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O Colégio dos Anjos da cidade de Botucatu, estado de São Paulo, foi criado pelas 

Irmãs Marcelinas de Milão no ano de 1912. As interpretações recorrentes acerca da fundação 

dessa escola, na historiografia local e em dissertações pertinentes,
1
 assentam-se no pedido do 

primeiro bispo de Botucatu para que as freiras ali se instalassem para auxiliá-lo na 

organização da diocese e para que atendessem as filhas das elites regionais. A literatura 

marcelina, por sua vez, trata o processo de modo épico e hagiográfico.
2
 A proposta de leitura 

histórica do diário da Ir. Rita De Stefanis permite deslocar e relativizar essas interpretações 

baseadas em documentos e perspectivas institucionais ao valorizar as sensibilidades e as 

percepções de uma freira italiana que manifesta em linguagem espiritual as angústias, as 

dificuldades e as impressões decorrentes do estranhamento cultural ante a realidade do sertão 

paulista em tempos de projeção das ideias de civilização, modernidade e progresso apontando 

para a complexidade do processo de criação desse colégio. 

 

A criação de colégios católicos femininos: notas historiográficas.  

O desenvolvimento da história das mulheres ou da história das relações de gênero 

oportunizou um conjunto expressivo de estudos sobre as práticas das mulheres freiras no 

Brasil. As análises recaem, sobretudo, na atuação dessas mulheres em colégios construídos 

entre a última metade do século XIX e a primeira metade do século XX durante a reforma e a 

reorganização da Igreja Católica no Brasil em meio ao processo de modernização republicana 

do país. Obras incontornáveis, como Igreja e Educação Feminina (1859-1919) de Ivan A. 

Manoel,
3
 consagraram exames que relacionam os projetos educacionais desses colégios com 

os interesses das elites. Outros trabalhos, como A Igreja Paulista no século XIX de Augustin 

Wernet,
4
 enfatizaram certa instrumentalização dessas instituições na reforma empreendida por 

bispos ultramontanos do período. Há ainda pesquisas que destacam as conexões entre esses 
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institutos e o papel social da mulher, como as de Maria José Rosado Nunes.
5
 Essas diferentes 

abordagens das relações entre educação, sociedade e religião em colégios católicos indicam 

um campo de estudo bem estabelecido e em expansão. 

A proposta de análise histórica do diário da Ir. Rita De Stefanis, freira da Congregação 

das Irmãs Marcelinas, sobre a fundação do Colégio dos Anjos, em Botucatu-SP, no ano de 

1912, liga-se a essa rede de pesquisas. O diário como fonte histórica possibilita deslocar 

certas perspectivas totalizantes ao atentar para as percepções e sensações de uma freira que 

revelam as indecisões, as angústias e as tensões inerentes ao processo de fundação de um 

colégio católico de uma congregação italiana no estado de São Paulo nos anos 1910. Com as 

correspondências e as autobiografias, os diários constituem o que se convencionou chamar de 

escrita de si. Entretanto, para além das características desses materiais urge destacar as 

especificidades da fonte em questão na medida em que se trata de um diário espiritual 

produzido segundo princípios morais e institucionais que manifestam os problemas e as 

tensões individuais e sociais através de um discurso marcado por interpretações, sublimações 

e expressões religiosas do catolicismo.   

 

A Congregação das Irmãs Marcelinas: surgimento e chegada ao Brasil. 

 

A Congregação das Irmãs Marcelinas surgiu em meio ao turbilhão de mudanças 

sociais, políticas, econômicas, culturais e religiosas da Europa do século XIX. A Igreja 

Católica passava por um momento de reconstrução institucional diante do avanço dos regimes 

liberais com suas propostas de laicização da vida social. Propunha-se de maneira explícita 

uma sociedade oficialmente não-cristã. Junto com o Antigo Regime desabava também o 

poder temporal da Igreja. Além dos ataques dos liberais em várias partes do continente, o 

catolicismo enfrentou muitas dificuldades no interior da própria Península Itálica. De fato, até 

a anexação de Roma por Vítor Emanuel, o príncipe da Unificação Italiana, em 1870, a Igreja 

procurou estabelecer concordatas, renegociar tratados, reverter sua situação de desprestígio 

social e diplomático. Tudo em vão. Encíclicas e outros documentos eclesiásticos emanados da 

Santa Sé atestam a situação de desespero do Papado diante dos ataques reais e simbólicos que 

lhe fustigavam os novos regimes liberais, socialistas, comunistas e anarquistas. Congregações 

religiosas, padres e bispos eram perseguidos. Um mundo ruía. Outro se levantava envolvido 

pela fumaça do tempo. A reação hierárquica foi tradicional, e a Igreja lançou seu anátema ao 

mundo moderno.  
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Mas a reação não se deu apenas em nível discursivo e segundo o protocolo milenar. 

Aliás, não se tratou de uma simples reação, para além dessa ideia estabelecida pela 

historiografia liberal, urge atentar para o fato de que os rumos do catolicismo romano no 

século XIX devem ser explicados por uma paulatina redefinição das práticas e das 

representações sociais e religiosas oriunda do encontro de uma nova concepção de indivíduo 

com a realidade cultural, industrial e urbana do período, alicerçada no patrimônio espiritual do 

cristianismo. Um novo projeto de sociedade e de Igreja, nem tão avesso assim a modernidade, 

começou a ser gestado por homens e mulheres, clérigos e leigos, muitas vezes, distantes dos 

altos escalões da organização eclesiástica. Retrospectivamente podemos afirmar que esse 

projeto fundamentou-se na revitalização da espiritualidade cristã ajustada agora para a vida 

ativa, isto é, para o trabalho sistemático junto aos mais necessitados – e haviam muitos 

refugados pelo capitalismo industrial. Os ataques ao Papado foram convertidos em fatores de 

comoção e de piedade que, por uma engenharia eclesiástica e social, fizeram do Papa um 

“mártir” da época e, paulatinamente, elevaram-no a uma dignidade espiritual sem precedentes 

que culminou no dogma da infalibilidade papal apresentado na Constituição Dogmática 

Pastor Aeternus durante o Concílio Vaticano I (1869-70). 

A bandeira de luta da Igreja no século XIX foi a da recristianização da Europa, ou 

melhor, da cristianização sob novas bases, mais condizentes com as características sociais da 

época e com as novas diretrizes da Igreja. Missões organizadas por Jesuítas (reativados em 

1814), Lazaristas e outras ordens grassaram pela Europa. O estandarte do Sagrado Coração de 

Jesus, devoção emblemática da época, tornara-se frequente em templos, lares e escolas 

católicas. Muitas congregações e associações pias foram criadas para atender às novas 

necessidades de ação da Igreja que procurou atuar nas áreas sociais não ocupadas pelos 

Estados-Nação que despontavam. O trabalho nessas áreas poderia resultar, como aconteceu, 

em dividendos políticos para a organização eclesiástica, legitimando e ajustando a Instituição 

ao novo cenário social. Mas não foi só isso. Ocorreu uma ruptura na história eclesiástica cujas 

repercussões chegam aos nossos dias: a Igreja assumiu, por injunções sociais e políticas, um 

lugar no debate e na realização de projetos voltados para as questões sociais, nevrálgicas da 

contemporaneidade, sem, no entanto, superar certas contradições que acompanham essa 

Instituição milenar.  

Foi nesse contexto que monsenhor Luigi Biraghi (1801-1879) convidou Marina 

Videmari (1812-1891) para fundar a Congregação das Irmãs Marcelinas no ano de 1838. 

Monsenhor Biraghi nasceu em Vignate (Milão) e foi ordenado sacerdote em 1825. 
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Reconhecido por sua cultura logo foi nomeado professor e diretor espiritual do Seminário 

Diocesano local e passou a atuar efetivamente nas discussões culturais, sociais e religiosas de 

Milão. Essa atuação levou-o a pensar na criação de uma congregação feminina que cuidasse 

da educação cristã de jovens pertencentes à aristocracia e à burguesia. Era urgente a educação 

das elites que se alinhavam crescentemente às doutrinas e filosofias liberais do século. Urgia 

também educar as mulheres para assumirem os cuidados da educação cristã no seio das 

famílias.  Ademais, era fundamental articular as classes abastadas ao novo pensamento da 

Igreja, reorganizando as bases de apoio da Instituição. O problema estava em encontrar a 

mulher com o perfil adequado para dirigir tal iniciativa que rompia com o padrão de vida 

contemplativa das religiosas. Biraghi trazia consigo um modelo de vida: Santa Marcelina 

(327-397). A escolha não se deu por mero acaso, afinal a história de Santa Marcelina estava 

arraigada na história do cristianismo em Milão. Ela fora irmã de Sátiro e de Ambrósio, este 

famoso bispo de Milão responsável pela conversão de Santo Agostinho. Com a morte dos 

pais, da nobre e rica família dos Ambrosiis, Marcelina consagrou sua vida à oração, aos 

estudos e à educação esmerada de seus irmãos.
6
 

A “nova Marcelina” escolhida por Biraghi foi Marina Videmari. O pai de Marina era 

um rico comerciante e os seus filhos e filhas tiveram primorosa formação cultural e religiosa. 

Biraghi era amigo da família Videmari. Acompanhou o crescimento de Marina, sua inclinação 

para a vida consagrada, a frustração por uma doença que a impediu de ingressar no convento 

das Visitandinas... Em 1835, Marina deteve-se na casa das Irmãs Ursulinas para discernir 

sobre a sua vocação religiosa a pedido de monsenhor Biraghi. Depois, pediu-lhe que residisse 

em Monza para acompanhar as atividades de um educandário. Marina preparava-se para a 

missão que assumiria junto com mais sete senhoritas a partir de 22 de setembro de 1838 

quando foi criada a Congregação das Irmãs Marcelinas na cidade de Milão. Biraghi 

acompanhou o desenvolvimento da Congregação até a sua morte em 1879. Ele estipulou as 

primeiras regras, orientou as ações pedagógicas, articulou as matrículas junto às famílias 

abastadas, negociou com prelados e governadores, intercedeu de todas as maneiras para o 

êxito da obra que idealizara.  

A proposta pedagógica biraghiana articulava a pedagogia científica e experimental do 

século com os propósitos cristãos. Pretendia instituir “um Corpo Religioso que unisse o 

método, a ciência desejada pelos tempos, as leis escolares, o espírito cristão e as práticas 

evangélicas”.
7
 Para fortalecer os vínculos familiares recomendava às internas o frequente 

relacionamento com os pais. Para concorrer à altura com as escolas laicas e atrair as famílias 
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cultas preconizava a cultura de vanguarda e os saberes pedagógicos da época. Essas 

deliberadas inovações atraíram também ácidas críticas de frações das classes abastadas e de 

eclesiásticos, silenciadas pelo rápido desenvolvimento da Congregação que em 1841 comprou 

uma casa em Vimercate, para o seu segundo Colégio; em 1854, o Colégio de Via Quadronno 

(Milão); em 1859, as Irmãs destacaram-se no atendimento aos feridos da guerra contra o 

domínio austríaco na região, passando a dirigir o Hospital Militar São Lucas. Por essa atuação 

honrosa Madre Marina Videmari foi condecorada pelo imperador francês Napoleão III. Esse 

episódio marca o início dos trabalhos de direção hospitalar das Irmãs. Em 1876 a primeira 

casa fora da Itália, em Chambéry, na Savoia, França. Mesmo com tamanho desenvolvimento 

e atuação as Irmãs Marcelinas ainda não haviam obtido a Aprovação Pontifícia para o seu 

Instituto (obtiveram a Aprovação Diocesana em 1852). A lentidão devia-se, principalmente, 

ao fato de o Vaticano considerar como autênticas religiosas apenas as monjas de clausura. 

Mas isso estava prestes a mudar, entre outras razões, pelo ótimo desempenho das Irmãs 

Marcelinas. O patrimônio da Congregação ainda estava registrado no nome de monsenhor 

Biraghi, o que, por outro lado, foi providencial para a continuidade dos trabalhos dos colégios 

no indefinido contexto político italiano do século XIX. Caso os bens fossem de propriedade 

do Instituto eles teriam sido confiscados pelas autoridades civis nos momentos mais 

turbulentos da última metade dos Oitocentos. Só em 1899 o Instituto recebeu a Aprovação 

Pontifícia, 61 anos depois de sua fundação. Em 1910 o Papa Pio X aprovou definitivamente a 

Regra da Congregação. Esse mesmo Papa e o Cardeal Ferrari de Milão impeliram as Irmãs 

Marcelinas a estenderem suas atividades ao Brasil. 

A superiora geral da Congregação entre 1904 e 1916, Madre Virgínia Acquistapace, 

foi responsável pela decisão de expandir os trabalhos das Marcelinas para além do continente 

europeu. Segundo a literatura marcelina,   Madre Acquistapace pensava em fazê-lo desde o 

momento em que assumiu o governo do Instituto. Esse projeto estava, indubitavelmente, 

condicionado pelos interesses políticos e religiosos do Vaticano nos processos de 

reorganização eclesiástica por que passavam as Igrejas particulares no continente americano. 

Outra razão que tocava diretamente a Igreja italiana dizia respeito ao expressivo número de 

imigrantes que se dirigiam à América, principalmente, aos Estados Unidos, à Argentina e ao 

Brasil. Para atendê-los no além-mar surgiram congregações específicas, como a dos 

Scalabrianos. Mas outras congregações também assumiram, direta ou indiretamente, essa 

tarefa. As Irmãs Marcelinas poderiam contribuir também nesse campo. Esses desejos e 

propósitos esbarravam, entretanto, no desconhecimento da realidade americana, e, com efeito, 
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do Brasil. Prudentemente, a Madre Acquistapace aproveitou os vínculos estabelecidos com 

um sacerdote francês residente em Curitiba, Paraná, desde 1902, para obter maiores 

informações sobre o possível destino das Irmãs. De fato, o padre Maurice Dunand (1876-

1963), que fora ordenado na Capela das Marcelinas em Chambéry no ano de 1898 e tinha 

duas irmãs na Congregação, além de oferecer um relatório do cenário social e religioso 

brasileiro, também indicou e mediou a vinda das primeiras marcelinas para a recém-criada 

diocese de Botucatu, no interior de São Paulo, área de expansão econômica e urbana, de 

expressivo contingente de imigrantes italianos, bem como de difusão das ideologias e crenças 

concorrentes do catolicismo. 

A diocese de Botucatu foi criada em 07 de junho de 1908 junto com outras quatro 

dioceses paulistas sediadas em Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos e Taubaté. Na mesma 

ocasião a diocese de São Paulo foi elevada à condição de arquidiocese passando a sediar a 

Província Eclesiástica de São Paulo tendo por sufragâneas as cinco dioceses paulistas e a 

diocese de Curitiba, onde trabalhava o padre Dunand.
8
 A instalação dessas circunscrições foi 

um marco na reorganização eclesiástica brasileira desencadeada pela separação legal entre o 

Estado e a Igreja no início do regime republicano, precisamente no dia 07 de janeiro de 1890, 

que resultou em uma realidade sem precedentes na história brasileira: o fim da religião de 

estado. Os posicionamentos do episcopado foram ambíguos quanto à separação, situando-se 

entre o lamento da perda de privilégios e a ovação pela liberdade institucional.  

Num encontro de interesses e necessidades a Igreja do Brasil se alinhou 

definitivamente às estruturas administrativas da Sé Romana. Para o Vaticano era fundamental 

contar com a fidelidade da significativa Igreja do Brasil às diretrizes romanas, para a 

hierarquia eclesiástica brasileira era imprescindível o apoio, o modelo e o capital simbólico da 

Sé Romana, considerada sede espiritual e institucional do catolicismo. Para afirmar-se e 

intervir em uma sociedade que se transformava em ritmo próprio, mas a reboque dos padrões 

civilizadores europeus, era premente atuar na área tradicional da Igreja, a educação, bem 

como em setores ainda envolvidos pela sacralidade, como a saúde, e em outros abandonados 

pelo Estado, como as obras de assistência social. Como na Europa do século XIX essas 

práticas sociais e religiosas auferiram capitais simbólicos e patrimoniais para a Igreja.  

A chegada das Irmãs Marcelinas em Botucatu, no ano de 1912, dá densidade e 

expressão a outro fenômeno de ruptura do início do século no Brasil: a multiplicação das 

congregações religiosas femininas.  A mulher assumira um papel de relevo nos projetos 

eclesiásticos, seja na educação religiosa das famílias, seja no interior da própria Igreja por 
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meio das obras dirigidas pelos institutos femininos. Monsenhor Biraghi foi um dos primeiros 

a perceber e a realizar esse novo tempo da mulher na sociedade e na Igreja. O próprio fato de 

criar, nos idos de 1838, uma congregação feminina de vida ativa já era inovador. Vale lembrar 

que até o ano de 1900 a Santa Sé considerava como autênticas religiosas apenas as monjas de 

clausura. Pode-se afirmar que a obra de Biraghi e Videmari contribuiu para que a Santa Sé 

reavaliasse sua posição acerca das religiosas de vida ativa, como ocorreu por meio da 

Constituição Apostólica do Papa Leão XIII Conditae a Christo de 1900.  

 

A fundação do Colégio dos Anjos em Botucatu no diário da Ir. Rita: distanciamento e 

estranhamento cultural.  

Irmã Rita De Stefanis era a mais jovem das freiras enviadas para a missão Marcelina no 

Novo Mundo. Foi uma das pioneiras na abertura do Colégio dos Anjos de Botucatu. No 

Brasil, foram divulgados alguns fragmentos de seu diário, traduzidos do italiano, referentes 

aos anos de fundação e estabelecimento do Colégio.   

O acesso a esse documento é restrito. A pesquisa realizada junto ao Colégio de Botucatu 

e à Sede Regional das Marcelinas em São Paulo resulta nessa conclusão. Não é possível obter 

informações biográficas, contextuais e, muito menos, consultar os arquivos e as bibliotecas. 

Os fragmentos analisados do diário
9
 foram publicados em livros e folhetos institucionais que 

tratam épica e panoramicamente da história da Congregação no Brasil. Essa situação limita o 

alcance dos resultados da análise e impede uma compreensão mais aprofundada do contexto 

na medida em que se sabe pouco a respeito da vida de Rita De Stefanis, de sua formação, das 

características e condições da produção de seu diário. Todavia, a leitura desses fragmentos 

enseja reflexões sobre as visões de mundo dessas freiras, sobre o estranhamento cultural 

vivenciado e as decorrentes angústias, crises e tensões que suscitaram.  

Irmã Rita deve ter sido comunicada de sua partida para o Brasil em meados de 1912, 

após o retorno da comissão de sondagem das terras de Botucatu constituída por importantes 

freiras da cúpula da Congregação: Ir. Antonietta Vallentini, Ir. Elisa Varena, Ir. Giuseppina 

Fantina. Na véspera da viagem ao Brasil, dia 18 de outubro de 1912, a Irmã registrou: “14h. 

Tocou a hora longamente temida e esperada. Uma comoção profunda invade a minha alma. 

Abandono-me serena nos braços da Divina Providência, saboreio toda a alegria e o 

entusiasmo do sacrifício (...)”. Esse trecho já permite identificar as angústias que tomavam 

conta do pensamento da freira italiana. Mas, a sublimação vem em seguida em forma de 

linguagem teológica: a Divina Providência e o Sacrifício. Estas palavras estão entre as mais 
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mencionadas em seu diário junto de outras, tais como: missão, tristeza e trabalho. Aliás, era 

comum a superiora consolar e motivar a pequena comunidade usando o tema do sacrifício: 

“Falava-nos com entusiasmo das belezas do sacrifício e nos lembrava a alta perfeição que 

devíamos buscar para mostrar a Deus a nossa gratidão pela sua escolha de amor e nos 

animava com sua linguagem de Fé”.  

Depois de uma viagem difícil, com tormentas e demais intempéries, a Ir. Rita, 

acompanhada pela superiora Ir. Vallentini e pela Ir. Pasqualina chega a São Paulo. Aguardam 

as demais e, em seguida, dirigem-se à cidade de Botucatu. Eram as primeiras impressões 

dessa jovem freira italiana no Brasil. Saindo da cidade de São Paulo ela se encaminhava para 

o interior, ainda preponderantemente rural e atrasado tecnologicamente, um verdadeiro sertão 

para os padrões civilizatórios desejados e emulados da época. A Ir. Rita descreveu assim esse 

primeiro encontro com a nova terra: 

Chegando a Botucatu, ficamos entre a surpresa e a desolação. (...) Uma 

cidade em formação não podia apresentar certamente o aspecto das 

metrópoles europeias que contam séculos de civilização. Uma cidade 

americana, surgindo no meio destas imensas florestas, nesta terra fértil, 

riquíssima onde o progresso é certo e rápido. (...) Botucatu até já tinha uma 

linha ferroviária, a Sorocabana. (...) o silêncio e o calor, a monotonia do 

imenso verde que servia de fundo ao quadro, a poeira... tudo contribuía para 

dar uma marca de tristeza a este lugar abençoado que deveria ser, em breve, 

o nosso campo de ação.  

 

Na visão distanciada e de estranhamento da Ir. Rita tudo trazia a marca da angústia 

que acompanha o ato do sacrifício, da entrega religiosa: tudo era afável e triste. Inclusive o 

conterrâneo monsenhor Pascoal Ferrari: “Na estação ferroviária, esperava-nos monsenhor 

Ferrari, um venerando padre toscano, com o semblante doce e triste”. Os primeiros dias já 

anunciavam a dureza da missão: “Assim cansadas, empoeiradas, num ambiente totalmente 

novo, entre pessoas desconhecidas, sem poder nos expressar e sem nada entender, sentíamos 

um penoso nó de pranto na garganta”.  

Esses trechos apresentados do diário da Ir. Rita permitem, por um lado, relativizar as 

narrativas épicas de estabelecimento dos colégios católicos na medida em apresentam as 

angústias, as tensões e o estranhamento na nova terra, bem como a concepção de missão e o 

empenho e o projeto da Congregação em se fixar no Brasil, por outro lado, manifestam, com 

efeito, a relevância de se incorporar essas percepções e sensibilidades presente em um diário. 

Segundo Ângela de Castro Gomes, o diário é uma atraente fonte de escrita de si. Para a 

mulher em uma sociedade patriarcal, e, no caso, de uma freira, submetida ao voto de 
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obediência, o diário tornava-se um espaço de expressão privado. Como religiosa, entretanto, a 

linguagem utilizada deveria ser aquela de códigos espirituais e teológicos. Mesmo porque, 

ainda segundo Ângela de Castro Gomes, o diário, como escrita de si, é o lugar da produção de 

si, da produção da própria identidade no decorrer das vicissitudes da vida.
10

 O diário 

espiritual, como escrita auto-referencial, é também uma modalidade específica da produção de 

si no mundo moderno ocidental: o ato de escrever é uma prática de construção da própria 

identidade.  

Por fim, vale ressaltar que mesmo sob a forma de linguagem espiritual e teológica, o 

diário da Ir. Rita De Stefanis apresenta-se como uma fonte histórica importante na medida em 

que funciona como um “dar-se a ver” da pessoa por dentro do hábito de freira. Por trás de 

suas palavras de holocausto e de sacrifício escondem-se perspectivas e visões de mundo 

europeias confrontadas com a realidade do Brasil, terra de missão das Irmãs Marcelinas no 

início do século XX.  
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