  os  recursos  arrecadados,

realizando campanhas junto aos clubes e associações, conforme consta no Resumo Histórico

do  Lar  e  no  depoimento  da  Irmã  Maria  Lúcia,  ao  salientar  que  “foram  feitas  várias

campanhas, principalmente, pelas irmãs que trabalhavam no hospital e a sociedade que era

muito  aberta  para  ajudar  o  outro”.  Com  isso,  vai  se  consolidando  o  projeto,  que
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proporcionaria às crianças, uma realidade diferente da que lhes era imposta pela sociedade a

que estavam predestinadas, uma vez que, “os custos do trabalhador se resumem aos meios de

subsistência de que necessita para se manter” (MARX e ENGELS, 2008, p. 19).

É importante ressaltar que as primeiras irmãs designadas para trabalhar no Orfanato

Santa Catarina de Sena, conforme relatos da irmã Maria Lúcia8, foram “a superiora Vitória

Tárgira, aí depois foi seguindo outras superioras, a irmã Alice Guimarães, a Tia Aninha - Irmã

Ana Cavalcante, e depois de tia Aninha veio Irmã Marli Arruda, depois foi passando né, a

direção” (IRMÃ MARIA LÚCIA). Posteriormente, conforme consta no resumo histórico do

Lar,  e conforme relatos  das internas  consultadas  destacaram-se como superioras,  as irmãs

Marli de Arruda e a irmã Ana Fernandes Cavalcante - tia Aninha. Essas duas irmãs foram

exemplos para muitas internas, devido à dedicação dispensada às meninas.9 

No entanto, os primeiros anos de funcionamento da instituição, contou apenas com os

sistemas  de  externato  e  semi-internato,  priorizando  a  educação  ministrada  às  crianças  da

classe  pobre  que  solicitavam  vaga  na  instituição.  O  sistema  de  internato  surgiria

posteriormente, no ano de 1962, devido principalmente, à necessidade de acolher as crianças

que se encontravam em situação de vulnerabilidade, conforme relata a irmã Maria Lúcia, ao

salientar  que  nos  primeiros  anos  de  funcionamento  do  internato  só  havia  uma  interna,

conforme salienta, “a primeira interna eu a conheci, eu vinha nos finais de semana para fazer

companhia para ela não ficar muito sozinha, na semana, ela tinha as colegas da escola né,

porque a formação aqui era do jardim da infância até a quarta série primária” (IRMÃ MARIA

LÚCIA). 

Percebe-se,  portanto,  que as atividades  oferecidas  inicialmente na instituição,  eram

destinadas às crianças semi-internas e externas, principalmente na escola, atividade que atraia

um  número  bastante  considerável  de  crianças  para  a  instituição.  Posteriormente,  foram

surgindo outras crianças e o internato chegou a alcançar um número bastante considerável de

meninas, passando em alguns anos a ultrapassar o total de 50 internas10, embora, esse número

de internamentos  não tenha representado nem de longe a  solução de pobreza que viviam

tantas crianças, que continuaram vivenciando uma vida de total descaso e falta de assistência,

principalmente por parte do poder público local, que se fez ausente de várias formas, tanto no

atendimento às crianças quanto aos seus familiares. É a partir de então, que surgem também

8 Chegada ao Lar no ano de 1963, na condição de aluna, um ano após a inauguração do sistema de internato.
9 Resumo histórico do Lar Santa Catarina de Sena – o referido documento encontra-se no arquivo do Lar e data
de 3/11/1994.
10 Conforme consta nos Relatórios de Atividades do Lar Santa Catarina de Sena dos anos de 1970, 1973,1974, 
1976,1977, e com base no Livro de Visitas Canônicas do Lar nos anos de 1969 a 1988. 
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na instituição as dificuldades, sobretudo, financeiras, pois, conforme relata irmã Maria Lúcia,

“no início de funcionamento do internato, muitas crianças eram abandonadas aqui na porta, a

mãe morreu, o pai morreu, aí eram encaminhadas pra cá”.

Percebe-se, portanto, que as crianças eram também vitimadas não só pela condição

social, mas sobretudo, pela falta dos pais vitimados pela morte precoce em virtude de doença,

ou por conta das condições de vida e trabalho que lhes eram impostos. E assim, a criança

torna-se órfã, fazendo-se necessária, a sua colocação em uma instituição de acolhimento, visto

que sua parentela não dispõe de condição financeira ou moral para assumi-la. Outro problema

que também vitimou muitas crianças, principalmente as primeiras internas, de acordo com

irmã Ivonete, foi o fato de os primeiros anos de funcionamento do Lar não terem sido muito

fáceis, por falta de recursos financeiros, as dificuldades eram tantas que “as irmãs diziam que

no início colocavam pedaços de tabas e bandas de tijolos para as crianças sentarem e poderem

estudar” (IRMA IVONETE). 

Aí ninguém sabe né, o que elas passaram, as vezes colocavam água no leite
para  render  um pouquinho  mais  para  as  crianças  poderem se  alimentar,
porque as coisas eram tudo mais difíceis, elas sofreram um bocadinho. As
irmãs  chegaram a pensar  em parar com a obra [...].  Mas tinham aquelas
crianças  que  não  tinham  para  onde  ir,  não  tinham  família,  não  tinham
referência e aquelas que tinham não podiam ir para casa, a família era muito
pobre. Foi quando apareceu uma senhora com uma doação. A irmã disse que
ali  foi  o  cheque  da  providência,  a  casa  estava  em  uma  situação  muito
precária em todos os sentidos [...],  foi a partir daí que nunca mais faltou
comida. (IRMÃ IVONETE)

Dessa forma, evidencia-se que a situação de pobreza, atingia até mesmo as crianças

acolhidas  pelo  Lar,  sobretudo,  porque  esta  instituição,  para  se  manter,  dependia

exclusivamente de doações, contudo, essas nem sempre chegavam, e quando chegavam, na

maioria  das vezes não era suficiente  para suprir todas as necessidades básicas, e assim,  a

sociedade vai se delineando de acordo com todas as suas limitações. É, portanto, em meio a

essa conjuntura, que se inserem muitas das famílias conquistenses do período em questão,

onde, tanto homens como mulheres e crianças, são atraídos para a cidade pela ilusão de uma

vida urbana que não lhes proporciona condição de vida digna para poder viver, ficando esses

últimos,  à disposição de instituições públicas ou privadas como o Lar, ou tendo que ficar

largados a própria sorte. Com isso, a única solução encontrada por muitas famílias, seria o

internamento das crianças, sobretudo no intuito de tentar ao menos evitar que essas fossem

privadas pelo menos de um teto ou até mesmo de uma refeição diária. 

Percebe-se, portanto, que a vulnerabilidade em Conquista, não só vitimou a criança,

mas lhe impôs uma condição de vida e que esta não tinha se quer o direito de escolher qual
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seria o seu destino, ou seja, da criança era arrancada a oportunidade de crescer junto aos seus

familiares, pois muitas dessas crianças, não foram para o Lar apenas para ter a oportunidade

de estudar, mas, sobretudo, para poder continuar sobrevivendo. Contudo, o que pode ser ainda

mais repugnante nessa história de pobreza extrema a que tantas pessoas foram e tantas outras

continuam sendo vítimas,  está diretamente relacionada a má distribuição de renda,  e mais

especificamente ainda, à falta de políticas  públicas e de assistência  digna,  uma vez que a

igualdade de distribuição de renda, já não pareça ser mais possível.  

 Outro  problema  que  torna  tantas  pessoas  vítimas  da  pobreza  extrema  na  Cidade,

sobretudo, a partir das décadas de 1970 a 1980, será a exploração de um ser sobre o outro,

contudo, no período de maior vigência do internato, foi a exploração principalmente, da mão

de obra barata, conforme pudemos observar nas profissões declaradas pelos pais das internas

nos  registros  de  matrícula  das  mesmas  em  que  no  caso  das  mulheres  serem  a  maioria

trabalhadoras  domésticas,  e  no  caso  dos  homens  agricultores,  ou  seja,  a  pouca  oferta  de

trabalho,  os baixos salários,  ou a falta  de trabalho,  foram fatores  determinantes,  para que

muitas  famílias  recém-chegadas  na cidade,  passassem a viver  em condições  precárias,  ou

tendo que cair na mendicância para poder continuar sobrevivendo.    

Um outro  fator  que  também pode  justificar  o  alto  índice  de  pessoas  vivendo  em

situação de extrema pobreza na cidade, seria o fato de muitas das famílias que se deslocaram

da zona rural, serem em sua maioria analfabetas, principalmente, pelo fato de na cidade não

existir escola para todos, conforme relatos de Casimiro e Magalhães (2005), ao salientarem

que  a  educação  pública  na  cidade  seria  muito  precária  e  insuficiente,  dessa  forma,

consideramos que esta não conseguia chegar às áreas rurais, tornando assim, a maioria da

população analfabeta,  e  com isso,  as  oportunidades  de trabalho que poderiam surgir,  não

contemplariam aqueles  que não dispunham de qualificação,  ou seja,  que não dispunha da

“chamada leitura”, aquele que sabia ler e escrever. Dessa forma, essas pessoas, passaram a

viver especificamente ou nos bairros periféricos da cidade em condições de vida insalubres,

ou tinham como única opção, a sacada de um estabelecimento comercial no centro da cidade

ou os viadutos como lugar para repousar a noite.   

Enquanto isso, no Lar a situação inicial não era muito diferente, uma vez que essa

instituição também passava por dificuldades, porque os recursos financeiros eram quase que

inexistentes, pois a mesma “no início, passou a contar apenas com ajuda principalmente da

comunidade, outra coisa também, as irmãs faziam festival, fazia caminhada, fazia passeata,

esses eventos” (IRMÃ IVONETE). E conforme segue relatando irmã Ivonete, ao salientar

que: 
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Uma coisa que eu acho lindo em Conquista é a gratidão, então, o povo de
Conquista, tomou o Lar como sua pupila, sabe, eles tomam conta dessa casa
com carinho. Agora o que eu gosto também de refletir e pensar é que as
irmãs lançaram a pedra fundamental da credibilidade, então, a comunidade
tem muita confiança sabe, porque o que entra não é desviado, então a gente
tenta  na  medida  do  possível  ser  fiel  com  a  nossa  proposta.  (IRMÃ
IVONETE)  

É importante  observar  que  foi  de  fundamental  importância  para  a  instituição  essa

participação  da  comunidade  local,  sobretudo,  na  ajuda  financeira  do  Lar,  visto  que,

inicialmente, era a única forma de angariar recursos para os custeios da instituição, contudo,

pode se observar conforme declaração da irmã Ivonete que a credibilidade das irmãs com

relação à população local, era fator também determinante para que muitas crianças pudessem

adquirir uma vaga no internato, pois, não havia espaço suficiente para muitas crianças, então,

uma parte  dessas  vagas  poderia  ser  assumida  por  meninas  cujas  mães  trabalhavam como

domésticas nas residências daquelas famílias que faziam parte do quadro de benfeitores11 da

instituição,  dessa  forma,  percebe-se,  que  havia  certa  cumplicidade  entre  as  irmãs  e  a

sociedade local, ou seja, uma certa troca entre ambos, a comunidade oferecia ajuda financeira

e as irmãs retribuía a essa ajuda disponibilizando uma vaga para a filha da empregada de seu

benfeitor.

Quanto à alocação de verbas públicas, essa só se tornou possível, bem posteriormente,

ou  seja,  após  a  legalização  da  instituição,  sua  inscrição,  registro  dos  seus  estatutos  e

encaminhamentos  necessários  principalmente,  para  a  subscrição  de  verbas  advindas  dos

órgãos públicos municipais, estaduais e federais através de entidades, secretarias, ministérios

e  também  de  particulares,  como  doações  feitas  por  pessoas  jurídicas,  sociedades  civil  e

religiosa,  fundações,  associações,  clubes  de  serviços,  entre  outros,  conforme  foi  possível

observar nos livros de prestação de contas da instituição e dos diversos ofícios de cobrança

relacionados  as  subvenções  públicas,  direcionados  principalmente  à  Prefeitura  Municipal,

assim como segue citação descrita abaixo. 

Para a referida instituição de caridade, no presente exercício. Nestes termos,
pede deferimento. Vitória da Conquista, 21 de fevereiro de 1970. Exmº. Sr,
Dr.  Prefeito Municipal  de Vitória da Conquista,  o Lar  Santa  Catarina de
Sena  (Orfanato)  entidade  que  funciona  nesta  cidade  à  avenida  Frei
Benjamim de Villagrande, n. 429, prestando assistência gratuita a menores,
vem mui respeitosamente solicitar de V. Excia. que se digne mandar pagar a
verba de NCr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros novos) constantes
do orçamento financeiro desta prefeitura 1970, Irmã Ana Fernandes Alves de
Cavalcante – Diretora.12 

11 Benfeitor – denominação utilizada pelas irmãs, para se referir aos doadores da instituição. 
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No entanto, para que pudesse alocar verbas advindas do poder público, observamos

conforme  consulta  nos  documentos  do  Lar  Santa  Catarina  de  Sena,  que  a  instituição

primeiramente, teve que se tornar de utilidade pública, conforme Projeto de Lei n. 523/63,

encontrado em meio a esta documentação com data de aprovação em 19/11/1963, pelo então

Presidente da Câmara Municipal de Vitória da Conquista - Ba, o Sr. Dr. José Gil Moreira,13 e

assim, o orfanato passa a funcionar como uma instituição beneficente no sistema de internato

a  partir  de  1964,  com a  finalidade  de  prestar  serviços  assistenciais  às  crianças,  com os

serviços de educação primária, acolhimento e preparação das meninas para a vida, com cursos

de corte e costura arte culinária, bordados diversos, entre outras atividades oferecidas pela

instituição às meninas.

 É importante ressaltar, que essas atividades oferecidas às meninas, não as tirariam da

condição à que estavam predestinadas pela sua herança familiar, em virtude principalmente,

do fato de que à classe desfavorecida, restariam apenas os trabalhos, cujas remunerações não

a tiraria da condição de pobreza, dessa mesma forma, os cursos oferecidos às meninas pela

instituição,  proporcionariam  às  mesmas,  apenas  a  condição  de  ingresso  no  mercado  de

trabalho, porém, que sua condição de vida estivesse sempre submissa a condição de vida do

seu patrão, sendo assim, vale ressaltar o que diz Marx e Engels (2008, p.28), ao salientar que

“ao  trabalhador  restaria  apenas  a  condição  de  tornar-se  um  pobre,  e  que  a  pobreza,  se

expandisse ainda mais rapidamente, que a população e a riqueza”. (MARX e ENGELS, 2008,

p.28). 

No entanto,  essa situação de pobreza não seria algo estranho para as meninas,  e o

trabalho muito menos, pois, tanto pobreza quanto trabalho, faziam parte da vida diária delas,

mesmo  dentro  do  Lar,  uma  vez  que,  devido  às  dificuldades  financeiras  enfrentadas,  as

meninas  tinham que se revezar  com as irmãs,  no cumprimento  das atividades  domésticas

diárias conforme relara irmã Ivonete, ao salientar que “a instituição não dispunha de verbas

suficientes, para contratação de pessoal que pudesse exercer tais atividades”. Dessa forma,

todas se organizavam e:

Na sexta feira era o dia do mutirão, cada uma tinha o seu ofício, as irmãs
desde antes sempre teve essa mentalidade né, de dar alguma dignidade para
as meninas, não quer dizer que serviço doméstico não é digno, é, mas era
visando o futuro, então as irmãs procuravam alguma atividade que pudesse
elevar a autoestima das crianças. (IRMÃ IVONETE)

12 Oficio  expedido  pelo  Lar  Santa  Catarina  de  Sena  à  prefeitura  Municipal  no  ano  de  1970,  solicitando
pagamento de subvenção pública  – documento contido no arquivo do Lar.
13 Projeto  de  Lei  n.  523/63  aprovado em 10/11/1963 pela  Câmara  Municipal,  torna  de  utilidade  pública  o
Orfanato Santa Catarina de Sena situado na Cidade de Vitória da Conquista - Ba. 
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As atividades domésticas eram realizadas de forma que todas pudessem experimentar

a cada dia uma atividade diferente. As meninas realizavam as atividades compatíveis com a

sua idade e sua capacidade física. E conforme o relato da Irmã Ivonete, “essas atividades

jamais tirou a dignidade das crianças, muito menos sua possibilidade de poder ser criança”,

pois o tempo das meninas era ministrado pelas irmãs de forma que essas pudessem estudar

brincar, passear, visitar seus familiares nos finais de semana para as que tinham família, além

de  exercerem atividades  extracurriculares  como  os  cursos  oferecidos  pela  instituição.  No

entanto, o fato de terem que “trabalhar”, ou seja, realizar atividades domésticas, em alguns

casos poderia acabar se tornando uma questão problema dentro da própria instituição, uma

vez que, alguma criança se posicionasse contrária a tal imposição, visto que ela, não entendia

a  atividade  doméstica  como  algo  que  pudesse  lhe  oferecer  alguma  dignidade,  mas  sim

obrigação, pois a única função que a criança entende como sua é a de brincar, ou realizar

brincadeiras.     

No entanto, o papel desempenhado pelo Lar Santa Catarina de Sena, sobretudo para a

sociedade local, supera todos os problemas internos que poderiam surgir, principalmente, por

parte das crianças internas, uma vez que esta instituição exercia papel de relevância na cidade

por ser destaque no oferecimento da educação primária às crianças conquistenses, sobretudo,

às crianças da classe popular, pois a cidade era carente na prestação de tal serviço por parte do

poder público. A entidade era destaque também, devido ao fato de fornecer não só às crianças,

mas também, a outros seguimentos da sociedade local principalmente às mulheres, muitas

outras atividades disponibilizadas pela própria instituição. Tudo isso, fazia desta instituição e

das Irmãs dos pobres, a solução para os problemas de parte da população local, conforme

relata a irmã Maria Lúcia,  ao salientar que “era a necessidade que movia os corações das

irmãs, elas davam acolhimento independente da faixa etária da criança, [...] atendia na média

de cinquenta crianças, contando também com ajuda voluntária, além da ajuda da prefeitura e

de instituições privadas” (IRMÃ MARIA LÚCIA). Dessa forma, afirma ainda irmã Maria

Lúcia que: 

Os benfeitores daqui eram inúmeros e permanentes e até hoje muitas pessoas
contribuem com a obra. Ninguém chegava aqui com uma necessidade que
não  fosse  solucionada,  sempre  as  irmãs  atendiam  aquelas  pessoas  mais
carentes das regiões mais próximas e nunca faltou graças a Deus. E o Lar
Santa Catarina se destacou nesse ponto da doação generosa da população, a
população tem um carinho muito grande pelo Lar. (IRMÃ MARIA LÚCIA) 

Cabe ressaltar, que o Lar exerceu papel fundamental na prestação de serviços sociais à

comunidade local, assistência às crianças carentes, mas, sobretudo, foi uma instituição que se

destacou na cidade, por proporcionar à comunidade um serviço que ainda era muito precário,
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ou seja, a educação primária. Esta afirmação de sua importância como uma instituição que foi

destaque como educadora, pode ser confirmada por Casimiro e Magalhães (2005), ao destacar

conforme declarações orais, que por volta de 1930, há referência apenas a uma escola pública

(Escola Barão de Macaúbas), que funcionava em prédio escolar com oito salas de aulas, e

uma escola do Estado (Escola Padre Anchieta, fundada em 1941), que funcionava em uma

casa alugada. As demais escolas, segundo as autoras, eram de pequeno porte e em sua maioria

leigas, pois e o seu atendimento dependia do poder aquisitivo do aluno, ou seja, das famílias

que podiam pagar uma vez que:

A maioria dessas escolas levavam o nome dos seus donos e algumas delas
dependiam da locação do imóvel. Tudo indica que são escolas onde havia
algum envolvimento afetivo ou familiar entre o professor e as famílias dos
alunos, muitas vezes o professor era parente ou aderente da família para a
qual  trabalhava,  e  nas  quais  se  vislumbrava  uma  espécie  de  pequenos
consórcios que aliavam aspectos econômicos e sociais,  tanto do ponto de
vista  dos  mantenedores  como dos  beneficiários,  ou  seja,  consórcios  para
atender às necessidades de trabalho dos professores e às de instrução dos
alunos,  conforme  as  exigências  do  momento  e  de  suas  classes  sociais.
(CASIMIRO E MAGALHÃES, 2005, p.10)

É importante  considerar  também de acordo com Casimiro e Magalhães (2005),  ao

apresentarem os depoimentos de moradores locais, que a educação em Conquista, até meados

da década de 1930, ainda não era prioridade para o poder público, pois ao que tudo indica, as

poucas escolas existentes  na cidade eram particulares  e  atendiam a interesses de algumas

famílias, ou seja, funcionavam para uma pequena parcela da comunidade, as demais crianças

que pertenciam a classe popular não dispunham de tal serviço. Essas informações confirmam

que  o  papel  desempenhado  pelas  irmãs  dos  pobres  de  Santa  Catarina  de  Sena,  no

oferecimento  da  educação  às  crianças  da  cidade,  foi  um marco  histórico,  visto  que  essa

instituição pode ser considerada como pioneira no atendimento a classe menos potentada, ou

seja, menos favorecida pelos serviços públicos, principalmente no quesito educação. 

No  entanto,  vale  mencionar  outras  informações  sobre  a  educação  em  Conquista,

levantadas por Souza, Casimiro e Magalhães (2009, p.10), que de acordo com seus estudos,

afirmam que Conquista “só dispunha de duas escolas primárias uma para meninos, outra para

meninas ambas públicas, e algumas poucas particulares nos arraiais e fazendas dentro da Vila

da Vitória”. Porém, é importante mencionar, de acordo com as autoras, que somente a partir

da década de 1920, o ensino passou a ser mais estabelecido na cidade. 

Essas informações acerca da história da educação em Conquista evidenciam que esta,

neste município, principalmente a partir da década de 1940, estava diretamente ligada, nem

tanto ao poder público local, mas sim, às instituições filantrópicas de atendimento às crianças,
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principalmente pelo Lar Santa Catarina de Sena, que desde a sua fundação já chegou a atender

até mais de 300 crianças por ano, advindas, sobretudo, da classe mais fragilizada da cidade.

Nesse sentido, vale mencionar que a história da instituição sempre esteve, de acordo com

Kuhlmann Jr. (1998, p. 17) “atrelada à história da assistência, ao lado da história da família e

da educação”. Para tanto, cabe mencionar que o Lar em Conquista, oferecia para as crianças

das  famílias  pobres:  proteção,  oportunidade  de  acesso  à  educação  escolar,  além  de

ensinamentos religiosos e disciplinares.  Enfim,  percebe-se que, “por um longo período da

historiografia  que  a  assistência  à  infância,  foi  também,  parte  da  própria  história  das

instituições assistenciais” (KUHLMANN JR. 1998, p.25). 

E para que a funcionalidade do Lar Santa Catarina de Sena em Conquista desse certo,

essa  instituição  sempre  fora  acompanhado  pela  Superiora  Geral  da  Ordem,  conforme

observamos nos registros do livro de visitas  canônicas  realizadas  pela  Superiora todos os

anos, para verificar as atividades realizadas e principalmente para verificar como estava sendo

ministrada a educação dispensada às crianças, conforme segue registro da mesma ao salientar

que “em visita às obras da casa, às aulas, encontrou tudo funcionando com regularidade e as

alunas  tanto  internas  como  externas  alegres  e  afeiçoadas  às  suas  mestras”  (LIVRO  DE

VISITA  CANÔNICA,  1965)14.  Essa  preocupação  por  parte  da  Superiora  também  esteve

relacionada às obras da instituição e sua funcionalidade ao destacar após visitação às mesmas

que “o prédio ainda na sua construção inicial, se mantém sempre em boas condições, [...]. O

artesanato, cuja construção foi iniciada há alguns anos, acha-se ainda incompleto por falta de

recursos para terminá-lo”. (LIVRO DE VISITA CANÔNICA, 1965).

A  obra  das  irmãs  dos  pobres  buscava  proporcionar  às  crianças  que  passavam pela

instituição, ensinamento que elas valorizavam e que consideravam como primordiais para a

formação das meninas, não só intelectual, mas, sobretudo, para que essas fossem preparadas

para a vida adulta, tentando disponibilizar às mesmas, ensinamento que pudesse proporcioná-

las, uma vida voltada para a religiosidade, sobretudo católica, e a preservação da sua vida

moral com ensinamentos e preceitos da Igreja. Essa pretensão fica bem evidente nos escritos

do livro de visitas da superiora à instituição conforme segue. “A boa superiora, sempre zelosa,

procura proporcionar às meninas todo o necessário, não apenas para o bem-estar material, mas

principalmente,  para  a  sua  formação  moral,  religiosa  e  intelectual”  (LIVRO DE VISITA

14 O referido livro encontra-se disponível no Lar Santa Catarina de Sena, sobre a responsabilidade da Direção, 
por se tratar de um dos documentos referenciais da instituição. É um livro lavrado por ex-irmãs da instituição, 
em um pequeno caderno de modelo tipo escolar, forrado de verde com bordas douradas. As páginas deste livro 
não são enumeradas.
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CANÔNICA, ANO, 1969). Contudo, vale mencionar o que diz Kuhlmann Jr. sobre o papel

que devem desempenhar as instituições de acolhimento:

O dever social do asilo é retirar o menor desamparado do meio pernicioso
em que o encontra, prover a sua subsistência, melhorar as suas condições de
saúde, inspirar-lhe os hábitos do trabalho, educá-lo, instruí-lo, sem esquecer
as suas condições de pobreza. A vida nos asilos deve aproximar-se tanto
quanto  possível  do  da  família.  Convém,  dirigir  a  educação  dos  asilados
segundo suas aptidões, sem perder de vista o meio em que terão de viver.
(KUHLMANN JR., 1998, p.184)  

Sendo assim, as instituições das Irmãs dos pobres, deveriam pregar sempre os preceitos

de uma vida simples  e humilde,  principalmente,  tentando passar isso para as crianças,  no

intuito de que elas pudessem observar que a vida na instituição era voltada para humildade

entre todos. Por isso, era sempre pregado pela Superiora nas visitas canônicas realizadas no

Lar, que as demais irmãs deveriam passar para as crianças internas, a importância de terem

como programa de suas  vidas a  caridade  acima de qualquer  coisa,  tornando assim “mais

fecundo  o  apostolado  que  exercem entre  estas  boas  crianças  que  o  senhor  lhes  confiou”

(LIVRO DE VISITA CANÔNICA, ANO 1969). 

Percebe-se,  conforme pronunciamentos  da  superiora,  que  sua  intenção  para  com as

crianças internas,  seria incutir  nestas, a convicção de que a condição de pobreza era algo

natural, e que elas deveriam tomar isso como uma lição de vida, lembrando-se sempre, que a

caridade aos pobres deveria estar acima de tudo, pois a pobreza sempre existiu, e sempre

existirá entre os homens, e que só a caridade cristã é capaz de solucionar os problemas sociais

decorrentes da pobreza. Contudo é importante observar que embora não pareça, a ação das

irmãs  de  levar  as  crianças  a  terem essa  consciência  de que  deveriam viver  uma vida  de

pobreza, vai de encontro, principalmente ao que as suas famílias visavam ao procurarem o

internato para suas filhas, ou seja, justamente tirar essas crianças da situação a que estavam

sujeitas, tentando dessa forma, uma vida que pudessem proporcionar a essas crianças uma

menos  vulnerável,  ou  melhor  dizendo  miserável.  No  entanto,  o  que  o  Lar  poderia

proporcionar a essas meninas, seria apenas uma moradia, alimentação, educação e condições

básicas  de  saúde,  algo  que  uma  família  bem  assistida  pelo  poder  público,  poderia

proporcionar  aos  seus  filhos,  sem  ter  que  submetê-los  aos  cuidados  de  instituições  de

acolhimento.    

Percebe-se também, com base no que foi analisado até então, que a atividade escolar

oferecida  no  Lar  Santa  Catarina  de  Sena,  foi  outra  forma  encontrada  pelas  irmãs,

principalmente,  para  se  aproximar  de  forma  mais  fácil,  sobretudo  da  classe  popular,

demonstrando assim, que seu poder de influência sobre a população de Vitória da Conquista,
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era bastante considerável, pois, muitas crianças eram atendidas pela escola da instituição, isso

fez com que, sua credibilidade, fosse sempre crescente no conceito populacional da cidade,

aumentando também,  de forma significativa,  a  credibilidade  sobretudo,  da Igreja  Católica

entre o povo da cidade, e principalmente, tentando fazer com que, o catolicismo, continuasse

superior  em relação  às  demais  religiões,  principalmente  a  protestante  e  a  maçônica,  que

vinham se despontando na cidade, desde as primeiras décadas do século XX. 

Os dados dessa pesquisa vem nos evidenciando de forma clara, o papel que as ordens

religiosas  passaram a desempenhar  em várias  partes  do Brasil,  sobretudo,  com intuito  de

continuar interferindo na questão educacional,  que após a separação entre Igreja e Estado,

passou a ser laica, e em Vitória da Conquista não foi diferente, pois essa interferência, se deu

através das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que encontrou na fragilidade do

poder público local, condição propícia para tal ação, sobretudo, contanto com apoio financeiro

do próprio  Estado que outrora  tornou a  educação laica  e  de sua  inteira  responsabilidade,

tornado assim, totalmente contraditório o ideal republicano de uma educação livre de qualquer

preceito religioso. 

Dessa forma, cabe mencionar aqui, algumas considerações a respeito, e que comprovam

essa parceria  entre  Igreja e Estado,  no oferecimento  educacional  destinado às crianças  da

cidade de Vitória da Conquista, sobretudo, ministradas por senhoras ligadas à ordem religiosa,

conforme registrado no Livro de Vistas Canônicas do Lar Santa Catarina de Sena de Vitória

da Conquista, do ano de 1972, relatado pela madre superiora, ao afirmar que: 

O Lar  Santa  Catarina de  Sena conta  atualmente  com o curso de  corte  e
costura  onde  22  jovens  se  preparam para  uma  futura  profissão,  a  escola
primaria, com seis classes, num total de 216 alunas matriculadas, das quais
40 são internas. Seis Professoras e uma Diretora que é a Superiora. Todas
são nomeadas e remuneradas pelo Estado, com o qual a escola mantém
convênio, há ainda a escola de alfabetização de adultos com a matrícula de
25 alunos. (LIVRO DE VISITA CANÔNICA, ANO 1972, grifos meus)

Essas informações evidenciam que as irmãs estavam sempre empenhadas em oferecer à

sociedade  local,  uma educação,  que  parece  ter  sido  por  muito  tempo,  negligenciada  pelo

poder  público  local,  além  de  também,  proporcioná-la  cursos  profissionalizantes,  que

pudessem facilitar  não só a inserção das pessoas no mercado de trabalho, mas também, a

oportunidade de aprender outras funções que pudessem ser exercidas no próprio domicílio.

Essa  preocupação  por  parte  das  irmãs  pode  ser  considerada  como  fator  positivo  para  a

população, visto que no período de efetiva vigência do Lar, a cidade passava por um processo

de crescimento  populacional,  e  isso,  foi  muito preocupante,  uma vez que,  por não existir

trabalho para todos, uma parcela considerável da população passou a viver como indigente na
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cidade. Essa atitude por parte das irmãs dos pobres, marca de forma significativa, o papel e

poder  que a  religião  católica  exercia  sobre a  população local,  tanto  com relação a  classe

popular,  quanto  a  classe  representada  pelos  grandes  proprietários  descendentes  do

coronelismo, e mais especificamente aos comerciantes.

 Cabe  mencionar,  que  esta  instituição,  para  dar  conta  de  seu  projeto,  contava

primordialmente  com ajudas  financeiras  por  meio  de subvenções  disponibilizadas  por um

órgão  denominado  de  “AMENCAR  (associação  de  assistência  ao  menor  abandonado),

pequenas  verbas Federais,  Estaduais  e  Municipais,  como também dos irmãos  Maristas de

Salvador. Ajuda que conta também desde o início, é a dos benfeitores contribuintes e do povo

em geral da sociedade local” (LIVRO DE VISITA CANÔNICA, ANO 1938). Nesse sentido,

cabe  ressaltar  que a  filantropia,  seria  enfim,  no que se refere às  subvenções  públicas,  “a

apropriação de um bem público de forma privada, colocando-se o setor público a serviço de

interesses  privados,  com  o  favorecimento  de  verbas  cargos  e  privilégios  em  beneficio

privado”  (FALEIROS,  2011,  p.34).  Essa  atitude  por  parte  do  Estado  e  Município,  deixa

evidente a sua imparcialidade no que se refere ao atendimento das crianças em situação de

vulnerabilidade, deixando sobre os cuidados dos setores privados e filantrópicos, ações que

deveriam estar sobre sua responsabilidade. 

Dessa  forma,  pode-se  dizer,  que  a  preocupação  por  parte  do  setor  público,  com a

cidadania  da  criança  e  do  adolescente,  pode  ser  percebida  como  algo  bem  recente  em

decorrência  principalmente,  da  “luta  dos  movimentos  sociais  no  bojo  da  elaboração  da

constituição de 1988” (FALEIROS, 2011, p.35), visto que “na cultura e estratégias do poder

predominante, a questão da infância não se tem colocado na perspectiva de uma sociedade e

de  um  Estado  de  direitos”  (FALEIROS,  2011,  p.35),  mas  sim,  “na  perspectiva  do

autoritarismo/clientelismo,  combinando  benefícios  com  repressão,  concessões  limitadas,

pessoais e arbitrárias, com disciplinamento, manutenção da ordem, ao sabor das correlações

de forças sociais ao nível da sociedade de governo” (FALEIROS, 2011, p.35). 

Porém,  é  importante  mencionar,  que  o  Lar  passava  por  momentos  difíceis,

principalmente  por  depender  também  de  doações  e  subvenções  públicas  que  muitas

demoravam a chegar, e como as despesas eram muitas devido ao grande número de crianças

atendidas pela congregação, os problemas se tornavam ainda maiores, pois as despesas eram

grandes  por  conta  do  número  de  crianças  internas,  visto  que,  essas  eram  mantidas  na

instituição 24 horas diárias,  então,  a elas eram destinados gastos maiores.  As irmãs,  para

manter  os  custos  com  estas  meninas,  dispunham  de  recursos  que  eram  adquiridos

principalmente, por meio do “salário educação” que as irmãs recebiam como professoras na
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escola da instituição e que era devolvido como doação para os custeios da mesma. No entanto,

“devido à política educacional do país, o salário educação que deveria ser uma ajuda perdeu

sua finalidade” (LIVRO DE VISITAS CANÔNICAS).

As irmãs então, a partir de 1986, busca firmar parceria com a Secretaria de Educação

Municipal, “através de um acordo de aluguel das salas de aula da escola do Lar no turno

vespertino, a prefeitura também se disponibiliza a fornecer a merenda das internas” (LIVRO

DE VISITA CANÔNICA, ANO, 1986). Essa parceria seria o caminho para que a instituição

pudesse  aumentar  sua  arrecadação  e  continuar  mantendo  atividades  de  atendimento  às

crianças em situação mais vulnerável, embora, o montante disponibilizado, nem sempre fosse

o  suficiente  para  suprir  as  despesas  mais  necessárias15.  Dessa  forma,  percebe-se,  que  as

arrecadações também partiam de pessoas físicas da cidade, conforme segue registro do Livro

de Prestação de Contas anuais da instituição, referente às subvenções e doações recebidas:

Mês de  abril  de  1970  -  Doações  diversas: Recebi  da  Senhora  Alzirina
Santana  referente  a  arrecadação  deste  mês  Cr$:  1.110,0016.  Doações  de
honorários: recebi das irmãs Ana e Marli, suas contribuições deste mês Cr$:
307,00.  Subvenções  Municipais:  recebi  da  Prefeitura  Municipal:  Cr$:
2.500,00. 
Mês de  maio  de 1970 -  Doações diversas: Recebi  da  Senhora  Alzirina
Santana referente a arrecadação deste mês: Cr$: 1.085,00, e da senhora de
Maria  de  Lourdes  Pereira  uma  oferta  de:  Cr$:  10,00.  Doações  de
honorários:  recebi  das irmãs  Ana e Marli  suas  contribuições  desse  mês:
Cr$:301,00. Subvenção Federal: recebi do MEC a verba ordinária de Cr$:
11.460,00.  (LIVRO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  –  LAR  SANTA
CATARINA DE SENA, ANO 1970, grifos meus)

Embora dependessem da ajuda financeira dos poderes públicos Municipal e Estadual
para a manutenção das atividades diárias, as irmãs consideravam essas poucas, pois não eram
suficientes  para  suprir  todas  as  despesas  diárias,  principalmente  com  alimentação,
vestimentas,  medicamentos,  funcionários,  educação,  entre  outras  despesas  geradas  pelas
crianças.  Dessa  forma,  as  irmãs  buscavam sempre  manter  essas  doações,  mas  sobretudo,
buscando outras através de doações feitas por parte da população local, no intuito sobretudo,
de poder suprir as necessidades básicas da instituição e continuar firme o projeto das irmãs
dos pobres de Santa Catarina de Sena na Cidade. Observa-se portanto, com base no Livro de
Prestação de Contas da Instituição, que embora recebessem ajuda financeira tanto de órgão
públicos quanto de instituições privadas e de pessoas físicas, esta instituição passava muitas
vezes por dificuldades estruturais, uma vez que atendia um número bastante considerável de
crianças como internas, semi-internas e externas e essas dificuldades estavam relacionadas
principalmente a questão alimentar das crianças, pois muitas delas faziam todas as refeições
diárias no Lar e tantas outras faziam parte das refeições do dia também na instituição, e como

15 Essa informação encontra-se, disponível no Livro de Prestação de Contas anuais das doações recebidas pelo
Lar  Santa  Catarina  de  Sena.  Nesse  livro,  estão  registrados  todos  os  doadores  da  Instituição  como Estado,
Município e doações de pessoas físicas. Nesse mesmo livro, consta também, informações de como o dinheiro
arrecadado era gasto. O livro encontra-se, disponível no arquivo do Lar com registro em cartório março de 1964.
A consulta ao livro foi realizada em maio de 2017.  
16 Cruzeiro (Cr$): – moeda vigente na época.
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o Lar dependia de doações para continuar funcionando as dificuldades também surgiam e
eram constantes.    

Percebe-se portanto, que o poder público, ao destinar verbas na forma de subvenções
ao Lar, tirava de sua responsabilidade a obrigatoriedade sobre essas crianças e suas famílias,
deixando-as aos cuidados das Irmãs por um longo período, e dessa forma, o Lar passa a ser
enfim, durante muitos anos, uma instituição que representou muito para a população local
principalmente, no que se refere à questão educacional, uma vez que possibilitou a muitas
crianças  pobres  tanto  da  zona  urbana  quanto  rural  da  cidade  de  Vitória  da  Conquista,  a
oportunidade não só de estudar, mas também de ali morar e constituir uma outra família que
não a sua biológica.

3.2 O Internato no Lar Santa Catarina de Sena 

O sistema de internato foi criado na instituição em 1962, devido principalmente, a uma

crescente  demanda por vagas,  tendo como objetivo,  atender  crianças  em geral,  órfãs e/ou

desamparadas, oferecendo-as, formação e cuidados indispensáveis à vida humana, embora,

inicialmente, a instituição tenha funcionado apenas em regime de externato, sistema no qual

as crianças eram matriculadas para frequentar apenas um turno da instituição, e regime de

semi-internato, com atividades educacionais oferecidas pela escola primária Santa Catarina de

Sena,  onde  as  crianças  estudavam,  recebiam orientações,  formação  educacional,  moral  e

religiosa e no final do dia retornavam para seus lares.

 No entanto, o internato passaria a atender apenas crianças, do sexo feminino, uma vez

que o espaço não oferecia condições físicas e financeiras para atender aos dois gêneros. Essas

crianças atendidas pelo Lar, estavam em muitos dos casos, conforme relata Irmã Ivonete, em

situação de:

Vulnerabilidade, e a prioridade era crianças órfãs, por isso que veio o nome
orfanato, mas só que não ficava com essas meninas todas, tinham as meninas
internas que moravam vinte e quatro horas conosco e as externas que passam
só o dia, como tem a escola, então um grupo ia para a escola e da escola
vinha pra cá e depois revezava. Aí enquanto pela manhã aquele grupo que
estava aqui participava das oficinas que nós irmãs fazíamos,  era bordado,
costura, essas coisinhas assim básicas, coisa de mulher, é datilografia, então,
aí a tarde esse grupo que tava aqui ia para a escola e as internas também.
Quando era para fazer o ginásio iam pra fora. (IRMÃ IVONETE)

 De  acordo  com os  princípios  gerais  da  congregação,  a  comunidade  do  Lar,  deu

prioridade às meninas órfãs, desassistidas, abandonadas ou em situação de miséria e pobreza

absoluta uma vez que muitas dessas crianças eram encaminhadas ao Lar por moradores da

cidade ou demais municípios vizinhos, haviam também, casos de crianças que chegavam à

instituição  sem  nenhum  documento  pessoal  necessário  para  cadastro  individual,  como

certidões  de  nascimento,  batismo,  atestado  de  óbito  dos  pais  ou  de  um  deles  pai/mãe,

conforme consta nas fichas individuais de matrícula das internas, encontradas no arquivo do
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Lar Santa Catarina de Sena que continham além das informações pessoas das meninas, outras

informações de suma importância como um pequeno relatório feito pelas irmãs, constando os

motivos porque a criança havia sido levada para o lar, quem havia levado e por qual motivo a

interna tinha sido deixada na instituição na condição de interna. Ressaltamos ainda que estas

fichas serviram de base principalmente, para compreender não só o porque do internamento

das crianças, mas sobretudo analisar o perfil das suas famílias, pois nessas fichas continham

várias informações não só a respeito da criança, mas também de seus familiares. Contudo,

elencamos  aqui, outras  formas  de  encaminhamentos  relatadas  pela  irmã  Maria  Lúcia  ao

destacar que algumas meninas também eram enviadas ao Lar:

Pela vara da infância e do adolescente e depois pelo conselho tutelar, porque
o conselho já veio muito depois né. Geralmente essas crianças não tinham
mãe  ou  pai,  então  já  era  um pressuposto  para  serem acolhidas,  e  outras
situações também, se por situações adversas viesse a perder a paternidade ou
maternidade, o direito sobre a criança, a instituição acolhia. (IRMÃ MARIA
LÚCIA) 

O  limite  de  idade  para  permanência  das  meninas  atendidas  no  internato,  era  até

completarem 18 anos, conforme descreve Irmã Ivonete e de acordo com documentos pessoais

das internas encontrados no arquivo da instituição. “Quando as meninas já estavam beirando

os 17 anos, as irmãs já começavam a procurar emprego para elas” (IRMÃ IVONETE). Mas

existiam também aqueles casos excepcionais em que algumas saiam bem depois conforme

depoimento  da  Irmã  Maria  Lúcia  “muitas  passavam  dos  18  anos,  porque  precisaria  da

segurança pra elas e também da estabilidade para elas enfrentar a vida lá fora, a gente só

deixava a adolescente ou até a adulta sair depois que tivesse bem”. Pois, muitas famílias não

tinham condição de mantê-las, devido à situação de extrema pobreza. 

Inicialmente só eram admitidas na congregação as crianças com idade superior a 6

anos  que  estivessem em idade  escolar,  em função  dos  poucos  recursos  que  a  instituição

dispunha, embora a procura fosse bem significativa. Vale mencionar o relatório de atividades

do Lar Santa Catarina de Sena de 1970, com relação à condição de oferta de vagas.

Mesmo sem dispor de condições financeiras para o internato, este começa a
funcionar desde o início com 30 órfãs desamparadas que recebem formação
cívica,  religiosa  e  doméstica,  algumas  que  tem  gosto  pelo  estudo  são
encaminhadas  ao  curso  ginasial,  embora  tenha  a  instituição  de  enfrentar
inúmeras dificuldades porque não dispõe de nenhuma renda definitiva para
sua manutenção.17 

17 Relatório de atividades dos Lar Santa Catarina de Sena – Vitória da Conquista - Ba. Ano 1970, conforme
consta no arquivo do Lar. 
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No mesmo documento, consta a lista de crianças internas e externas atendidas pelo Lar

nos primeiros  anos de funcionamento  do internato,  que possibilita  a  percepção de que as

condições de acolhimento na instituição eram mínimas devido à disponibilidade de espaço

físico do local, o que pode ser percebido em comparação com o número de crianças atendidas

pelo externato que oferecia a outras crianças apenas o acesso à escola, conforme gráfico a

seguir:

Gráfico 2 – Quantitativo de crianças internas e externas por ano.

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1973 1974 1976 1977
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

INTERNAS 
EXTERNAS

Fonte: gráfico criado pela autora.

 A oferta de vagas na congregação, conforme ilustrado no gráfico acima, sempre esteve

atrelada ao espaço físico existente, aos recursos financeiros advindos na maioria de doações e

ao quantitativo de servidores disponíveis ao atendimento direto às crianças. “Quando eu morei

aqui, nós tínhamos 73 internas, no total tinha mais de 200 crianças porque tinham as externas”

(IRMÃ  IVONETE).  Em  alguns  casos,  foram  encontrados  registros  de  até  três  crianças

internas  da mesma família,  ou seja,  todas irmãs,  demonstrando assim o compromisso das

irmãs  em acolher  àquelas  crianças,  cujas  famílias  apresentavam uma situação  de extrema

pobreza, por fazer parte de um quadro de famílias muito numerosas em quantidade de filhos.18

No entanto, há de se considerar conforme informações das fichas das internas que os

motivos pelos quais uma criança era levada para o internato, costumavam ser diversos, como

solicitação de familiares devido à ausência de pai, mãe ou ambos, por conhecidos da criança

por presenciarem a situação de abandono, dificuldades econômicas e psicológicas, por mães

em situação econômica ou emocional desfavorável, por juizado de menores que apreendia a

criança encontrada na rua, por pais da zona rural ou cidades vizinhas que desejavam o estudo
18 Essas informações são baseadas nas fichas individuais de crianças internas do Lar Santa Catarina de Sena –
Vitoria da Conquista - Ba., encontradas do arquivo do Lar. 
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para a filha ou filhas, por membros da Igreja Católica como padres e freiras e por meio de

entidades públicas, conforme ofício de solicitação de vaga abaixo:

Secretaria  de  Bem-Estar  social,  Prefeitura  Municipal  de  Vitória  da
Conquista,  ofício:  nº.  1015/1977  –  Solicito  internamento  neste
estabelecimento  para  a  menor  [...]  ocupando  a  vaga  existente,  cuja
responsabilidade pertence à prefeitura municipal, segundo convênio firmado.
Atenciosamente,  Maria  Célia  Mascarenhas  Ferraz,  Chefe  de  Serviços  de
Bem-Estar Social.19   

É importante destacar, conforme relatos das irmãs que devido às muitas dificuldades

do Lar em angariar recursos para sua manutenção e devido a pouca oferta de mão de obra

disponível para auxiliar  nos trabalhos domésticos,  muitas outras crianças não puderam ser

acolhidas  pelas  irmãs.  Os  poucos  funcionários  adquiridos  posteriormente,  dividiam  as

atividades com as irmãs e as crianças internas, pois só dispunha inicialmente, de acordo com

Irmã Ivonete de:

Um senhor que limpava a horta, uma família muito carente que veio morar
aqui, então esta família ficava aqui, morava aqui e nos ajudava. Depois a
gente  conseguiu  uma  instituição  da  Alemanha  que  chama  KNH  que
apadrinhava  as  crianças,  ela  arranjava  padrinhos  da  Alemanha,  mas  eles
mandavam o recurso para o AMENCAR que ampara criança e adolescente,
então,  quando  a  KNH  entrou,  aí  muita  coisa  mudou,  as  crianças  eram
apadrinhadas e no final do ano iam comprar sua lembrancinha de natal como
roupa e sapato, mas de três em três meses eles mandavam dinheiro e também
ajudavam a pagar os funcionários. (IRMÃ IVONETE)  

É importante salientar que, com o passar dos anos a instituição passou a contar com

ajuda financeira de várias instituições principalmente privadas, foram com essas doações que

a mesma conseguiu e consegue se manter até os dias atuais. Vale então, destacar o que relata

Irmã Ivonete sobre isso: “muitas instituições, mais assim, jurídicas que ajudavam e ajuda na

questão,  assim da  manutenção”.  Quanto  ao  poder  público,  a  ajuda  sempre  foi  simbólica

principalmente no que se refere ao poder local.  

Devido à disponibilidade de espaço físico, das condições de oferta de mão de obra e os

recursos que a instituição dispunha, era estabelecido pelas irmãs, todo um critério para que as

crianças  pudessem adquirir  uma vaga no internato,  dessa forma,  só  podia  ser  admitida  a

criança, cuja mãe fosse primeiro, acolhida, e de acordo com Irmã Ivonete: 

Depois é feita uma visita para ver se a família precisa,  aí  tem toda uma
entrevista, sempre teve isso, [...] antes e até hoje a gente faz questão se saber
quem  são  essas  crianças  que  estão  conosco,  conhecer  o  perfil  dessas
famílias, algumas vinham a mando do juiz. Mas a gente não era de grande
porte no sentido assim de pegar crianças infratoras que já estavam no auge

19 Oficio de solicitação de vaga ao Lar Santa Catarina de Sena de Vitória da Conquista - Ba, pela Secretária de
Bem-Estar Social do Município. Documento encontra-se no arquivo do Lar.  
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da criminalidade. Eu sempre usei a expressão de que nós acolhemos crianças
que estão para cair no buraco e a gente tentar resgatar. (IRMÃ IVONETE)

Fora  dessa  especificidade,  eram  acolhidas  pela  instituição,  crianças  indicadas  por

moradores da cidade, que ao perceber a situação de vulnerabilidade da criança, procurava a

instituição, em busca de vaga para que essa criança fosse acolhida.  Então, essa instituição

funcionava dessa forma, acolhia a criança pela situação em que a mesma se apresentava no

momento, levando-se em consideração as condições e as necessidades. Era prioridade para as

irmãs,  acolher  essas crianças,  mas principalmente,  oferecer  a elas,  além de moradia,  uma

educação e formação complementar,  além de permitir  a livre circulação dos familiares da

criança na instituição, para que assim, o vínculo familiar pudesse ser preservado20. 

Dessa  forma,  o  acolhimento  dessas  crianças  pelas  Irmãs,  evitaria  que  muitas  se

tornassem vítimas das mazelas que as ruas poderiam lhes oferecer, ou seja, tornarem vítimas

do trabalho forçado como o exemplo de trechos da canção “Pivete” de Francis Hime e Chico

Buarque,  citado por Lajolo (1999),  ao se referirem à criança em situação denominada de

“espantalhos desamparados”: 

No sinal fechado, ele vende chiclete; capricha na flanela; e se chama Pelé;
pinta  na  janela;  trabalha  algum  trocado;  aponta  um  canivete.  Zanza  na
sarjeta;  fatura  uma  besteira;  e  tem  as  pernas  tortas  e  se  chama  Mané;
arromba  uma  porta;  faz  ligação  direta;  engata  uma  primeira  e  até.   [...].
(LAJOLO, 1999, p.243) 

 Com base nesse pequeno trecho da canção, pode se considerar que a carência das

famílias pôde, pode, e poderá levar uma criança a situações como esta ou até pior. É por esta e

tantas outras situações a que as crianças eram, é, e ainda podem ser expostas, que as irmãs

viram o acolhimento às tantas crianças como questão primordial. Contudo, ao chegarem no

Lar, as crianças eram submetidas a exames médicos, após serem acolhidas pelas irmãs, pois,

de  acordo  com  os  relatos  em  suas  fichas  individuais,  muitas  não  estavam  em  perfeitas

condições de saúde, pois chegavam doentes e magras, por isso, antes do internamento eram

realizados  exames que pudessem constatar  a  ausência ou presença de enfermidades  como

problemas respiratórios e verminoses, além de outras complicações relacionadas à saúde das

mesmas. Elas eram sempre atendidas por médicos da Santa Casa de Misericórdia da cidade.21

“As  meninas  também  dispunha  de  atendimento  odontológico  que  era  oferecido  pelo  Dr.

Luciano  Ladeia,  então,  ele  atendia  muito  as  meninas,  ele  ajudava  muito  aqui”  (IRMÃ

IVONETE).

20Essas informações são baseadas nas fichas de matrícula das internas e nos depoimentos das irmãs e ex-internas 
consultadas. 
21 Essas informações são baseadas nos resultados de exames realizados pelas internas, contidos no arquivo do 
Lar.
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O Lar representaria para essas meninas, “o instrumento com que se procura despertar

na consciência da criança, a ideia de um mundo melhor. Cama limpa, roupa, alimentação,

mostra-lhe claramente o caminho da escola, da oficina, do trabalho, da disciplina e da sua

transformação” (CORRÊA, 1999, p.91). E embora o relacionamento das meninas com seus

familiares, se desse de acordo com a situação de cada uma, pois haviam aquelas, cujos pais

eram falecidos, aquelas que eram deixadas no Lar por terceiros ou familiares mais próximos,

então,  o relacionamento  de algumas delas  com seus familiares  era  muito  relativo,  devido

principalmente  as  circunstancias  de  suas  realidades,  porém,  nunca  lhes  fora negado pelas

irmãs  essa  proximidade,  exceto  em  casos  que  de  acordo  com  Irmã  Ivonete,  pudesse

representar algum perigo à criança:

Algumas  que tinham família  a gente fazia  de tudo para  manter,  outras  a
gente  fazia  de  tudo para  não  mandar  para  casa,  porque  quando  voltava,
voltava desarrumada, pior do que já era. Algumas famílias eram assíduas,
quando  chamavam  elas  vinham  né,  aquelas  que  tinham  família.  Tinha
criança que não tinha nenhum referencial, infelizmente, seu referencial era o
Lar. (IRMÃ IVONETE)

A educação das meninas era prioridade no Lar, as irmãs estavam sempre atentas com

as atividades escolares, pois as meninas tinham que demonstrar bons resultados na escola,

uma vez que as regras tinham de ser  seguidas  por  todas.  Quanto às crianças  que tinham

dificuldades do aprendizado, eram oferecidas atividades extras em horário oposto ao da aula,

ou seja, reforço escolar. Dessa forma, percebe-se que a educação era prioridade na instituição,

pois era através desta, que muitas crianças conseguiriam sair da situação de vulnerabilidade e

conseguir  se  suceder,  conseguindo  através  da  sua  escolaridade,  uma  boa  colocação  no

mercado de trabalho. No entanto, elas estudavam na escola do Lar até a quara série primária,

depois eram alocadas para outra instituição que pudesse oferecer as séries subsequentes. Para

tanto,  era  necessária  uma equipe  que pudesse fazer  com que tudo acontecesse  da melhor

forma possível, para isso, a Irmã Maria Lúcia relata que na instituição: 

Sempre existiu a coordenadora da própria congregação das irmãs designada
pela base, porque a obra era nossa né, pertencia a uma província, a província
da divina providência, que é sediada hoje em Recife e era ela que fazia a
distribuição  das  irmãs  pelas  casas,  e  dentro  de  cada  casa  existe  uma
coordenadora e uma superiora que tem toda uma responsabilidade como uma
dona de casa cheia de filhos.  

A ordem e a disciplina eram quesitos de suma importância para as irmãs, visto que se

tratava de um ambiente onde habitavam muitas pessoas com idades, pensamentos, situações

diversas, então, era necessário manter a harmonia para que o espaço fosse percebido por quem

ali habitava como um verdadeiro Lar. Enfim, era preciso bastante equilíbrio para que tudo
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pudesse dar certo, para que os conflitos fossem evitados. Nesse sentido, era necessário, uma

equipe  preparada  para  lidar  com tantas  pessoas  de personalidades  diversas,  sem perder  o

controle.

A gente tinha um grupo muito bom, as meninas maiores também ajudavam a
dar  banho,  ajudava  na  manutenção,  aquelas  que  já  sabiam alguma  coisa
partilhava com a outra, então, eu vejo assim. O critério para permanecer no
Lar  era  o  de  obedecer,  estudar  e  assim  elas  falavam  muito  pra  que  as
meninas fossem alguém na vida, que elas crescessem, então, aí pra entrar
aqui, tinha que observar quem era a família, se realmente a família estava
precisando e para elas permanecerem aqui, era andar na linha na questão de
saber, de ajudar, de estudar acima de tudo, e de manter esse convívio na
medida do possível com as demais. (IRMÃ IVONETE)  

Para  a  sociedade  local,  o  internato  representou  a  solução  de  parte  dos  problemas

sociais  surgidos na cidade,  principalmente,  devido ao crescente número populacional e ao

fator  determinante  desse  crescimento,  ou  seja,  a  pobreza  decorrente  do  êxodo rural  e  da

migração  populacional22,  em  busca  sobretudo,  por  emprego  e  condições  melhores  de

sobrevivência. Este conforto populacional foi relatado na fala da Irmã Maria Lúcia ao afirmar

que “para a sociedade, o internato representou uma situação de conforto, porque viam que as

crianças estavam sendo educadas e pras crianças também, porque elas passavam a ver isso

aqui como a casa delas”. No entanto, cabe mencionar, que esse conforto populacional atingia

apenas uma pequena parcela da população, uma vez que o número de vagas no internato não

atendia à demanda da cidade e que esse conforto estava relacionado a questão do acolhimento,

porém não se levava em conta que nem todas as crianças queriam ir para o internato, pois para

elas,  seu lugar seria ao lado dos seus familiares,  essas enfim não entendiam o motivo de

estarem  sendo  deixadas  em  uma  instituição.  Isso  evidencia  o  fato  de  algumas  crianças

deixarem o Lar alguns meses após a internação,  pois não conseguiam se adaptar ao novo

ambiente e as normas impostas.23 

Dessa  forma,  Observa-se,  com  base  nos  dados  levantados  nesta  pesquisa,  que  a

condição de vida imposta  a  muitas  crianças  em Vitória  da  Conquista,  esteve  diretamente

relacionada  com as  desigualdades  sociais  e  pobreza  a  que  muitas  estavam sujeitas.  Cabe

enfim,  mencionar,  que  a  situação  de  pobreza  da  maior  parte  das  famílias  de  Vitória  da

Conquista, no período em questão, era um dos principais problemas sociais existentes, e a

culpa  maior  estava  relacionada  à  “desigualdade  de  distribuição  dos  resultados  do

22Informações baseadas nos autores utilizados nesta pesquisa e nas fichas de matrícula das internas, visto que
consta nas mesmas o endereço dessas crianças, além de sua naturalidade e situação a que se encontravam suas
famílias no ato da matrícula da criança na instituição.
23 Essas informações são baseadas das declarações feitas pelas irmãs nas fichas individuais das internas, pois o 
motivo pelo qual a criança deixava o Lar era relatado pelas irmãs, e um dos motivos era o fato de a criança não 
conseguir se adaptar às normas do lugar.
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desenvolvimento na cidade” (ROSEMBERG, 1999, p.143), que estava concentrado nas mãos,

sobretudo, dos grandes proprietários da cidade, sendo esses a minoria da população. Dessa

forma,  tentaremos,  apresentar  a partir  de então,  um pouco sobre o perfil  das internas que

passaram pelo Lar Santa Catarina de Sena de Vitória da Conquista, sobretudo, com base nos

dados consultados na documentação do Lar  e  nas entrevistas  concedidas  pelas quatro ex-

internas  consultadas,  para  que  assim,  tenhamos  uma  maior  compreensão  de  como  essas

crianças se tornavam internas, como elas viam essa instituição, mas sobretudo, no intuito de

entendermos como as politicas de atendimento às crianças funcionaram na cidade de Vitória

da Conquista no período em questão, e como essas políticas eram vistas pelos sujeitos que

delas necessitaram e/ou dependeram para sobreviver. 

3.3 Internas do Lar Santa Catarina de Sena

Conhecer  o  perfil  das  meninas  que  passaram  pelo  internato  foi  de  fundamental

importância  neste  trabalho,  e  para que isso de fato acontecesse,  ou seja,  para se ter  uma

melhor compreensão do perfil desses meninas internadas no Lar, foi imprescindível recorrer

ao  arquivo existente  na  própria  instituição,  e  a  algumas  ex-internas  para  coletar  algumas

informações,  que  pudessem  permitir  uma  melhor  compreensão  dos  motivos  pelos  quais

muitas  crianças  foram  levadas  para  o  orfanato.  Ressaltamos  portanto,  que  os  dados

apresentados a  seguir  foram baseados nas fichas  individuais  de matrícula  das meninas  na

instituição  e  com  base  nas  entrevistas  concedidas  por  quatro  ex-internas,  que  se

disponibilizaram a participar desta pesquisa, nos fornecendo informações bastante relevantes

para o entendimento desse objeto. 

Ressaltamos portanto que na coleta de dados, feita no arquivo do Lar Santa Catarina

de Sena, foram encontrados um total de 229 registros de internas, no entanto, cabe ressaltar

que esse total de internas pode sofrer alteração para mais, pois não foi possível consultar todo

o arquivo existente. Do total de registros encontrados, colhemos os seguintes dados: nome da

interna, data de nascimento, naturalidade, data de ingresso no Lar, data de saída, idade de

ingresso,  idade  de  saída,  tempo  de  permanência,  situação  dos  pais  no  período  do

internamento, quantidade de irmãos da(s) interna(s), série que cursava ao ingressar no Lar,

série  que  cursava  ao  sair  e  cursos  que  realizou  na  instituição24.  Esses  dados  foram

fundamentais para a compreensão dos motivos pelos quais muitas meninas passavam pelo

internato de Vitória da Conquista. Salientamos contudo, que os dados foram apresentados de

24 Ver tabela modelo utilizada para a coleta dos dados das internas. A referida tabela, encontra-se na página de 
apêndice deste trabalho.  
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forma parcial, visto que, não foi possível colher todas as informações das 229 internas, pois,

uma parte delas, não tinha ficha individual, foram encontrados apena anotações e certidões de

nascimento e ou de óbito dos pais ou de um deles.    

De acordo com a documentação consultada, foi possível constatar, que embora o ano

de fundação do internato na instituição tenha sido 1962, o registro mais antigo de interna

encontrado no arquivo da referida instituição foi do ano de 1964 com idade de 10 anos, isso

não,  ratifica  a  data  inicial  de  funcionamento  do  internato,  uma  vez  que  a  documentação

referente ao registro das internas estavam soltos e fora de ordem, dificultando assim o acesso

de  outros  registros  anteriores  a  esse  encontrado.  Foi  possível  verificar  também,  que  a

instituição ofereceu à comunidade de Vitória da Conquista o serviço de internato por um

período de 38 anos, sendo o ano de 2002 como o último de funcionamento desse sistema de

acolhimento. 

No gráfico a seguir, observa-se que há uma equidade no número de internamento por

ano, porém, a partir dos anos 1990, esse quantitativo sofre uma queda considerável em relação

aos  anos  anteriores.  Essa  queda  no  quantitativo  de  internamento,  pode  estar  relacionada

principalmente,  ao  fato,  de  que,  após  a  aprovação do ECA, o sistema de  internato  tenha

perdido  sua  força  e  funcionalidade,  visto  que,  recai  a  partir  de  então,  sobre  a  família,  a

obrigatoriedade dos cuidados sobre a criança, independente da sua condição social.

Gráfico 3 – Número de crianças ingressas no Lar por ano  

Fonte: gráfico criado pela autora.

 A  idade  com  que  as  internas  ingressavam  na  instituição  variava  muito,  porém,

conforme os dados coletados, a faixa etária que registrou o maior índice de internamento foi
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entre os 7 e 10 anos, isso evidencia que a prioridade nos internamentos eram as meninas que

estivessem em idade escolar, visto que a educação era um dos principais objetivos da obra das

irmãs dos pobres. 

Os  dados  demonstraram,  também,  que  muitas  crianças  apresentavam  distorção  de

série/idade, ou por serem repetentes, ou porque já ingressavam na escola com mais de 7 anos

de idade, pois muitas, por morarem na zona rural, local onde a educação não chegava para as

crianças, acabavam ficando sem estudar e o Lar passou a ser a única alternativa encontrada

pelas famílias dessas meninas. Outra questão que também pode explicar o ingresso tardio à

escola,  seria o fato de na cidade não existir escola para todos, estudavam apenas aquelas,

cujos pais dispunha de poder aquisitivo, pois a maioria das escolas existentes na cidade, eram

particulares, ou seja, pertenciam a determinadas famílias e as públicas, não eram suficientes

ou se distanciava muito da realidade da criança, ou seja, estava instalada apenas em algumas

áreas urbanas da cidade onde as crianças de alguns bairros e povoados não podiam frequentar,

devido à distância de suas residências.

Gráfico 4 – Idade de Ingresso das crianças no Lar (Quantitativo por idade)

Fonte: gráfico criado pela autora.

É importante destacar que o tempo de permanência e a idade de saída no Lar eram

muito  relativos,  pois  dependia  de  muitas  situações,  como  por  exemplo,  a  adaptação  da

criança,  as condições financeiras  dos pais,  entre outros motivos,  pois em alguns casos as
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crianças deixavam o Lar por doença de alguém da família  como irmão, pai ou mãe, para

cuidar de irmãos menores enquanto os pais estavam no trabalho, e, em outros casos, a criança

deixava o Lar para trabalhar em casa de família, no intuito de ajudar nos custeios das despesas

familiares.25 Essas informações contidas nas fichas individuais das internas, demonstram que

a maioria das famílias dessas crianças viviam em situação de extrema pobreza, muitas dessas,

eram internadas  justamente,  porque seus pais  não dispunha de condições  financeiras  para

custear todas as despesas básicas de um Lar, e para não ver as filhas passarem por situações

extremas,  acabavam  apelando  para  que  as  irmãs  acolhessem  uma  ou  mais  de  uma  das

crianças. 

A realidade de parte das famílias da cidade era de famílias muito numerosas,  com

muitos filhos, entre 3, 10 ou mais crianças. Esse era também um dos fatores determinantes

para que as mesmas passassem por dificuldades  financeiras.  Os dados do gráfico abaixo,

demonstram que muitas crianças deixavam o Lar antes de completarem a idade limite para

permanência na instituição, esses dados, comprovam que a saída em muitos casos estavam

relacionados  à questão familiar,  foi  observado também,  que em alguns casos,  as  crianças

deixavam até de estudar para cuidar os irmãos mais novos para que os pais e irmãos mais

velhos pudessem trabalhar.

Gráfico 5 – Idade em que as internas deixavam o Lar.  

Fonte: gráfico produzido pela autora.

Percebemos contudo, que nem todas as crianças internadas no Lar eram órfãs, muitas

delas  chegavam à instituição para serem internadas,  justamente porque a  pobreza de suas

famílias era extrema. Vale ressaltar ainda que a situação dos pais dizia muito sobre o perfil

das crianças que procuravam vaga no internato, pois esses, eram na maioria falecidos, não

25 Essas informações são baseadas nas declarações de saída da criança, contidas na sua ficha individual, relatadas
pelas irmãs responsáveis pelo Lar. 
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declarados e lavradores, enquanto que as mães eram domésticas, falecidas ou solteiras. Essa é

mais uma evidencia de que a situação familiar era fator determinante para o internamento.

Essas  informações  só  confirmam  o  que  vem  se  evidenciando  ao  longo  desse  estudo,

demonstrando  de  forma  clara,  que  a  condição  social,  foi  fator  predominante,  para  o

internamento de tantas crianças.

 E  assim,  segue-se  a  história  de  vida  dessas  crianças  cujos  pais  são  vítimas

principalmente  do  desemprego  ou  subemprego.  Verifica-se  portanto,  que,  muitas  dessas

crianças, eram levadas para o Lar ou pelo pai em virtude do falecimento da mãe ou vice-

versa. Já as crianças cujos pais não eram declarados, eram deixadas no Lar pelas mães, cuja

maioria, era empregada doméstica e devido ao fato de os patrões não aceitarem a criança,

junto com a mãe, essas então, recorriam às irmãs, para que as acolhessem enquanto a mesma

estava no trabalho, muitas dessas meninas, só ficavam aos cuidados de suas mães nos finais

de semana. 

Percebe-se, portanto,  que a criança era sempre a principal  vítima desse sistema de

exploração da mão de obra, que nem sempre era assalariada. No entanto, essa condição a que

está sujeita a maioria da população, só tomara um rumo diferente a partir do momento em que

“a exploração de um indivíduo por outro for abolido, assim como a exploração de uma nação

sobre outra” (MARX e ENGELS, 2008, p. 48), porém, isso só será possível, com “a mudança

das  condições  de  vida  das  pessoas,  das  suas  relações  sociais,  de  sua  existência  social,

modificando assim, suas representações, concepções e conceitos, em suma, sua consciência”

(MARX e ENGELS, 2008, p.40). 

No  entanto,  é  importante  salientar  que,  a  criança  só  será  percebida  de  forma

diferenciada, quando a ela, for proporcionada, além de uma educação pública e gratuita de

qualidade, a suspensão do trabalho infantil, outros tantos direitos a elas negados ao longo da

história. Sendo assim, cabe mencionar o que diz Arantes (2011, p.186), ao destacar que “no

seio da sociedade, é a criança digna de todo respeito, acatamento e cuidado”, dessa forma, o

Lar, além de ser um suporte para essas famílias, possibilitou também que muitas crianças da

cidade  pudessem  estudar  e  aprender  outros  ofícios  extracurriculares  como  vários  cursos

manuais, que estavam em sua maioria, direcionados ao aprendizado de ofícios que pudessem

preparar as meninas principalmente para o casamento, algo imprescindível para a Igreja, uma

vez que através deste, tentava-se diminuir o número de crianças nascidas de mães solteiras e

que viviam uma vida impura de acordo com os preceitos religiosos, visto que, para a Igreja,

um dos principais motivos favoráveis para condição de vulnerabilidade das crianças estavam
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diretamente relacionados ao fato de muitas serem filhas de mães solteiras, ou seja, por não

possuírem uma família constituída de pai e mãe.       

No entanto, para uma melhor compreensão do que acabamos de elencar até aqui com

relação ao perfil dessas crianças e de suas famílias, julgamos também necessário, apresentar

em gráficos, o que encontramos nos documentos consultados, sobretudo, ao que se referem às

situações  dos pais das crianças internas.  Esses dados evidenciam e confirmam o que fora

elencado  acima,  demonstrando  de  forma  clara,  que  ambos  os  pais  das  internas,  eram na

grande maioria,  não declarados, falecidos e ou lavradores, conforme gráfico apresentado a

seguir.

Gráfico 6 – Situação em que se encontravam os pais das crianças ao solicitarem internamento

Fonte: gráfico criado pela autora.

 Já, no que se refere à situação das mães das meninas, foi possível constatar, de acordo

com o gráfico elaborado, que ambas eram na maioria trabalhadoras domésticas, solteiras e ou

falecidas.  Essas informações só confirmam a hipótese de que muitas dessas crianças eram

oriundas de famílias em situação de pobreza absoluta. Muitas chegavam ao Lar, conforme

relato das irmãs, muito magras e fragilizadas, outras doentes e com verminoses ou doenças

respiratórias, justamente por conta da situação de vida miserável.
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Gráfico 7 – Situação das mães das crianças ao solicitarem internamento

Fonte: gráfico criado pela autora.

  Esses dados, junto a outros que justificam a solicitação de vagas no Lar, revelam que

as famílias pobres da cidade de Vitória da Conquista, não dispunha de nenhuma assistência

por parte do poder público local, principalmente, no que se refere às necessidades básicas

como saúde e educação. No entanto, percebe-se que a pobreza relatada pelas Irmãs, nas fichas

de matrícula das crianças, evidenciam, sobretudo, o fato das mesmas se tornarem internas,

principalmente, para evitar que ambas passassem por situações extremas como a fome. No

entanto, percebe-se que “há muitos motivos para a criança afastar-se do ambiente familiar, ou

porque lhes faltam os pais por morte ou por outras circunstancias, devido ao meio impróprio,

ou por ciência de instituição educacional” (ARANTES, 2011, p.186). 

Esse estudo, serviu principalmente, para entender a importância que se tem dado às

crianças  na  cidade  de  Vitória  da  Conquista,  sobretudo,  num período  em que  já  se  havia

consolidado o advento da República no Brasil, com a separação entre Igreja e Estado, onde

vários serviços antes prestado à comunidade pela Igreja Católica, passaria a ser obrigação do

Estado, principalmente, no que se refere à questão educacional. No entanto, o que se percebe,

portanto, é que, após mais de oito décadas do advento Republicano, a questão educacional na

cidade, sobretudo, à educação das crianças, ainda não era prioridade. Isso evidencia o descaso

público para com as crianças em todos os sentidos. 
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Eis o questionamento levantado por Arantes (2011, p.188)), “o que fazer então, com

essas crianças,  vítimas de pais esquecidos de seus deveres, crianças sem provisão de suas

necessidades, desamparadas, inferiores física e moralmente?” Eis a resposta dada pela mesma

ao afirmar que, “a assistência deverá alcançar a todas, sendo que essa assistência, mais do que

caridade, significará a defesa da sociedade e proteção ao homem honesto e de bem”. Dessa

forma, entende-se, de acordo com as ideias da autora, que esta assistência, principalmente à

destinada  pelo  poder  público,  se  coloca  no  intuito  de  evitar  problemas  futuros  para  a

população, então, assistir à criança, seria salvá-la das mazelas que o mundo externo poderia

lhe proporcionar, e assim, evitar que essa criança, venha representar problemas futuros como

a vadiagem, a delinquência, entre outros problemas que a vida indigna possa proporcionar. 

Em Vitória da Conquista, a situação de vulnerabilidade é perceptível, principalmente,

se levados em consideração os dados numéricos de crianças atendidas na escola do Lar Santa

Catarina de Sena, tanto na atenção às crianças internas como externas no oferecimento de tal

serviço. No entanto, é importante ressaltar que muitas das crianças atendidas no Lar, eram

internadas, não pela questão do abandono, mas sobretudo, pela questão da pobreza extrema, e

principalmente para que essas crianças pudessem estudar. Essas informações foram extraídas

das fichas individuais de matrícula das meninas na instituição, pois as irmãs tinham o cuidado

de registrar os motivos pelos quais as crianças estariam sendo deixadas no Lar, assim como

também registravam o desenvolvimento das mesmas,  e  sua adaptação no lugar,  conforme

seguem alguns registros:

1- Eu [...] brasileiro, casado, residente nesta cidade de Vitória da Conquista,
Atesto perante o Lar Santa Catarina de Sena, que a menor [...] filha de [...]
não tem condições econômicas para a sua manutenção. Março de 1972.
2- Deixo em suas mãos e cuidado minha querida filha o tempo necessário
para que ela faça o curso ginasial no Colégio Centro Integrado Navarro de
Brito, onde já se encontra matriculada fazendo o primeiro ano, espero poder
visitar  minha filha constantemente  e tenho quase a certeza de que ela se
adaptará logo com o internato,  não dando muito trabalho e preocupações
pela  sua  boa  natureza  e  obediência.  Saberei  agradecer  os  cuidados
dispensados a minha filha.
3- A menor morava com a tia que não tinha condição de sustentá-la, suas
irmãs mais velhas trabalham para sobreviver. Demonstra muita carência, no
entanto  é  muito  afeiçoada  com suas  colegas,  todas  colegas  gostam dela,
estuda com grande esforço, bastante inteligente e interessa-se pelas tarefas a
ela confiadas, embora não seja alegre, é muito comunicativa e gosta de fazer
amizades.
4- Após  o  falecimento  de  seu  pai,  a  mãe  da  menor  não  tem  condição
financeira  para  acompanhá-la  nos  estudos.  Menor  demonstra  grande
interesse pelos estudos, e boa responsabilidade quando as tarefas lhes são
confiadas. É muito aplicada em todas as matérias desde pequena. Gosta de
costurar,  realizando  as  tarefas  domésticas  com  empenho,  é  muito
comunicativa e alegre. 
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5- A menor sofre as consequências do Lar desfeito, é interna no lar junto
com sua outra irmã, seu pai abandonado pela mãe, não tem condições de tê-
las  em sua  companhia  morando  nas  férias  com sua  avó,  essa  doente  e
bastante idosa. A menor é muito estudiosa, e aplicada nas matérias, muito
esforçada e criativa, é calma e comunicativa. Participa ativamente em jogral
e festinhas cívicas da escola.
6- Menor mora numa roça, estuda no Lar por ausência de escola no local de
residência e porque seus pais não dispõe de condição financeira para custear
os  estudos  da  filha.  Menor  revela  inteligência,  interesse  e  grande
responsabilidade pelos estudos.
7- Filha de família numerosa, pobre, não tinha condições de estudar, morava
na roça, foi para o lar ajudada por uma religiosa. Menina boa, esforçada,
interessada no estudo e trabalho, assume com responsabilidade os trabalhos
domésticos e tem disposição para aprender tudo. (FICHAS INDIVIDUAIS
DAS INTERNAS)

Verifica-se  contudo,  conforme  registro  das  internas,  que  a  série  de  ingresso  no

internato, significou para muitas dessas crianças a oportunidade de acesso à escola, visto que

a educação nesse período em Conquista, era prioridade para poucos. Dessa forma, conforme

os  dados  abaixo,  é  possível  constatar  que  a  maioria  das  crianças,  costumavam entrar  no

internato  entre  o pré-escolar,  alfabetização,  1ª  e  2ª  série do antigo primeiro grau,  embora

algumas só conseguissem ingressar bem mais tarde. Contudo, cabe mencionar, que muitas

crianças foram privadas do acesso à educação, pois no Lar não havia espaço para todas e a

educação disponível na cidade, em sua maioria não era pública, mas sim, privada e disponível

aos que por ela pudessem pagar. Os dados do gráfico abaixo, descreve claramente a série de

ingresso das  meninas  na escola do Lar,  confirmando assim,  que a  educação primária  das

crianças era priorizada principalmente, por ordens religiosas ligadas à Igreja Católica e não

pelo poder público.

Gráfico 8 – Série que cursava a interna ao ingressar no Lar

  Fonte: gráfico criado pela autora.

 Além  da  moradia,  dos  ensinamentos  religiosos,  da  formação  cívica/moral  e  da
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educação, a instituição também oferecia às internas, formação complementar, ou seja, cursos

de atividades manuais que contribuiriam para sua sustentabilidade após saírem do Lar. Entre

os  cursos  oferecidos  pela  instituição  estavam  os  de Artes  culinárias,  Artes  domésticas,

Artesanato,  Bolos,  Salgados,  Bordados  diversos,  Computação,  Corte  e  Costura,  Crochê,

Tricô,  Datilografia,  Confecção de Flores,  Pintura,  Serigrafia,  Tapeçaria,  Técnica  Agrícola,

Técnica Comercial, entre outros. 

Esses  cursos,  evidenciam que  além da  educação,  as  meninas  eram incentivadas  a

aprender atividades manuais diversas que proporcionariam às mesmas, condições futuras para

serem boas donas de casa, como também, possibilitaria, a inserção no mercado de trabalho.

Essas intenções, são evidenciadas nos depoimentos das mesmas, ao relatarem que a profissão

que tem, elas devem ao Lar por ter possibilitado a elas aprenderem alguma função, conforme

seguem  informações  posteriormente.  Contudo  evidencia-se  com  base  nessas  informações

acima,  que  a  função  primordial  da  instituição,  seria  não  só  disponibilizar  educação  às

meninas,  mas sobretudo,  oferecer  a essas,  condições  para que viessem a se preparar para

constituir família, ou seja, casar e ter filhos, sobretudo, seguindo os preceitos religiosos de

que  toda  mulher  nasce  predestinada  a  procriar,  porém,  com  a  benção  e  consentimento

religioso. 

Percebe-se contudo, que à menina era destinado por parte destas instituições, todos os

ensinamentos para viver uma doutrina voltada para os preceitos da religião católica, uma vez

que era intenção principalmente da Igreja católica, continuar se fazendo influente e superiora

às  demais  religiões  existentes  na  cidade  até  então.  Dessa  forma,  as  atividades  sociais

oferecidas  pela  Igreja  à  população  local,  tornaram-se  cada  vez  mais  influentes  e  ativas,

atraindo um número bastante  considerável  tanto  de adeptos  quando de pessoas  que  delas

passam a  depender  para  sobreviver.  E  o  poder  público  que  deveria  prestar  tal  serviço  à

população, passa não só a usufruir dos serviços prestados por essas instituições através da

solicitação de parcerias,  como também financiando as mesmas,  sobretudo,  com intuito  de

fugir de sua obrigação para com essa parcela populacional. 

É  importante  ressaltar  contudo,  que,  no  período de  funcionamento  do  internato,  a

cidade de Vitória da Conquista estava passando por um processo de expansão comercial, e

como consequência,  por um aumento  considerável  de sua população.  Nesse sentido,  cabe

destacar  que  a  procura  por  vagas  na  instituição  provinha,  na  maioria,  de  famílias

conquistenses, mas, havia uma procura considerável também por parte de pessoas vindas de

outras cidades baianas e também de outros Estados brasileiros, conforme pode-se verificar na

tabela 3 e no gráfico 9 a seguir, que esse crescimento populacional, também possibilitou o
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crescente  número  de  famílias  vivendo  em situação  de  extrema  pobreza,  pois,  não  havia

trabalho para todos e a rua tornara-se para muitos a única opção. A condição de pedintes,

passou a ser única fonte de renda e a condição miserável, a solução encontrada. As crianças

passaram a ser preocupação,  não do poder público,  mas sim,  da filantropia e de parte da

sociedade, sensibilizada com a questão da pobreza a que estas estavam postas. Dessa forma,

evidencia-se, através da tabela 3, do gráfico 9, e das demais informações levantadas nesta

pesquisa, que era a pobreza e o desemprego, que movia a população pobre de um lugar para

outro, seja da área rural para a urbana, de uma cidade para outra, ou até mesmo de um Estado

para outro. 

Tabela 03 – Naturalidade das internas consultadas no arquivo do Lar Santa Catarina de Sena.

NATURALIDADE – CIDADES/ESTADOS

Cidades
Baianas

Amargosa, Anagé, Barra do Choça, Barra do Mendes, Boa Nova, Brejões, Cândido

Sales,  Condeúba,  Ibicaraí,  Iguaí,  Ilhéus,  Itabuna,  Itambé,  Itapetinga,  Jacaraci,

Jaguaribe, Jequié, Macarani, Mata de São João, Medeiros Neto, Nova Canaã, Piripá,

Poções, Salvador, Santa Cruz da Vitória, São Filipe, Uruçuba.
Demais
Estados

Brasileiros

Carlos Chagas-MG, Cuiabá - Mato Grosso, Mucurici-ES, Jundiaí-SP, Minas Gerais-

MG, Pedra Azul-MG, Penedo-AL, Ribeirão Pires-SP, São Paulo- SP, Tumiritinga-

MG.
Fonte: tabela criada pela autora.

Gráfico 9 – Naturalidade das crianças internas do Lar em porcentagem. 
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Fonte: Gráfico produzido pela autora. 

Com  base  nos  dados  coletados  e  nas  entrevistas  concedidas  por  algumas  dessas

meninas,  que  na  atualidade  se  configuram como  mulheres,  senhoras,  mães  de  família,  é
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possível fazer um diagnóstico do que o Lar Santa Catarina de Sena representou para muitas

delas. Ressaltamos portanto, que todas foram muito solícitas ao se disporem em fornecer as

informações  desejadas,  lembrando  que,  com  cada  uma  delas  foi  realizada  apenas  uma

entrevista, porém, com informações bastantes consideráveis e indispensáveis, principalmente

ao  serem  comparadas  com  as  demais  fontes,  possibilitando  assim,  constatar  que  as

informações se completam, ou seja, uma sustenta a outra.

Pode-se  considerar  contudo,  que  o  Lar  significou  para  muitas  meninas  por  ele

assistidas,  uma  família  que  não  tiveram,  a  proteção,  um  abrigo.  Muitas  dessas  crianças

acolhidas pelas irmãs, não eram órfãs de pais mortos, mas sim, de pais vivos, pois embora os

tivessem, lhes faltavam o que era mais  essencial  para uma criança,  o amor,  o cuidado,  a

proteção, ou seja, uma família presente.  Tantas outras meninas,  embora tivesse esse amor

familiar,  lhes faltavam as condições mínimas de sobrevivência,  fatores que justificavam o

internamento de tantas dessas. As irmãs representaram a mãe e o pai de muitas delas, por

proporcioná-las o que não poderiam encontrar em seus lares. Percebe-se, de acordo com a

documentação consultada e com os depoimentos das meninas, que o Lar era tudo que elas

tinham,  ou seja,  era a sua referência  de vida,  visto que a preocupação das Irmãs com as

mesmas não se resumia apenas à moradia, alimentação e educação, mas sobretudo, ao seu

bem-estar.  Essa  preocupação  e  cuidados  dispensados  às  crianças  atendidas  no  Lar  Santa

Catarina de Sena, pode ser percebido, conforme seguem as falas das ex-internas consultadas.

Essa  receptividade  por  parte  das  Irmãs,  fica  bem evidente  no  depoimento  concedido  por

Maria Sônia, hoje com 48 anos de idade, ao salientar que:

Eu cheguei no Lar no ano de 1984, com 16 anos de idade, porque minha mãe
de criação faleceu aos 33 anos, e eu tenho duas irmãs que não são de sangue,
[...] e ela faleceu e deixou essas duas meninas, aí a gente foi parar no Lar
porque meu pai de criação bebia e ficou meio complicado. Irmã Nise foi um
anjo na nossa vida, ela resolveu tomar providência e através dela a gente foi
pra lá. Como eu tinha 16 anos as irmãs não queriam me aceitar porque eu já
saía dos padrões, aí irmã Nise disse, então eu assumo total responsabilidade
do que ela fizer, aí foi o que aconteceu, eu fui pra lá junto com as minhas
duas irmãs, uma ficou na época com 9 anos e a outra tinha 11, [...] (MARIA
SÔNIA).

No entanto, a chegada ao Lar significava para algumas dessas meninas uma ruptura de

relações,  e a adaptação poderia ser imediata ou lenta,  essa mudança para umas não trazia

muitas complicações conflituosas, mas para outras, poderia representar um problema, pois a

adaptação não acontecia de imediato, principalmente porque a situação familiar lhe custava

muitos conflitos e sofrimentos devido às circunstancias do momento. No caso de Sônia foi um

pouco difícil a adaptação, conforme relata: 
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Chegar  num lugar  diferente,  assim,  a  adaptação  pra  mim  foi  um pouco
difícil, eu sentia muita falta de minha mãe,  muita mesmo, e aí, assim, eu
fiquei isolada no início, mas depois também, como eu sou uma pessoa que
gosta muito de fazer amizade, tinha as meninas que chegavam, conversavam,
foi estranho, mas depois com pouco tempo eu me adaptei rapidinho com as
irmãs e as meninas, [...].  O Lar para mim significa tudo, é tipo assim, depois
que eu perdi minha mãe, que a gente ficou sem lugar para morar, nossa, o
Lar foi assim, praticamente o meu porto seguro (MARIA SÔNIA).

No Lar, os horários e regras deveriam ser seguidos por todos, desde o horário para o

levantar até o deitar, as atividades diárias deveriam ser cumpridas e cada criança tinha uma

função específica de acordo com a idade,  pois nas primeiras décadas de funcionamento a

congregação não dispunha de funcionários suficientes para a realização de tais tarefas, como

os afazeres domésticos de limpeza, arrumação de cada ambiente, cozinha, rouparia, merenda

escolar entre outras, sendo essas tarefas, divididas entre as irmãs e as crianças. Essa situação

revela as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos de fundação do Internato, isso evidencia

que a participação pública neste período era ínfima ou inexistente, tendo a instituição, que

recorrer a outros meios para os custeios das despesas e permanência de suas atividades:

A gente tinha uma rotina assim, cada uma fazia uma coisa, tinha a equipe
que lavava os pratos da manhã, tinha quem secava, quem guardava, na hora
do almoço era a mesma coisa, na hora do jantar a gente se revezava. Uma
semana era portaria, outra semana lavanderia, outra semana era na merenda
escolar porque não tinha merendeira, [...], ai cada semana a gente ficava com
um local. (MARIA SÔNIA) 

Quanto  ao  comportamento  das  crianças,  tanto  no  internato  quanto  na  escola,  há

diferenças, inclusive no que se refere à capacidade de enfrentamento adquirida pela criança,

seja frente aos adultos ou às diversas situações da vida, inclusive, porque em alguns casos, as

crianças eram levadas para o Lar sem nenhuma explicação sobre o que acontecia e o porquê

de estarem sendo levadas para um abrigo. Percebe-se portanto, que a vida de muitas crianças,

sobretudo as mais pobres, desde tempos bem anteriores ao século XX, devido principalmente

a  condição  de  abandono,  pobreza  extrema  e  ou  de  orfandade,  estariam  destinadas  às

instituições assistenciais existentes em várias cidades brasileiras, e em Vitória da Conquista,

essa realidade não foi diferente para muitas delas. Isso pode ser constatado no depoimento da

senhora Ana Maria, uma das primeiras internas do Lar, hoje com 62 anos de idade, ao revelar

um pouco desse comportamento, pois relata a mesma, não conseguir entender o porque de

sido levada para um abrigo, uma vez que possuía família e que esta não se configurava como

paupérrima, por ser esse um dos principais motivos do internamento da maioria das crianças

nos internatos, dessa forma afirma Dona Ana Maria:

Cheguei no Lar no ano de 1964, com idade de 9 anos, levada pelo meu pai,
porque meu pai não tinha ninguém pra cuidar de mim. Na época meu pai era
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casado e teve um caso com minha mãe e eu nasci, e minha mãe me deu com
40 dias de nascida, mandou me entregar e a irmã do meu pai me recebeu.
[...] a família grande, todo mundo se sentia responsável por mim, depois todo
mundo foi casando mudando e ele se casou e a mulher dele cuidava de mim,
depois ela se separou dele e foi embora e ia me levar, um tio meu falou que
eu não era dela, e eu não sabia que não era filha dela, porque existia e existe
até  hoje  as  verdades  secretas  e  eu  era  uma  verdade  secreta  na  família,
ninguém nunca me falou que eu tinha outra mãe e eu cresci ela sendo minha
mãe. [...] e aí, todo mundo com sua vida feita, não tinha quem tomava conta
de mim, meu pai ficou sozinho, aí meu pai descobriu que ia abrir o orfanato,
o orfanato era recém-inaugurado, e eu fui. [...] as irmãs falaram que eu não
podia porque eu tinha pai e mãe, aí ele falou que eu era órfã, que eu não
tinha mãe, que a mulher dele não era minha mãe (ANA MARIA).

No início,  o internamento para dona Ana Maria parecia  mais  uma tortura,  ela  não

conseguia entender o porquê de seu pai tê-la deixado naquele lugar, não entendia a separação

de seus pais nem mesmo o fim da sua família. É importante salientar que a chegada ao Lar

para algumas crianças, nem sempre representava a sua paz, mas sim uma tortura, pois estas

não conseguiam entender o porquê do internamento. Essas, crianças passavam um período

resistindo a tudo e a todos, era uma verdadeira luta para que a adaptação acontecesse. Assim

foi com dona Ana Maria, seus primeiros anos no Lar, não foram os melhores devido à sua

situação de vida.

Ninguém dava satisfação à criança, não falava você vai pra lá, isso não foi
dito pra mim e se foi eu não me lembro, aí me pegou e botou no carro, meu
pai era rico, tinha condição financeira boa, mais  não tinha quem cuidava
como uma mãe, [...] eu lembro da hora, do dia, até o cheiro eu lembro, era
três horas da tarde, tava na hora do lanche, [...] e aí, a irmã me pegou e me
levou pra sala do refeitório das internas, [...] e eu fui conhecer o orfanato, até
cheguei no refeitório, todo mundo me recebeu bem, aplaudiu e me botaram
numa mesa para tomar chocolate, e eu ali criança, tudo docinho, gostoso e eu
me envolvi ali, quando terminou, “cadê meu pai”? Aí eu dei muito trabalho,
eu gritei demais, eu adoeci, eu tive febre, comecei a ter pesadelos horríveis,
comecei a ter crise de garganta dia após dia, chegou ao ponto de meu pai não
poder me visitar porque eu ficava muito doente. [...] eu queria voltar com
ele,  e eu fui  crescendo,  fui  me  adaptando,  e as  freiras  eram assim umas
santas pra mim, era aquela luta para eu ver meu pai e para me tirar do meu
pai, [...] e aí, eu fui crescendo, com o tempo fui amadurecendo [...] (ANA
MARIA, grifo meu).

As histórias  de  vida  das  crianças  eram as  mais  diversas  possíveis,  principalmente

quando se tratava dos motivos pelos quais foram levadas para o internato, embora a maioria

tenha ido pela condição social, falecimento dos pais, ente outras razões. A história de dona

Ana Maria foi um pouco diferente, embora não soubesse, ela tinha duas mães, uma biológica

e outra adotiva, porém havia ficado por duas vezes órfã de mães vivas. Essa história refletiu

bastante na sua vida, pois foram muitas as consequências ocasionadas pela omissão por parte

de seu pai da verdadeira situação de sua mãe biológica, até que um dia ela resolveu aparecer
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no Lar para visitar a filha que havia deixado aos cuidados da família paterna quando ainda

recém-nascida. Até então, as irmãs não conheciam esse lado da história de dona Ana Maria,

com isso, ela teve que ficar sobre guarda vigiada, pois seu pai e tios a queriam tirar do Lar a

todo custo, com medo que a mãe biológica a levasse embora, conforme ela relata:

Tinha missa todo sábado à tarde, aí chegou umas visitas e eu fui chamar a
madre  superiora  para  ir  para  a  missa,  aí  a  visita,  quando eu  cheguei  no
parlatório, [...] levantou e falou, é ela, é ela, e me agarrou e gritou, pega a
bênção eu sou sua mãe, aí eu falei minha mãe tá em São Paulo, você não é
minha mãe, e ela fez aquela confusão né. [...] Aí fechou o orfanato porque
era dia de visita do meu pai, aí imediatamente foi trancando as portas, tudo,
porque a mulher queria me levar e eu não sabia quem era aquela mulher e as
irmãs não sabiam dessa história, [...] meu pai queria me levar, [...] as irmãs,
ligou pro juiz, aí o juiz chegou, as irmãs já estavam sabendo que minha vida
tinha uma mentira e tinha outra carência, aí as irmãs e o juiz, falou que de lá
meu pai não me tirava, que agora eu estava na tutela do Estado e das freiras,
que  ele tinha de abrir um processo para ver quem era de quem, e aí eu fiquei
minha  vida  inteira  no  orfanato  por  causa  disso.  [...]  eu  sofri  muito  no
orfanato, porque o orfanato era recém-construído, não tinha muro, não tinha
cerca, e tinha muita gente trabalhando né, e meu pai juntou com os irmãos
tudo para me roubar. [...] Então eu não podia ir para a escola porque podia
um vacilo eu sumir (ANA MARIA).

Essa história de dona Ana Maria, evidencia o sofrimento de uma criança, que ao ser

deixada no Lar pelo próprio pai para sua própria proteção, acabara se transformando num

verdadeiro sofrimento para a mesma. Privada do convívio familiar pela separação do pai, e

posteriormente, disputada pelos seus pais biológicos que não mais poderiam resgatá-la do Lar,

ou seja, tudo acontecendo e a criança sem entender o porquê. Essa situação lhe custou vários

anos de sua vida, pois não se sentia bem ali por saber que era amada pelo seu pai, mas que

não  podia  ser  levada  pelo  mesmo  porque  estava  sobre  custódia  do  Estado  e  do  Lar.  O

desfecho dessa história poderia ter sido diferente se o pai de dona Ana Maria não tivesse

mentido para as irmãs. O Estado, nesse caso, se fez presente sobretudo, para assegurar ao Lar

a guarda sobre uma criança que queria retornar ao seio familiar, mas que se via obrigada a

permanecer  na  instituição,  contudo,  de  forma  vigiada,  para  que  seus  familiares  não  a

resgatasse. Percebe-se portanto, de acordo com a história de dona Ana Maria, que a criança

nesse contexto, não tinha voz nem vez, sua opinião não contava, a ela tudo era imposto e nada

era permitido Será que a esta criança foi dado o direito sobretudo, de ser criança? De viver

como criança? Eis que sua história de vida lhe privou desse privilégio, mesmo estando em um

ambiente que teria como função “acolher e assegurar uma vida digna para a criança, longe dos

perigos que o mundo fora do Lar poderia lhe proporcionar”. No entanto, até que a história de

Dona Ana Maria não fosse totalmente esclarecida,  ambos,  o poder judiciário representado

pelo Estado e o Lar Santa Catarina de Sena, se sentiram como guardiãs dessa criança, que não
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contrário, se via prisioneira. Percebe-se, portanto, que a situação de algumas crianças, acaba

sendo predestinada conforme Arantes a: 

Uma verdadeira disputa pela sua guarda que hora, se faz muito complexa e
penosa para as famílias e para a criança, envolvendo nesta disputa, o Juizado
de  Menores  a  Delegacia  de  Menores  e  as  Instituições  de  Atendimento.
Muitas  vezes  as  famílias  pobres  acabam  abandonando  as  crianças  no
internato e nunca visitando-as” (ARANTES, 2011, p.196).

 Essa situação de disputa pela guarda da criança, muitas vezes, configurava-se “como

uma estratégia dos próprios internatos para que estes pudessem ocupar um lugar quase que

absoluto face à educação das crianças” (ARANTES, 2011, p.196).  No caso de dona Ana

Maria, embora não fosse de família pobre, acabou tendo que ir para um internato, pois não

tinha quem dela cuidasse na ausência de seu pai, contudo, não pôde sair a pedido do mesmo,

porque sua história de vida precisava de maiores esclarecimentos, que lhe custou a vontade de

viver perto de seu pai. 

Pode-se perceber contudo, que as situações conflituosas a que as crianças poderiam

estar submetidas, perpassa o da pobreza ou orfandade, isso está bem evidente na história de

vida de dona Ana Maria, uma vez que o motivo de seu internamento, seria a ausência da mãe

viva, do pai que dela não poderia cuidar por conta de seu trabalho. Observa-se, mais uma vez,

com a história dessa mulher, o fato de a criança ter sido vitimada principalmente, pelo sistema

a que estava sujeito seu pai em virtude de sua função, ocasionando assim, a separação entre

pai e filha. 

Com isso, verifica-se que, a infância para muitas dessas crianças, estava atrelada às

situações em que se encontravam suas famílias,  na maioria desestruturadas. Muitas dessas

crianças, viveram uma infância com pais ausentes, seja por motivos de doença, falecimento,

trabalho ou até  mesmo descaso. No caso de dona Ana Maria,  sua vida,  por conta de sua

história, foi de uma criança enclausurada, conforme relata:

Eu comecei a frequentar a ala da clausura, então eu dormia no quarto das
visitas, eu comia no refeitório das irmãs, o tempo todo tinha uma freira, irmã
Ferreira  que  vivia  pra  mim,  [...]  nunca eu  ficava  só,  [...]  eu  tive  muitos
problemas de saúde, e fui uma criança muito doente e eu acho que era mais
emocional  e uma coisa  vai  levando a outra,  [...]  eu só podia  brincar  aos
sábados e domingos porque as freiras estavam todas ali para me policiar sem
eu saber. [...] Então a minha infância foi difícil por causa da minha história,
não por causa do orfanato,  mas eu fui  muito amada,  fui  muito protegida
(ANA MARIA).

A história  de vida de dona Ana Maria  e de tantas  outras  crianças  dependeram do

acolhimento  do  Lar  Santa  Catarina  de  Sena  de  Vitória  da  Conquista.  Esta  instituição

significou  para  muitas  delas,  sua  casa,  as  irmãs  e  as  outras  internas  a  sua família,  essas
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constatações nos leva a compreender que a formação dos sujeitos está diretamente relacionada

ao espaço a que ele está inserido, isso fica evidente nos depoimentos, das entrevistadas, ao

relatarem o que o Lar representou para elas, e o que tiraram dali como lição de vida:

O Lar para mim foi  tudo,  tudo,  tudo.  Eu falo,  se Deus protege,  se Deus
cuida, se Deus é providência, ele providenciou aquilo ali pra mim, aquilo ali
foi providência divina na minha vida porque meu pai trabalhava viajando e a
maioria de meus tios trabalhavam tudo viajando,  então ninguém ia poder
renunciar a vida igual as irmãs renunciou para cuidar de mim.  [...]  Esses
anos que eu vivi lá, os 10 anos, eu fui totalmente guardada, então pra mim,
foi assim, a proteção divina pelas aquelas irmãs (ANA MARIA).

Heloísa, 26 anos, ex - interna, filha de ex-funcionários do Lar, levada para o internato

por seus pais em 1994, com 4 anos de idade, relata que o Lar significou para ela “tudo”, tanto

que a mesma escolheu como lugar para conceder essa entrevista o ambiente do Lar, do qual

até hoje, ela conta, não conseguiu se desvincular, sente-se, como se estivesse em sua casa

quando adentra o portão de entrada da instituição.  

Se eu fosse dizer em uma palavra, eu diria tudo, porque o que eu sou hoje, a
pessoa que eu me tornei, as minhas convicções, tudo foi baseado com o que
eu vivi aqui dentro, com os ensinamentos, com a educação que eu tive aqui,
porque o aprendizado que eu tive aqui foi a base pra tudo, pra pessoa que eu
sou,  pra o modo de pensar,  pras ideias que eu tenho,  pras ideias que eu
propago, então foi baseado no que eu tive aqui, e foi tudo muito positivo,
tudo muito bom para minha vida (HELOISA).

Conta-nos Amanda, 38 anos, ex-interna, levada para o Lar em 1985, aos 6 anos de

idade, por sua mãe, que era doméstica e não tinha como cuidar e manter os estudos da filha:

O lar era a casa da gente, era o tudo, era onde eu fazia o que eu mais gostava,
[...] é a minha referência mesmo de infância [...] lá havia horários definidos
pra tudo, todas as atividades, tudo muito organizado, horário para estudar,
descansar,  brincar,  para aprender, horário para rezar,  [...].  O Lar é minha
referência, meu cantinho. [...] Se eu pudesse voltar no tempo eu não teria
saído quando eu saí, tinha ficado um pouco mais, amadurecido um pouco
mais (AMANDA BENIGNA). 

Essas falas, evidenciam que o Lar Santa Catarina de Sena, teria sido um referencial de

vida para muitas crianças que ali viveram como internas, uma vez que, pudemos constatar as

significações que esse lugar teve para cada uma delas e embora saibamos que muitas dessas

meninas que viveram no Lar tinham famílias, esse lugar enfim, passou a ser o ponto de apoio

que não encontrariam em seus lares, a moradia que tantas outras desejavam ter, a certeza de

um prato  de  comida  que muitas  não  dispunha,  o  lugar  certo  para  o  descanso noturno,  a

esperança de uma vida promissora que a escola das irmãs poderiam lhes proporcionar. 

Mas para que a convivência no Lar desse certo, a disciplina era algo imprescindível e

fazia parte da ideologia institucional do Lar, sendo posta em prática todos os dias para que a

ordem pudesse ser mantida na casa, visto que tinham que lidar com muitas crianças, com
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personalidades  diferentes  e  a  instituição  não  dispunha  de  um  quadro  de  funcionários

favorável, tendo as meninas também, que ajudar nos afazeres domésticos. Porém, como nem

todas se adaptavam às regras impostas pelas irmãs,  os conflitos internos também existiam

principalmente  entre  as  meninas,  pois  a  maioria  desses  conflitos,  estavam  muitas  vezes

relacionados  aos  afazeres  diários  dentro  da  instituição,  uma  vez  que  algumas  meninas

resistiam às tarefas diárias que lhes eram impostas pelas irmãs. No entanto, esses pequenos

conflitos não abalavam a estrutura do ambiente, principalmente porque a ordem e a disciplina

era indispensável para a permanência das mesmas na instituição e quem não obedecesse as

regras impostas não permaneciam ou porque não se adequavam ou porque não se adaptavam e

dessa  forma,  percebe-se  que  a  criança  poderia  estar  mais  uma  vez  sendo  vitimada,  por

consequência da sua não adaptação ou aceitação das regras a ela impostas.  

Quanto  ao  estudo,  atividade  que  as  irmãs  davam  maior  importância,  era

disponibilizado às internas nas séries iniciais na escolinha do próprio Lar, e para as demais

séries, as crianças eram deslocadas para outras instituições que pudessem lhes proporcionar a

continuidade dos estudos. Nos turnos opostos ao das aulas,  eram oferecidas  atividades  de

reforço escolar. A escolinha das Irmãs, com educação assistencialista, tinha como objetivo

principal de acordo com as ideias de Kuhlmann Jr. (1998, p.186), recolher a criança para

“preservá-la do isolamento, apoderar-se de suas faculdades à medida que se desenvolviam, de

sua memória, de sua imaginação, de toda a sua alma, para enchê-la de santas imagens, de

edificantes narrações, de ideias morais e sentimentos virtuosos e doses de puro afeto”. No

entanto, para dona Ana Maria, a educação foi um problema, porque: 

Eu quase não estudava, eu tinha dificuldade não pelo ensino, mas pelo meu
psicológico, pelo meu emocional, porque se eu fosse prestar atenção na aula,
prestar atenção no quadro negro, meu pai ia passar e eu não via, então eu
estava atenta à porta o tempo inteiro,  e eu nunca falei  pra ninguém isso
porque  eu  não  achava  que  aquilo  também estava  atrapalhando,  então  eu
repetia muito de ano, eu tinha dificuldade, [..] eu tinha tanta vontade de que
meu pai voltasse, que meu pai viesse me pegar que eu não estudava, porque
eu ficava o tempo todo, se eu baixasse a cabeça, meu pai ia passar e eu não
via, então eu demorei muito tempo pra aprender, porque a toda hora meu pai
vinha me buscar, então, meu  mundo na sala de aula era: meu pai vai passar,
[...]  se eu fosse lê,  se eu fosse escrever,  ele passava e eu não via (ANA
MARIA).

A educação era prioridade na vida das internas, entre as atividades diárias do Lar, a

educação se destacava  como uma das mais  importantes,  pois era  através  dela que muitas

meninas  conseguiam  se  manter  após  saírem  do  internato,  conseguiam  boa  colocação  no

mercado de trabalho e com este, sua manutenção fora das dependências do Lar. Porém, para

Ana  Maria,  a  educação  acabou  se  tornando  um  problema,  não  porque  tinha  alguma
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dificuldade de aprendizagem, mas, porque sua atenção estava voltada para o pensamento de

que seu pai a qualquer momento poderia aparecer para levá-la embora.

 Essa fala de Dona Ana Maria, evidencia um drama vivido por uma criança que não

entendia o fato de ter sido deixada em uma instituição de assistência à criança que estivessem

sobretudo, em situação de vulnerabilidade,  pois ela,  além de não se encaixar nesse perfil,

tinha uma família estruturada que a amava e dela cuidava muito bem, porém, o que a ela foi

negado, ou seja, sua verdadeira identidade, acabou a levando a condição de interna, uma vez

que a separação de seu pai biológico e sua madrasta, impossibilitou ao mesmo de continuar

criando a filha sozinho, em virtude de sua profissão que lhe exigia uma vida de viajante. Essa

situação, por muito tempo incomodou dona Ana Maria de tal forma que ela não conseguia ao

menos se concentrar nos estudos, porém com o passar dos anos foi sendo vencida pelo tempo,

tornando-se uma das internas que mais tempo viveu na instituição na condição de interna e

saído já quando adulta. Desse modo, diferente de Dona Ana Maria que teve sua educação

prejudicada por conta de sua história de vida, Heloísa e Sônia descrevem como era a educação

ministrada no Lar:

Heloísa – Era muito boa, em certos momentos era meio ruim, porque aqui
era muito exigido disciplina, então, tipo você perder de ano era o fim do
mundo, então na minha época, a gente tinha que estudar muito, tinha que
ralar pra não perder de ano,  [...]  mas aqui eu nunca perdi  de ano, nunca
fiquei de recuperação em nenhuma matéria e como estudante isso foi muito
positivo pra mim porque eu sempre fui muito cobrada pelas irmãs, nós todas
sempre fomos cobradas a ter um bom desempenho escolar. [...] Hoje a gente
vê o quanto era importante essa cobrança. 
Sônia – Quando eu cheguei, eu tava concluindo a sexta série, [...] eu estudei
no Paulo VI porque a irmã conseguiu bolsa [...] eu tive esse privilégio de
estudar dois anos no Paulo VI através do Lar, [...]. A assistência com relação
aos estudos foi muito boa, tinha as atividades, mas o estudo tinha que levar a
sério.

No Lar, haviam regras, horários, disciplina, as meninas tinham tempo para tudo, mas

sabiam  que  as  coisas  tinham  que  acontecer  no  tempo  certo,  assim  também  era  com  a

educação, mas também com as brincadeiras, essas, nunca faltavam, estavam sempre presentes

como prioridade nas atividades diárias, havia sempre o tempo reservado para o brincar das

crianças.  O  brinquedo  seria  na  concepção  de  Kuhlmann  Jr.  (1998),  objeto  de  primeira

necessidade,  seria  essencial,  primeiramente  como  instrumento  de  socialização,  um

instrumento  educacional  incomparável,  proporcionando  uma  variedade  e  quantidade  de

noções intelectuais, de impressões sensoriais, de imagens e sensações, ou seja, as primeiras e

as melhores lições de coisas são dadas pelos brinquedos, Dessa forma, buscamos constatar
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como os brinquedos e as brincadeiras eram ministrados no Lar através dos relatos das ex-

internas:

Amanda –  Nós  tínhamos  o  tempo  livre  entre  as  atividades,  à  noite  nós
tínhamos  mais  tempo  para  brincar,  nos  finais  de  semana,  no  sábado  de
manhã, nós cuidávamos da limpeza, a tarde era livre. Quando a gente abria o
cantinho da alegria que era um espaço que tinha brinquedos diversos, e aí a
gente brincava, mas tinha sempre o tempo de brincadeiras, isso não faltava
nunca. 
Sônia – Eu já era bem grandinha né, assim, no sábado tinha recreação, à
noite também. Na época de irmã Inês, ela parava pra brincar com a gente, eu
já moça mais a gente brincava.  
Ana Maria – Aos sábados a gente brincava de boneca, sexta-feira de noite
no quarto tinha o cantinho alegre que guardava todos os brinquedos, [...] aí a
irmã chamava e a gente entrava no cantinho alegre e “panhava” o que a
gente queria, e eu gostava muito era da casinha, de brincar de boneca, [...] e
a gente brincava até sábado à tarde, de sexta à noite até sábado à tarde, na
hora de dormir, as casinhas ficavam arrumadinhas, e no outro dia, levantava,
ia pra missa, e voltava e brincava de boneca até a tarde.   
Heloísa  – Tudo aqui era brincadeira, tudo acabava em brincadeira, [...] o
nosso tempo para o brincar era muito bom, [...] quem estudava de manhã
tinha  uma  parte  da  tarde  para  brincar  e  vice-versa,  brincava  no  parque
antigo, [...] a gente brincava de bola, jogava bola, então era misturado. 

Pode se perceber que, embora as meninas tivessem suas atividades diárias no Lar, a

elas,  também  era  disponibilizado  o  tempo  para  as  brincadeiras,  isto  é  muito  importante

principalmente, porque o brincar faz parte da infância das crianças, não podemos falar em

infância  sem  a  referenciar  às  brincadeiras,  pois,  é  através  dessas  que  a  criança  terá  a

oportunidade de desenvolver as várias habilidades para o seu desenvolvimento intelectual e

cognitivo.                                                                                            

Uma característica muito positiva que observamos com relação às meninas do Lar é

que,  embora  internas,  a  relação  com a  família  sempre  fora  preservada,  as  irmãs  faziam

questão de manter esse laço familiar,  essa relação era muito importante até mesmo para a

adaptação das crianças no internato, porém, em alguns casos, essa relação não existia, pois

essas crianças eram deixadas no Lar por pessoas que não tinham nenhum parentesco, ou pelos

próprios familiares que não queriam ter nenhum compromisso com as mesmas, e muitas delas

sentiam o abandono, o descaso, a falta de amor familiar, mas outras se sentiam amadas pelos

seus familiares, conforme relatam.      

Amanda – Eu ia pra casa todos os finais de semana,  nas férias, era uma
relação muito boa com a família de minha mãe, meu pai não, porque a gente
não  tinha  contato.  [...]  mas  não  quebrou  esse  vínculo  familiar,  nunca,  a
minha mãe tinha todo acesso, ela podia ir lá quando quisesse e quando dava
pra ir. Era um outro cuidado que as irmãs tinham de não quebrar o vínculo.  
Ana Maria – Minhas irmãs iam me ver, meu pai ia me ver, mas eu não
podia ir pra casa por causa da minha história, não porque eu não podia ir,
todo mundo ia, mais eu não ia, não sei por que a vida guardou isso pra mim,
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e eu vivi. 
Heloísa – Minha relação sempre foi  bem direta,  [...]  bem tranquilo,  uma
relação legal, bem próxima, não tinha aquela coisa de distância.  
Sônia – Eu tinha mais com a minha mãe e minhas irmãs, [...] meus irmãos
moravam em São Paulo, tinham uns que moravam no Paraná que eu nem
conhecia, [...]. Então era assim, todo mundo disperso, então, eu tinha contato
só com a minha mãe, minhas irmãs e minha vó. 

Podemos considerar que a infância seja uma fase da vida, em que estamos em processo

de construção de nossa identidade, descobrindo-nos e descobrindo o mundo ao nosso redor,

período da vida que requer cuidado, atenção, carinho, conforto, brincadeiras, educação, mas

que a muitas crianças, essa infância seja negada, principalmente, por causa de sua história de

vida. Compreendemos com esse estudo, que os motivos pelos quais uma criança pode ser

levada  para  um  internato  são  diversos.  No  caso  do  Lar  Santa  Catarina  de  Vitória  da

Conquista, muitas foram para se salvarem de uma infância miserável, de descaso, abandono,

fome, maus-tratos, para ter a oportunidade de estudar, entre outros fatores. Isso nos leva a

entender o que a infância significa para essas meninas.

 Amanda – Acho que é o momento de base da vida, então é o momento mais
importante,  é  quando  você  tem  amor,  você  tem  respeito,  tem  carinho.
Quando você sente falta, é mais difícil, é mais difícil a pessoa se superar,
crescer, realizar sonhos, projetos. Acho que uma base boa na infância faz
uma pessoa mais bem-sucedida em todos os aspectos. 
Sônia  – Tinha que ter sido melhor, tipo assim, brincar, essas coisas assim,
[...] eu com 9 anos de idade já fazia unha, meu pai de criação tinha um táxi,
eu tinha que levantar cedo para limpar esse táxi todos os dias, cinco horas da
manhã eu tinha que estar lavando. [...] Mas eu não tenho muito o que falar
que eu vivi a minha infância né, porque com 10 anos, eu praticamente já me
mantinha. [...] Mas eu falo assim, que deveria ter sido melhor. 
Ana  Maria  –  Infância  é  tudo  de  bom,  porque  eu  fui  privada  pelas
consequências, mas eu tive boa educação, eu tive bons médicos, eu tive boa
moradia, nunca fiquei desamparada. 
Heloísa  –  Pra  mim,  infância  é  o  que  eu  vivi  aqui,  diversão,  alegria,
humildade,  cobrança  também em determinados  momentos,  disciplina que
foram coisas  que  eu  tive  na  minha  infância  e  que  eu  sinto  falta.  Se  eu
pudesse eu voltava no tempo pra viver tudo isso que eu tive aqui que pra
mim foi uma infância completa, tive acesso a tudo, a momento de lazer, de
seriedade, momento de oração, então foi tudo muito completo. Infância pra
mim é diversão, alegria.         

O Lar Santa Catarina de Sena, representou para muitas dessas internas uma família,

devido principalmente,  ao fato de terem pouco ou nenhum contato com seus familiares, É

impostante  ressaltar  que  das  quatro  entrevistadas  conforme  seguem  depoimentos  abaixo,

Sônia  teve  muito  pouco  contato  com seus  familiares  e  Dona  Ana  Maria  embora  tivesse

contato com seu pai, esse ficou privado de lhe visitar por um determinado período, devido a

sua história de vida, conforme esta mesma relata em suas falas. Porém, conforme análise das
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fichas das internas, constatamos também que muitas crianças eram deixadas no Lar e que

posteriormente não recebiam visitas de seus familiares e nem saiam para passar com esses os

finais de semana e as férias escolares se sentindo totalmente abandonadas pelos mesmos, o

que deixa evidente que o Lar representava sua casa e as irmãs sua família e era a essa família

que aprendiam a amar e respeitar, uma vez que o Lar passaria a ser a única referência para

muitas meninas que por ele passou, sendo assim, o ponto de apoio para muitas delas e a única

oportunidade que tiveram de preservar uma vida de criança com direito a cultivar valores e

necessidades fundamentais a sua dignidade, como o acesso à brincadeira e a educação, coisas

fundamentais para uma criança. Dessa forma, quando indagadas sobre como poderia ter sido

sua infância fora do Lar, elas respondem conforme segue abaixo, afirmando a importância que

o Lar teve em suas vidas:                                                                                                        

Amanda – Não faço ideia, não me imagino fora, e agradeço por ter tido essa
oportunidade,  porque se eu for pegar referência de família,  a  minha  mãe
morreu eu ainda tava lá, tinha 11 anos de idade, acho que o meu futuro não
teria  sido  tão  bom,  certamente  eu  não  teria  evoluído  tanto,  não  teria
conseguido construir o que eu construí, viver o que eu vivi, acho que teria
sido bem mais difícil. 
Sônia – Eu acho que teria sido ruim, [...] eu acho que eu conseguiria vencer,
mas  eu  acho que seria  mais  difícil,  porque  minha  família  é  humilde  né,
então, eu não tinha onde morar, então as coisas complicam né, mas eu acho
que não teria sido bom não. 
Ana Maria – Eu ia ser um jogo de empurra, um dia me queriam, outro não
ia me querer, um dia um podia, outro não podia. Lá eu fui, eu tive tudo, eu
não fui empecilho pra nada nem pra ninguém. 
Heloísa – Eu acredito que teria sido um pouco complicado pra mim, porque
meu  pai  era  alcoólatra,  meu  pai  morreu  inclusive  em  decorrência  do
alcoolismo, eu morava em um bairro periférico, onde tinha muita violência,
e assim eu acredito que eu teria tido acesso ou contato digamos assim mais
profundamente com a violência, com drogas, talvez não usando mais vendo
outras  pessoas  usarem,  teria  convivido  mais  tempo  com  meu  pai  que
chegava bêbado, que já botou fogo na casa que a gente morava, na época eu
estava  aqui  no  Lar  resguardada,  talvez  se  eu  tivesse  em  casa  tivesse
acontecido alguma coisa, um acidente. [...] talvez eu teria sido uma criança
muito infeliz, e eu acho que seria mais infeliz do que feliz pelo meu histórico
familiar,  minha  família  não  foi  bem  aquela  coisa  desestruturada,  mas
também não era um modelo de família bem estruturada, principalmente pela
questão do alcoolismo do meu pai que afastou bastante, na minha casa nós
somos sete e são todos bem distantes um do outro.  

O  Lar  Santa  Catarina  de  Sena  é  lembrado  enquanto  uma  entidade  presente  na

sociedade de Vitória da Conquista, marcada pela organização e capacidade de levar a criança

a  adquirir  convivência  familiar  e  noções  básicas  de  convívio  social.  O  Lar  significou  e

continua significando, na vida das crianças que por ele passou, muito mais que uma entidade

que  abrigava,  mas  uma  família  que  talvez  muitas  não  tiveram,  que  acolhe,  cuida,  ama,

alimenta e educa sem tirar das mesmas a ligação com seus familiares, ao contrário, esse era
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um dos  fatores  mais  preservado  pelas  irmãs,  às  crianças,  era  permitido  e  fundamental  o

convívio  com  seus  familiares,  desde  que  esse  convívio,  pudesse  assegurar,  sobretudo,  a

integridade da criança. Com isso verifica-se que, memória dessas meninas, o Lar representou: 

Amanda – Minha referência, é meu cantinho. 
Sônia – Nossa, o Lar pra mim, assim, é tudo, porque eu sou o que sou hoje é
devido ao Lar, a educação que eu tive, [...] eu agradeço muito ao Lar, pra
mim ele significa muito, o Lar pra mim é tudo que o ser humano precisa, [...]
eu costumo falar que eu venci, o meu equilíbrio, a minha família, tudo eu
devo muito, muito mesmo ao Lar.
Ana Maria – A base do que eu sou hoje, foi o orfanato, é o orfanato, eu
durmo e acordo com o que o orfanato me fez, com as palavras que eu vivi,
aquela irmã Marli, irmã Aninha né, tudo que eu sou, às vezes eu vou fazer
uma coisa, eu escuto elas falarem como é que eu devia fazer, porque o meu
respaldo hoje é elas, não é mais nem pai nem mãe, é elas. Tia Aninha pra
mim foi meu pai e irmã Marli foi a mãe. [...] Tia Aninha buscava a proteção,
o dinheiro,  a manutenção,  [...]  irmã Marli,  a  mãe  que zelou,  que cuidou,
preocupou, que chorava pela gente, que preocupava com a gente, que queria
o melhor pra gente, que comprava perfume pra gente passar, que comprava
batom, esmalte e que a gente brincava de maquiagem [...].    
Heloísa  – O Lar pra mim representa o resgate de muitas vidas, porque a
maioria das crianças que passou por aqui tanto na minha época quanto hoje
são crianças que estão em conflito familiar, em conflito social, e o convívio
aqui  faz  toda  diferença,  faz  com que  essas  crianças  não  absolvam seus
conflitos dentro de casa, brigas, alcoolismo, a fome, todos esses fatores né
que acabam interferindo às vezes na formação da pessoa. Então eu acho que
o Lar hoje, ele é realmente um resgate de vidas. 

A relação das meninas com a vida no Lar Santa Catarina de Sena, pode refletir em nós

a impressão que a vida em uma instituição de acolhimento é sempre perfeita e maravilhosa,

porém, cabe ressaltar que nem sempre pode acontecer dessa mesma forma em tantas outras

instituições destinadas ao acolhimento de crianças. Contudo, cabe ressaltar, conforme relatos

acima, que o Lar de Vitória da Conquista, realizava uma tarefa muito importante, pois, seu

objetivo era proporcionar às internas, o sentimento de que estariam em um ambiente familiar,

ou seja, tudo o que uma criança precisa para ter uma infância completa e feliz, embora essa,

não fosse a realidade de muitas crianças. 

Dessa forma,  percebe-se, que a idade de desligamento das meninas com o Lar era

muito relativa, dependia de muitos fatores, como a adaptação da criança, o melhoramento da

condição financeira dos pais, a situação da família que obrigava os pais a retirar a criança do

Lar  para  ajudar  nos  afazeres  domésticos  e  cuidar  dos  irmãos  menores  enquanto  os  pais

trabalhavam. Tinham também, os casos em que muitas dessas crianças, por perderem os pais

por  motivo  de  falecimento,  acabavam  ficando  mais  tempo  no  Lar.  Assim,  o  tempo  de

permanência variava de acordo com a situação familiar da criança, mas também haviam os
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casos de crianças que só saíam ao completarem a idade máxima de permanência.26 Nesse

sentido, vale ressaltar, conforme relatos, a idade de desligamento das internas e seus motivos:

Ana Maria – Eu saí com 18 anos, [...] lá fez dezoito anos não podia ficar. A
irmã superiora me chamou e perguntou se eu queria ser freira, o que que eu
queria fazer, se eu queria ir pra um convento, o que, que eu queria fazer, eu
falei, eu quero meu pai imediatamente, eu tinha carência de pai. 
Sônia – Eu saí com 20 ou 22 anos, não me recordo a certo, mais foi por aí,
eu saí porque chegou uma irmã falando que a gente não fazia mais parte, que
a gente já tava moça, que tinha que tomar providência na vida, que não podia
mais ficar. Aí a gente saiu de lá, eu e mais duas colegas, fomos morar juntas
na casa que a colega tinha comprado, eu morei com elas dois anos e saí de lá
pra casar.
Heloísa – Quando eu saí do Lar, eu estava com 15 anos, eu não quis sair na
época,  na  ocasião,  porque  na  verdade  teve  mudança  na  estrutura  da
congregação e antigamente saía com 18 anos, e acabou reformulando essa lei
e a idade pra sair passou a ser 15 anos, e aí eu tive essa infelicidade de tá
nessa época né,  dessa reformulação.  [...]  porém continuei  frequentando o
Lar,  fazendo  outros  cursos,  eu  fazia  aula  de  dança  na  época,  aula  de
informática,  continuei  vindo nos dias  de aula,  nos  dias de curso e assim
mantive contato com o Lar, mas não era a mesma coisa, é como se você
tivesse que dormir fora de sua casa, mas foi bem complicado pra mim, mas
eu superei. 

De acordo com os relatos abaixo, podemos constatar, que o Lar exerceu papel bastante

relevante na vida de muitas dessas crianças,  que,  embora tenham voltado para o convívio

familiar, não conseguiam se imaginar sem colocar o Lar em suas vidas, visto que o mesmo,

fez  bastante  diferença  na  formação  da  identidade  dessas  jovens,  mulheres,  senhoras,  que

viveram parte de suas vidas no Lar das irmãs dos pobres Santa Catarina de Sena em Vitória da

Conquista.  Conforme  relatam  em  suas  falas  ao  salientar  que  se  pudessem,  voltariam

novamente:

Amanda – Foi extremamente importante, bom, e se eu pudesse voltar atrás e
escolher, seria para lá que eu iria. Eu devo ao Lar tudo, minha educação, a
minha vontade de ir em frente, de não desistir, de continuar lutando, embora
fosse difícil essa esperança, essa certeza de que lá na frente tem algo melhor.
Isso  tudo  eu  aprendi  lá,  aprendi  também a  enxergar  as  pessoas  de  uma
maneira melhor, de ver no outro sempre um lado bom, [...] eu aprendi isso.
as pessoas têm sempre algo de bom e o focar sempre no lado bom faz com
que a gente tenha mais chances de realizar sonhos, mais esperanças e mais
certeza de que tudo vai dar certo.
Sônia –  Se  eu  pudesse  voltava,  se  eu  pudesse voltar  hoje  eu voltaria,  é
porque foi uma época boa, pra mim foi uma época muito boa, maravilhosa
que eu não esqueço de jeito nenhum, esqueço de nada.
Ana Maria – Eu quis voltar, eu pedi pra voltar, quando eu cheguei aqui fora,
eu senti demais, o mundo não era o que eu pensava, então, eu não conhecia
hipocrisia, eu não conhecia malícia, pra mim todo mundo era como eu, boa
cuidadora, protetora, não sabia a palavra não, [...] e eu fui viver e comecei a
ver que mundo era aquele, aí eu entrei em choque, aí eu voltei e pedi pelo

26 Informação prestada conforme relatos contidos nas fichas individuais das internas – arquivo do Lar.  
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amor de Deus que eu voltasse [...]. Eu tinha que aprender porque eu não saía,
então eu não vivi esse mundo, então eu não via esse mundo que as outras
meninas iam no final de semana, ia pras férias, então eu não vi, eu não vivi o
lado de fora do Lar. 
Heloísa – Todo momento, até hoje, na época eu sofri muito com a minha
saída, eu não entendia, não aceitava, e eu acho que às vezes é até uma falha
do Lar por proteger demais a gente, não nos preparar para a saída. As irmãs
nos preparam para a vida lá fora, pro mundo, mas não nos prepara pra sair
daqui né, então é uma ciosa muito dolorosa, [...] foi uma coisa bem difícil
pra mim a ponto de eu não conseguir entender, [...] eu fiquei o dia todo aqui
tentando digerir a informação e chorava, chorava, chorava e não aceitava
nem entendia, mas acabei saindo e foi bom também, eu acredito que foi até
na época certa, eu já tinha um certo discernimento pra poder me virar, pra
poder buscar mais objetivos, mas foi complicado. 

A saída do Lar, o rompimento com essa instituição que muitas acabaram adotando

como sua família, nem sempre era fácil, aceitar que chegou o momento para sair era muito

doloroso para muitas dessas meninas devido ao convívio diário. Esse rompimento surtia como

um choque quando elas tinham que viver o lado de fora do Lar. Esse momento da saída não

era trabalhado com as internas, elas não eram preparadas para lidar com o mundo fora do Lar,

e isso causava medo e insegurança em muitas delas, era uma ruptura bem difícil, a ponto de

muitas quererem retornar para a instituição. Talvez esse tenha sido um erro das irmãs, não

preparar as meninas para enfrentar o mundo externo ao Lar.

Percebemos  contudo,  que  o  Lar  fez  o  seu  papel,  cuidou das  crianças  que por  ele

passou com muito zelo e dedicação, compreendemos nesta pesquisa, que esse papel prestado

pelas irmãs dos pobres em Vitória da Conquista, foi fundamental principalmente, por impedir

que tantas crianças tivessem como destino, a vida repugnante das ruas, da miséria e de um

futuro incerto. O Lar foi fundamental principalmente, por unir dois fatores imprescindíveis na

história desta cidade, ao proporcionar a tantas crianças, moradia e educação, fatores essenciais

para a preservação da identidade de qualquer ser humano, principalmente, da criança. 

A história dessa instituição não pode e nem deve ficar esquecida na memória do povo

dessa cidade, pois seu papel foi promissor no acolhimento e cuidado das crianças. Sabemos

que Conquista no período de fundação do orfanato, passava por momento de transformação,

com isso, os problemas também foram muitos, mas o maior, seria a pobreza, mendicância e

descaso público ou incompetência geracional dos nossos governantes locais. 

Contudo, ressaltamos que o tempo de vigência do internato, perdurou o período de

1964  até  finais  dos  anos  de  2002.  Essas  informações,  são  baseadas  na  documentação

consultada no Lar e nas fichas individuais de matrícula das meninas internas.  O internato

representou  para  essas  crianças  em situação  de  extrema  pobreza,  a  “salvação”  e  a  única

oportunidade de ingresso em uma escola, no entanto, embora tenha sido o ponto de apoio para
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muitas  crianças  desamparadas,  o sistema de internato foi extinto da instituição por ordem

judicial, conforme descreve Irmã Maria Lúcia, ao afirmar que:

Foi destituído todas as casas de acolhimento depois do ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, as entidades foram quase que obrigadas a fazer as
crianças e jovens retornarem para a família de origem ou a família substituta
e a gente não mais poderia estar acolhendo. O Lar Santa Catarina, naquela
época, atendia cinquenta e tantas crianças, de acordo com a necessidade ia
acolhendo  né,  e  depois  não  podia  mais  acolher  nenhuma,  fazendo  elas
retornarem para suas famílias com muito sofrimento, [...], porque a justiça só
faz cumprir a Lei e não vê a parte emocional da criança.

As crianças, antes atendidas pelo Lar, agora, estão sobre a responsabilidade de suas

famílias, do Conselho Tutelar e do Juiz da Vara da Infância, já não podem mais continuar

sobre os cuidados da instituição, pois o ECA não mais permite e as condições de acolhimento

já não são mais as mesmas, conforme relata Irma Ivonete: 

Eu era contra, mas a gente vai percebendo que não dar mais para continuar,
não dava, além da lei tá exigindo muito da gente no sentido assim, de que
agora é o conselho tutelar que toma conta, então quando tem o orfanato eles
querem mandar e não faz a seleção, tem a casa de passagem, então botava
em casa de passagem, então a gente não tinha mais condição de manter o
orfanato.  Na época eu fui  muito contra porque aqui foi onde começou,  a
gente tinha quatro orfanatos, hoje nós só temos um, mesmo assim tinha três
meninas  e  já  tá  começando  a  fechar  porque  não  tem mais  condições  de
continuar.  Nós  somos  poucas  irmãs,  quando eu  morei  aqui  éramos  nove
irmãs e tudo na ativa. Hoje nós somos quatro, então, eu vejo que é bom, que
vale a pena primeiro pras famílias, embora tem momento que eu fico com
pena,  quando  sei  que  tem  alguns  casos  [...],  mas  o  conselho  tutelar  tá
tomando  conta  né,  eu  acho,  o  juiz  da  vara  da  infância  também.  (IRMÃ
IVONETE)

Com essa extinção,  as atividades do Lar sofreram uma série de transformações,  as

crianças das famílias que procuravam o Lar, passaram a ser atendidas apenas como semi-

internas, e essa instituição agora, passa a atender tanto meninas quanto meninos, visto que

antes, atendia apenas às crianças do sexo feminino por conta do espaço físico disponível. As

irmãs,  tentam  manter  atualmente  a  instituição,  conforme  nos  informa  a  Irmã  Ivonete,

contando  com  a  colaboração  da  comunidade  local,  ou  seja,  dos  benfeitores  como  são

mencionados  pela  mesma,  e  também  com  verba  pública  municipal  disponibilizada  pela

secretaria de desenvolvimento social, feita através de uma subvenção anual que nem sempre é

repassada para a instituição, devido a problemas burocráticos por parte da secretaria.

 As atividades foram resumidas em ensino escolar na modalidade de educação infantil

para crianças com idade de 4 e 5 anos no turno matutino e com oficinas diversas no turno

oposto para essas crianças e tantas outras residentes nos bairros vizinhos que estejam com

idade entre 6 e13 anos. Essas atividades ofertadas às crianças pelo Lar são: capoeira, reforço
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escolar, dança, música, além da implantação de um curso de informática que já fora aprovado,

porém, espera pela verba pública, para iniciar as atividades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos à conclusão nesta pesquisa, de que, às crianças, devemos dispensar todo o

cuidado necessário, principalmente, para que essas, possam proporcionar às nações futuras,

menos violência, menos vítimas por morte precoce em decorrência das várias violências que

uma pessoa possa estar exposta, ou seja, uma nação mais promissora, sonhadora, sensível,

igualitária  e sobretudo, mais amável.  No entanto,  sabemos que isso só será possível,  com

políticas  públicas  mais  comprometidas  principalmente  com  as  crianças,  pois,  sem  esse

comprometimento,  não  haverá  de  fato,  igualdade  entre  as  pessoas.  Percebemos,  que  as

políticas  públicas  são  indispensáveis  para  que  os  nossos  direitos  adquiridos  ao  longo  da

história,  sejam de  fato  assegurados,  e  mais  especificamente,  os  direitos  adquiridos  pelas

crianças. 

Essa pesquisa nos proporcionou enfim, uma reflexão maior, sobretudo, com relação à

atenção dispensada pelo poder público nos cuidados para com as crianças das camadas mais

populares da população brasileira, e mais especificamente às crianças da cidade de Vitória da

Conquista,  local  escolhido  como  lócus  deste  objeto.  Verificamos  com  base  nos  dados

levantados, que os problemas sociais principalmente na cidade de Vitoria da Conquista, no

período  estudado  nesta  pesquisa,  estavam  diretamente  relacionados,  à  falta  de  políticas

públicas  de  assistência  a  essa  camada  populacional,  denominada  muitas  vezes  de

“vulnerável”.

Contudo, vários questionamentos surgiram nesta pesquisa, principalmente no intuito

de  compreender  qual  seria  de  fato  o  papel  desempenhado  pelo  poder  público  local  no

cumprimento  de  suas  obrigações  para  com a  população,  visto  que  a  Igreja,  sobretudo  a

católica, estaria se destacando na prestação de vários serviços de utilidade pública. Eis que

surge então a questão: por quais motivos o oferecimento educacional e vários outros serviços

assistenciais não seriam prioridades e oferecida a todos de forma igualitária no município de

Vitória da Conquista? Pensamos no entanto, ser a causa maior, decorrente principalmente, da

falta de interesse e ingerência pública, sobretudo municipal. No entanto, percebemos contudo,

que devido a esse desinteresse por parte do poder publico e devido ao poder de influência da

Igreja católica sobre a população local, levou essa última, por meio das ordens religiosas, a

tomar para si tal função, com intuito sobretudo, de continuar se fazendo influente perante a

população e mantendo sua autonomia perante as demais religiões que se instalavam na cidade.

 No entanto, com base nos dados e nas leituras realizadas para entendimento desse
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objeto,  julgamos  mais  viável,  considerar  que essa situação,  se deveu ao fato histórico da

assistência às crianças no Brasil desde os tempos coloniais, em que o Estado tira de si esta

responsabilidade e joga-a a serviço das instituições não governamentais. Percebemos contudo,

que  essa  realidade  no  atendimento  às  necessidades  das  crianças,  passa  a  ser  de  fato,

responsabilidade e obrigatoriedade do poder público,  principalmente,  após a aprovação do

Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (ECA),  Embora,  esta,  já  estivesse  assegurada  pela

constituição brasileira de 1988, como sendo do Estado. No entanto, percebe-se, que o mesmo,

ou seja,  o  Estado,  continuou  negligenciando  por  muito  tempo  sua  obrigação  para  com a

educação da criança brasileira.

 Contudo,  com base  na inquietação  que resultou  neste  objeto de estudo,  julgamos

necessário,  levantar  o  seguinte  questionamento:  até  onde  os  direitos  das  crianças  e

adolescentes foram e continuam sendo de fato assegurados e garantidos pelo poder público

tanto em nível nacional quanto local? Percebemos no entanto,  de acordo com esse estudo

realizado  até  aqui,  que  as  crianças  podem  ser  caracterizadas  como  “vitimadas”

principalmente, por terem sido negligenciadas por parte do governo ao longo da história em

todos  os  sentidos,  uma  vez  que  muitas  dessas  crianças  foram  vítimas  de  descaso,

principalmente  por  conta  de sua condição social,  visto  que,  a  história  de muitas  crianças

brasileiras, esteve e continua atrelada a uma vida de abandono, orfandade e pobreza extrema,

sobretudo as das que se encontravam e das que se encontram sob a responsabilidade das

entidades de assistência pública ou privada. 

Ressaltamos no entanto, que o lócus a que nos dedicamos nesta pesquisa, foi o Lar

Santa Catarina de Sena, situado na cidade de Vitória da Conquista, onde tivemos como objeto

de estudo as crianças que viveram como internas nesta instituição. Foi, portanto, através de

documentos consultados no arquivo desta instituição e das entrevistas concedidas por quatro

ex-internas e duas Irmãs, sendo uma delas a Diretora da referida instituição, que buscamos

compreender  os principais  motivos  que levaram tantas  crianças  a se tornarem internas  na

mesma, desde a implantação do internato em 1962, até finais dos anos 2002, considerado

como último ano de funcionamento do internado. 

Entendemos com base na pesquisa, que os motivos das internações foram diversos,

porém, os principais e que sustentaram tal pesquisa, estão diretamente relacionados à questão

da pobreza extrema das famílias; falecimento dos pais ou de um deles; famílias numerosas,

com mais de três filhos; crianças cujos pais não eram declarados; mães solteiras e, na maioria,

trabalhadoras domésticas, que, por não terem onde deixar suas filhas, acabavam internando-

as; crianças vítimas de descaso de pais alcoólatras; crianças cujos pais, por motivos de viuvez
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ou separação, constituíam outra família e, por isso, o novo esposo ou esposa não aceitava a/ou

as crianças; insuficiência de políticas públicas de assistência a essas crianças e suas famílias.

Entendemos com essas informações levantadas e com as entrevistas realizadas, que as

histórias de vida de muitas dessas crianças acabavam atreladas ao Lar Santa Catarina de Sena.

Foi nesta instituição, inclusive, que muitas delas encontraram condição de vida digna, onde

puderam se alimentar,  vestir,  brincar, dormir,  estudar, ter acesso aos serviços de saúde, e,

além de tudo isso, o carinho e proteção que lhes eram dispensados pelas irmãs, embora muitas

relatassem a falta de seus pais e do convívio familiar. 

Foi possível perceber também nesta pesquisa, que a história de vida de tantas dessas

crianças  que  passaram  pela  instituição,  encontraram  apoio  moral,  amparo,  entre  outros

benefícios que suas famílias não dispunham para lhes oferecer e que o Lar, as prepararam

para a vida adulta, fornecendo a elas o que lhes seria mais precioso, ou seja, o acesso à escola,

algo que muitas crianças contemporâneas às internas do Lar não tiveram. 

Portanto,  salientamos  ainda  nestas  considerações  finais,  que  a  história  de  vida  de

muitas dessas crianças poderia ter tomado rumos diferentes,  visto que muitas  delas foram

internadas pelas suas famílias por falta de recursos financeiros, pois se a essas tantas famílias

fosse possibilitado o acesso ao atendimento por parte do poder público, talvez não teriam sido

obrigadas a internar sua ou suas filhas em busca de melhores condições de sobrevivência.

Entendemos  também nesta  pesquisa,  que  o  principal  motivo  de  tantas  crianças  terem se

tornado internas  tanto no Brasil  quanto em Vitória da Conquista,  teria  sido a situação de

pobreza  extrema  que  tantas  famílias  foram  sujeitas,  além  da  falta  e/ou  insuficiência  de

políticas públicas de assistência. 

E, embora saibamos que as políticas públicas de atendimento,  tenham avançado no

Brasil, entendemos também, que essas políticas ainda têm muito o que avançar no sentido de

combater a pobreza, principalmente no que se refere aos direitos das crianças, pois as políticas

voltadas para atender as camadas mais pobres, ainda deixam muito a desejar. É necessário,

contudo,  maior  investimento  em  projetos  que  realmente  possam  ampliar  o  leque  de

oportunidades  para  elas,  principalmente  no  que  se  refere  ao  acesso  das  crianças  a  uma

educação de qualidade, esporte, cultura, lazer entre outros tantos direitos necessários a uma

vida  digna,  visto  que  parte  dos  problemas  sociais  vivenciados  pelas  crianças,  estão

diretamente relacionados às suas famílias, cujas condições de sobrevivência são ínfimas.   

Enfatizamos, ainda, que a orfandade no Brasil está relacionada a uma série de fatores

sociais, e que ser órfão neste país, não está diretamente associado à perda dos pais por morte,

mas a tantas outras perdas, como: o direito de ser criança, devido às explorações através do
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trabalho e do sexo precoce; o abandono pelos pais vivos; a falta de assistência pública e de

acesso à escola; o descaso sofrido por tantas crianças; a falta de cuidados e de carinho dentro

do próprio lar, entre vários outros fatores que atingem direta ou indiretamente as crianças.

Dessa mesma forma, ressaltamos ainda, que as crianças atendidas no Lar Santa Catarina de

Sena de Vitória da Conquista, também sofrem desse mesmo mal que vitimou e que continua

vitimando tantas crianças não só do Brasil, mais de tantos outros lugares no mundo. 

Ressaltamos por fim, que essa pesquisa, nos possibilitou perceber, que essas crianças,

fizeram parte de uma sociedade que estava em seu momento de expansão, sobretudo urbana,

com ofertas,  as  mais  variadas  e  tentadoras  possíveis,  no  intuito  de  atrair  a  mão  de  obra

trabalhadora, porém, essa mesma sociedade, torna essa mão de obra, a principal vítima da

fome e da miséria, uma vez que, por serem atraídas para os grandes centros urbanos, deixando

sua vida modesta do campo ou das pequenas cidades, não percebem que se tornarão mão de

obra barata, que terão de viver uma vida praticamente subhumana, em condições de pouca ou

nenhuma assistência pública,  em que, para muitos,  só lhes restarão a rua e a condição de

pedinte,  sendo as crianças,  também arrastadas para esse mesmo mar de lama a que tantas

famílias foram, são e provavelmente continuarão sendo, por conta de ter principalmente o

sistema capitalista, transformado a sociedade entre os que tem e os que não tem, entre os que

mandam e os que obedecem, entre os que exploram e os que são explorados, entre os que tem

dinheiro e os que dele precisam para sobreviver, e ainda, entre os que comem fartamente e os

que se fartam de fome. Eis enfim, a realidade por que passou e provavelmente continuarão

passando muitas famílias por esse Brasil afora.   
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APÊNDICE

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) participante

Como estudante do Mestrado em Educação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia,

estou realizando, sob supervisão da Professora Doutora Isabel Cristina de Jesus Brandão, a pesquisa

intitulada  “Política  de  Atendimento  às  Crianças  Órfãs  em  Vitória  da  Conquista-Bahia:  Um

Estudo  do  Lar  Santa  Catarina  de  Sena”,  cujo  objetivo  é compreender  o  papel  social  que

desempenha o Lar Santa Catarina de Sena, situado em Vitória da Conquista-Bahia, buscando elencar

através da história de vida das internas, a importância que as atividades oferecidas pela instituição teve

para  suas  vidas,  sobretudo  compreender  como  era  a  infância  das  internas  na  instituição.  Nesta

perspectiva, convido-a a fazer parte desta pesquisa. Sua participação será em forma de entrevista,

gravada, composta de questionamentos sobre sua vida antes, durante e depois de se tornar interna no

Lar  Santa  Catarina  de  Sena.  Durante  a entrevista haverá  gravações  das  falas, que  depois  serão

transcritas e analisadas na pesquisa. A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não

participar ou se quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo.

Esclarecemos  que  a  sua  participação  não  acarretará  custos  para  você  e  não  será  disponibilizada

nenhuma  compensação  financeira  adicional  pelas  informações  fornecidas.  Na  publicação  dos

resultados desta pesquisa, caso não aceite a divulgação de sua identidade, a mesma será mantida no

mais rigoroso sigilo. Os participantes da pesquisa serão identificados com nomes fictícios. Se em

algum momento  da pesquisa  você se  sentir  identificado  sem autorização  ou prejudicado,  poderá

responsabilizar  os  responsáveis  diretos  pela  pesquisa.  Mesmo  não  tendo  benefícios  diretos  em

participar, indiretamente você estará contribuindo para a compreensão do objeto de estudo e para a

produção de conhecimento científico. Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas

pela  pesquisadora  Eleni  Carvalho  dos  Santos:  (77)  3421-6136  /  (77)  98813-0731  e por  sua

orientadora  Doutora  Isabel  Cristina  de Jesus Brandão  (77)  99984-3311 ou ainda  pela  entidade

responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Atenciosamente,

Eleni Carvalho dos Santos

Eu,____________________________________________ aceito  participar  do projeto citado acima,

voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido, com divulgação de identidade pessoal.

Eu,____________________________________________ aceito  participar  do projeto citado acima,

voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecido, sem divulgação de identidade pessoal.



193

Tabela  – Modelo utilizado para coleta de dados das internas  

Nome
da

interna

Data de
nascimen

to

Naturali-
dade

Data de
ingresso
no Lar

Idade de
ingresso

Data
de

saída
do Lar

Idade
de saída

Tempo de
permanên
-cia – anos

Informações dos
responsáveis

Série de
ingresso
no Lar

Série
que

cursava
ao sair

Cursos
realizad

os no
Lar

Pai Mãe 

Fonte: Tabela produzida pela autora. 
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