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Resumo: O presente estudo discute a contribuição de Padre Ibiapina no campo da educação. Para tanto, 
recorremos aos estudos de biógrafos, analistas e historiadores da educação. Para a análise sociológica, 
tomamos as discussões de Foucault sobre poder, disciplina e autoridade.  O trabalho se inicia com uma 
breve contextualização da situação educacional do Brasil no século XIX para nela situar o padre mestre. O 
estudo procura ressaltar que embora contivesse fortes procedimentos conservadores, o projeto de educação 
feminina de Ibiapina é portador da herança revolucionária jesuítica de sacerdotes imbuídos pelo espírito 
liberal e revolucionário embalados pelos ideais iluministas. Portanto, em perfeito acordo com a então 
sociedade nascente.  

 

Introdução 

 

Padre Ibiapina não foi um caso isolado. É por demais conhecida na história do Nordeste 

a atuação, não apenas em caráter missionário, mas também revolucionário de religiosos, a 

exemplo de Mossoró, Miguelinho, Vigário Tenório, frei Caneca, e nas missões populares, 

Padre Rolim, Padre Cícero, Padre Julio Maria entre outros, que vieram anos depois da morte 

do Padre-mestre, como os capuchinhos frei Gaudioso e frei Celestino com suas missões na 

Paraíba (Mariz, 1980: 217), o franciscano alemão frei Martinho em 1915, também na 

Paraíba, (Mariz,1980: 219), e por volta de 1929-30 os também franciscanos Frei Damião, frei 

Vital, Frei Cipriano, frei Felix e frei Antonio (Mariz, 1980: 220).  

Entretanto, segundo os estudiosos, é notória a especificidade da religiosidade de 

Ibiapina. Ele é apresentado por Mariz e outros biógrafos enquanto fenômeno atípico, em 

razão de sua abrangência material e imaginária, considerada como a mais importe dentre as 

mais significativas atuações de católicos no interior do Nordeste. No caso específico de 

Ibiapina, é forçoso ressaltar a caridade, aspecto que os biógrafos, por unanimidade, destacam 

como marco de sua missão e que se constituiu como elemento básico para a criação de uma 
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nova sistemática de atuação católica inspirada no ideal de construir uma sociedade mais 

justa, pela qual tanto lutou.  

A atuação de Padre Ibiapina como sacerdote católico só começa após considerável 

atuação na vida pública nos campos jurídico e político. Inicialemente, foi ordenado padre 

secular. Mas logo em seguida, durante a grande epidemia de cólera mórbus que acometeu o 

Nordeste em meados do século XIX, conseguiu a permissão do bispo de Olinda para iniciar 

seu trabalho assistencial. 

Ele alcançou grande destaque por sua notável ação missionária nas províncias do Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Ceará e Piauí, durante o século XIX, que além do 

trabalho intelectual de evangelização e educação feminina, inclui uma ampla obra de infra-

estrutura material composta por 23 casas de caridade para abrigar órfãs do sexo feminino, 21 

cemitérios, 23 igrejas ou capelas, além de quatro restaurações, 22 açudes, 3 hospitais, 1 

canal, 1 cacimba, e 1 estrada.              

A presente comunicação discute a contribuição de Padre Ibiapina no campo da 

educação. Iniciamos com uma pequena contextualização da situação educacional do 

Brasil no século XIX, para nela situar o padre mestre. Para tanto, recorremos aos estudos 

de biógrafos, analistas e historiadores da educação, bem como, as análises do poder, 

disciplinas e autoridade em Foucault. Procura-se ressaltar que embora contivesse fortes 

procedimentos conservadores, o projeto de educação feminina de Ibiapina é portador da 

herança revolucionária jesuítica de sacerdotes imbuídos pelo espírito liberal e 

revolucionário embalados pelos ideais iluministas. Portanto, em acordo com a sociedade 

nascente. 

 
Educação no Brasil colonial após a expulsão dos jesuítas 

No período pós-expulsão jesuítica, a educação se dava num ambiente sem 

sistematização do ensino e sem docentes capacitados à instrução (Miranda, 1966: 30-4). 

Até então, os padres eram quase que os únicos com alguma qualificação para lecionar 

na Colônia. Os inúmeros colégios e seminários jesuítas foram substituídos por uma 

insignificante quantidade de “aulas régias”. Fernando Azevedo, ao tratar das mudanças 

na educação  pós expulsão dos jesuítas, ressalta que no lugar de uma reforma de ensino, 

houve a destruição pura e simples de todo o sistema educacional colonial. Não era a 

transformação de um sistema ou tipo pedagógico, e sim, a extinção completa, sem que 
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houvesse medidas imediatas com a eficácia de atenuar ou reduzir os efeitos sua 

extensão. Neste contexto, portanto, não se podia pensar a educação escolar do Brasil 

como uniforme e sem relevos, fora do domínio espiritual dos jesuítas. O Brasil esperaria 

treze anos para continuar seu trabalho educacional, tudo que se fez, foi a decretação de 

uma série de medidas, tardias e fragmentárias, uma obra que buscava dar a ilusão de 

substituir o organismo desmantelado. 

            A obra pedagógica dos jesuítas, desde o ensino popular até o ensino superior, era 

realizada com base numa catolicidade para além dos antagonismos nacionais. Os 

jesuítas seriam adversários da Metrópole, pois, em política, estabeleciam a soberania 

originária do povo e sustentavam que os governantes eram mandatários temporais na 

terra, cujo poder vinha do povo, de quem os jesuítas consideravam-se meros delegados. 

Ao mesmo tempo, eles afirmavam a distinção entre Estado e Igreja, entre poder 

temporal e sacral, porém com a soberania da Igreja sobre o Estado. No plano 

econômico, houve a oposição jesuítica às Companhias de Comércio do Grão-Pará, a 

Guerra Guaranítica e a pertinácia dos padres em defender os índios, mantidos em 

reduções contra os colonos que queriam escravizá-los, e os “excessivos poderes”, 

espiritual e temporal dos jesuítas nas aldeias. 

           Maria Cecília Cortez Sousa (1998) ao tratar das questões metodológicas da 

pedagogia jesuítica, ressalta que essa forma de catolicismo rústico deixara raízes 

profundas. E Luiz Antônio Verney, considera essa mesma pedagogia presa à “sutilezas 

arcaicas.” (Teixeira & Galvão, 2003:30).  

O que é importante ressaltar aqui, é que toda uma herança, não só metodológica, 

mas também revolucionária, seria herdada dos jesuítas, pois os padres que se rebelaram 

na revolução de 1817 e 1824 tomavam as mesmas posições que os jesuítas tomaram em 

relação à educação popular e à luta pela libertação do jugo ao qual estava submetido a 

população economicamente desfavorecida na Colônia. Não se pode esquecer que os 

religiosos de ambas as situações constituíam-se em adversários da Metrópole, pelas 

diferenças que haveriam de ter os poderes temporal e espiritual, com a soberania do 

segundo. Educação e religião, portanto, eram consideradas indissociáveis, não só para 

os jesuítas, mas também para as outras congregações religiosas que vieram da Europa 

para o Brasil em meados do século XIX (Op. cit. 28).  
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Com efeito, um “etos religioso” impregna a educação brasileira até hoje. O 

discurso exemplar sobre o professor, insiste no caráter missionário de que a profissão se 

reveste ou deveria se revestir. Sob essa ótica, a referida missão consiste em levar a 

salvação a alguém. A educação, era, assim, vista também uma forma de libertação da 

condição de colonizado. 

Consoante Araújo (1995) a postura salvacionista da educação aparece de tal 

forma imbricada em nossas mentalidades, que, ao comungar (não esqueçamos da 

origem religiosa da palavra) de uma mesma tendência teórico-crítica para explicar 

qualquer fenômeno, agimos como militantes. Não queremos apenas compreender a 

realidade, mas transformá-la. Isso ocorreu tanto com os jesuítas quanto com os padres 

confederados. Desse modo, a herança revolucionária jesuítica da educação ministrada 

por sacerdotes era imbuída pelo espírito liberal e revolucionário dos padres-mestres 

formados sob a influência dos ideais iluministas (Araújo, 1995:16). 

            Os ideais iluministas que tanto influenciaram a Independência dos Estados 

Unidos, e a Revolução Francesa, ecoaram também no Brasil, alimentando sua sede de 

independência, culminando com as inconfidências mineira, baiana, carioca, além de  

outros movimentos como, a revolução de 1817 e a Confederação do Equador. Os livros 

contendo tais ideais de escritores como Rousseau, aportavam no Brasil por vezes até 

contrabandeados.  

Dada à necessidade do fortalecimento do espírito público e a unidade nacional, o 

pensamento educacional predominante no desenrolar da Revolução situa a importância 

da instrução a partir de dispositivos de inversões que haviam sido, até certo ponto, 

estreados na política. A educação deixa de ser uma atividade privada, concernente à 

família e passa a ser pública. Ou seja, Ministrada e controlada pelo Estado (Boto, 

1996:207).               . 

 A educação, assim como tudo mais, deveria girar em torno do Estado, o “Ser 

Supremo”, a fim de que esta ‘sacralidade’ patriótica acenasse com freqüência para o 

corolário de uma pedagogia cívica a moldar os futuros cidadãos republicanos. A partir 

da concepção de Rousseau, a utopia pedagógica herdada da ilustração concebia já um 

desejo de moldar o cidadão para a pátria regenerada.  

 
Havia toda uma concepção de ruptura cujo futuro estava sendo traçado 

segundo um contorno bastante distinto dos tempos antecedentes ao turbilhão 
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revolucionário, a educação como estratégia para construção desse futuro. Liberdade, 

igualdade e fraternidade, eram os novos emblemas de uma pedagogia que deslocara o 

lugar de seu objeto para erigir o engenho de fabricação do natural. Havia algo “mágico, 

radioso”, concomitantemente ao mais acirrado tributo a perfectibilidade humana, idéia 

tão cara a tradição iluminista. Nesse registro, no que concerne à orientação educativa, 

podem-se depreender vestígios da democratização do ensino, à luz da organização 

curricular norteadora da escola projetada. 

Para os revolucionários no Brasil, o Estado republicano enquanto “Ser 

Supremo” digno de tomar para si a educação dos seus cidadãos era algo a ser 

conquistado, assim como ocorrera nos Estados Unidos e na França, pois ainda faziam 

parte de uma colônia subordinada a Portugal. Acreditavam eles que a educação era 

imprescindível para a revolução e conscientização da população para libertação do jugo 

colonial. 

 Mas, ainda em meados do século XIX, a falta de mestres era bastante acentuada 

tendo em vista que, em 16 de junho de 1832, foi promulgada a lei criando, na Bahia, um 

grande número de escolas primárias que não foram logo instaladas, por falta de 

professor. Algumas só o foram em 1836 e outras em 1840 (1996:34).  

 De acordo com Sotamatto e Araújo (1996), a lei teria surtido o efeito desejado, 

entre outras coisas, por falta de profissionais qualificados, não atraídos pela pouca 

remuneração, que na maioria dos casos, não atingia sequer o teto estabelecido por lei 

(Ibid.).  

 No final do segundo reinado, a questão do pagamento dos docentes ainda era 

uma polêmica. Em 1863 no Rio Grande do Norte, um relatório ministerial registrava a 

necessidade que havia de aumentar os ordenados dos mestres, pois do contrário, não se 

poderia esperar que pessoas idôneas se dedicassem ao magistério (Op. cit. 102). 

 Isso nos dá uma idéia de quão reduzido, era o número de mestres e o valor de 

seu ordenado às vésperas da Independência. 

 Por outro lado, diferente do trabalho físico, nem mesmo tido como trabalho, a 

atividade intelectual era compatível com os padrões da classe dominante e se 

apresentava mesmo como destinada a “preencher lazer quando consumida, e a constituir 

ornamento quando exercida” (Xavier, op. cit. 126). Desse modo, a atividade intelectual 

se apresentava como via de ascensão social. 
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Padre Ibiapina o educador 

É em meio a toda essa problemática que padre Ibiapina inicia sua obra missionária e 

educativa. No início, ele teve grande dificuldade de encontrar mulheres capacitadas à 

docência no sertão nordestino. Apesar desta dificuldade, conseguiu reunir mulheres aptas a 

exercer esta e outras funções mais simples.  

Essa opção de Ibiapina pela educação feminina se constituiria, no futuro, como uma 

das ações de maior relevância, tanto para a religião católica como para a educação pública 

em geral.  

Consoante Lopes & Galvão (2001), aí teria se iniciado o fenômeno mais tarde 

denominado “feminização do catolicismo”, que marcaria profundamente o ensino formal 

dirigido ao sexo feminino. É a vez dos manuais de virtudes e qualidades das mestras, 

elaborados pelas congregações religiosas, ensinando às futuras mestras a ensinar, 

preparando-as, assim, à imagem e semelhança daquelas que as educam (Lopes & Galvão, 

2001; 72). 

As mulheres estavam, assim, prestes a assumir um papel que seria de fundamental 

importância para Igreja, o que também não foi diferente na educação em geral. Hugo Fragoso 

(1984) em “As beatas de Ibiapina: uma forma de vida religiosa para os sertões do Nordeste”, 

afirma que nas Casas de Caridade, a participação das Irmãs de Caridade é de tão grande 

importância que, sem a sua presença, não teria sido possível a administração desses 

estabelecimentos (Ibid.). 

 A partir do momento que Ibiapina inicia suas andanças pelo interior das cinco 

províncias, em meio aos turbilhões de Cólera Mórbus, começa a construir cemitérios e 

hospitais. A ajuda das voluntárias foi de fundamental importância para a manutenção desses 

hospitais. Ao lado dos hospitais, ele construía seus asilos para órfãs (Hoonaert & Desroches, 

1984. 88) 

 
Oh está por modelos as virtuosas Jesuítas, o sublime instituição de 
S.Vicente de Paula nas Irmãs de Caridade, essas sublimes mulheres que 
por toda parte sofrem e sem causa pedem novos e maiores sofrimentos para 
corresponderem à  sua sublime instituição de Irmãs de Caridade, que quer 
dizer que professa o amor de Deus e do próximo com Jesus á frente por ser 
modelo, a quem querem amor com provas dolorosas e nunca interrompidas 
por descanso ou covardia  (HOONAERT, 1981; 42). 

 



 
 
 
ANAIS DO II ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
Revista  Brasileira  de História das Religiões – ANPUH 
Maringá (PR)  v. 1, n. 3, 2009. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
 

 7 

Na opinião de Xavier (1980) a legislação educacional brasileira do período pós-

independência, falha, ou por limitar-se à imitação das culturas mais desenvolvidas da época, 

com o intuito de superar rapidamente o atraso cultural do país, ou fracassa, como resultado 

inevitável da situação colonial que se manteve, e na qual o transplante cultural é um 

procedimento normal. Daí se atribui sempre os desajustes e conseqüentes fracassos desses 

empreendimentos a antecipações, a utopismos, à subserviência, ou seja, à inautenticidade 

cultural (Xavier, 1980; 106).  

Na História da nossa inteligência, aparece ainda outro traço curioso: a mais completa 

e desequilibrada admiração por tudo que é estrangeiro, um complexo de inferioridade 

cultural que deriva do afastamento em que se mantiveram por muito tempo, as nossas elites 

em relação aos problemas concretos da terra e do povo e que, talvez, se explique em função 

da situação longo período colonial cristalizando-se pela recusa pueril em admitir a própria 

“inferioridade” ou “atraso cultural”, e assumir a criação de uma cultura nacional (Op. cit, 

108-9). 

Os manuais elaborados pelas congregações religiosas traziam consigo a realidade 

nacional dos países de onde adivinham. As Beatas do padre Ibiapina surgiram como uma 

forma de vida religiosa para uma situação específica dos sertões nordestinos. Foi com esse 

objetivo que, Ibiapina passa do francês, italiano ou outra língua estrangeira, para o linguajar 

nordestino, em estruturas nordestinas, aquilo que estava em estruturas canônicas, romanas ou 

francesas (Hoonaert & Desroches, 1984; 89). 

Neste contexto, as Beneméritas filhas de São Vicente eram solicitadas zelosamente, 

da França, pelos bispos reformadores brasileiros, e pelo governo imperial para 

desenvolverem suas atividades nas capitais e grandes centros urbanos. O padre Ibiapina, por 

sua vez, plantava suas beatas lá no mato, onde viviam os flagelados nos sertões (Op. cit. 96). 

Essa desvinculação com a “Mãe Província européia” também livrava as beatas do 

padre Ibiapina de uma dominação de fora, em uma época onde um forte colonialismo 

religioso predominava nas ordens religiosas e Congregações européias, gerando preconceito 

contra as vocações brasileiras (Íbid.). 

Em lugar de lecionar francês ou italiano, piano ou música clássica, educação esta 

destinada às sinhás moças, a formação ministrada pelas Irmãs de Caridade era voltada para 
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uma linha de trabalho especifico das moças sertanejas; costurar bordar, fiar, tecer panos, etc. 

(Op.cit. 100).  

Na opinião de Hoonaert & Desroche, esse é o ponto fundamental onde encontramos a 

vantagem substancial das Casas de Caridade em relação a algumas instituições do ensino do 

Império. Enquanto as escolas admitiam metodologias e técnicas que não correspondiam a 

nossa realidade cultural, as Irmãs de Caridade, ao invés de traduzir um cancioneiro da França 

ou da Itália, cantavam os nossos cantos, as nossas melodias, cultuavam as devoções do povo 

do nosso sertão (Hoonaert & Desroches, op. cit. 98). 

Nas Casas de Caridade os edifícios eram projetados visando não apenas um espaço 

linear, mas um lar para órfãs e, em alguns casos, pensionistas, em um ambiente religioso que 

constava de uma capela, hospitais, não apenas para atender a comunidade interna, mas 

também a comunidade externa. Estas eram levantadas a partir da prontidão das pessoas, com 

recursos locais além da força física voluntária; “Se a sua fé era grande, a sua expectativa 

não era menor quando viu a facilidade e prontidão com que se levantava a casa” (Op.cit. 

112).  

Para os observadores da época, não passou despercebida a eficácia com que estas 

edificações eram construídas;“O prédio recebeu elogio de todos os visitantes, especialmente 

por motivo da rapidez com que foi levantado”  (Op.cit.147).  

Mesmo tendo como principal finalidade abrigar e educar órfãs, as Casas de Caridade 

aceitavam também as mulheres que faziam parte da elite1. Fato que demonstra a credibilidade 

destas instituições diante dos grandes senhores, que lhes confiava a educação de suas filhas. 

Deve-se levar em conta também que o número de escolas era bastante restrito e que as 

opções, mesmo para estes, não eram muitas; “Com efeito, duas virgens da principal família, 

que representava na sociedade com distinção, forão estimuladas pela graça e[...] se 

recolheram na santa caza de Santa Fé” (Hoonaert, op. cit. 51). 

A importância da atuação de Ibiapina em prol da educação feminina tornou-se um 

traço marcante de sua missão. Ele ficou conhecido pelas casas que construiu em prol das 

mulheres. Em um meio extremamente adverso em todos os sentidos, até mesmo em 

                                            
1 Essas famílias geralmente contribuíam com a manutenção das Casas de Caridade. Essas moças geralmente 
eram destinadas ao ofício de mestras de Letras. Em outros casos, algumas  renomadas mulheres casadas 
contribuíam com a administração das casas.  
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conseqüência do terrível machismo de então, ele consegue realizar uma verdadeira revolução 

na mentalidade do seu tempo, combatendo o terrível desamparo ao qual estavam relegadas 

inúmeras mulheres e crianças do sexo feminino.  

A educação nessa época, além de ser elitista, também era machista, e principalmente 

as meninas pobres, eram alvo fácil de brutalidades, abuso sexual e prostituição, 

especialmente as órfãs, que em virtude da epidemia do cólera mórbus e das secas, eram em 

números bastante consideráveis.  

No período colonial as populações originais foram dizimadas pelo impacto da 

chegada dos donos de terra, por outro lado, esta relação exigia mão-de-obra para as novas 

damas. É justamente em meio a esta contradição que Hoonaert observa o surgimento de uma 

política da miscigenação, interiorizada pelos homens que se orgulham de sua capacidade de 

engravidar o maior número possível de mulheres sem responsabilizar-se pelos filhos que 

nasciam destas uniões. (Op.cit. 21). 

Este machismo, ainda está fortemente imbricado em nossa sociedade, encontra sérios 

empecilhos a serem superados, pois ele representa uma forte engrenagem de denominação 

que leva inclusive os homens a construírem significados, auto-instituindo-se numa posição  

de superioridade sobre chamado “sexo frágil”. 

Não havendo uma legalização que regulasse as uniões fora da monogamia, os filhos 

dessas relações “espúrias” terminavam aumentando a população dos abrigos e fornecer mão 

de obra semi-escrava para atender as necessidades das fazendas e dos engenhos, e relegado 

às mulheres o fardo de arcar sozinha com a responsabilidade sobre estes filhos (Hoonaert, 

op.cit 22). 

Em termos religiosos, verifica-se claramente no projeto educacional de Ibiapina a 

heranças dos padres oratorianos com os quais conviveu na juventude, estes, se dedicavam a 

uma vida de trabalho e oração.  

Nas casas de caridade, a educação não se restringia a uma instrução básica e ao 

ensino da religião, englobava também uma formação profissionalizante. As indústrias de fiar, 

ou outros, além de preparar os alunos para o mercado de trabalho, auxiliavam a subsistência 
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da rede. Desta maneira, tentava tornar aqueles estabelecimentos autônomos2 em relação às 

políticas ou ao clero local.  

A Casa deveria comportar o maior número possível de teares, pois na situação social, 

política e econômica em que se encontravam estes estabelecimentos, constituíam o trabalho 

mais lucrativo, e a estes, deveria ser dedicada uma atenção maior em relação aos outros. Mas 

em caso de dúvida, o conselho era autônomo para decidir. Havendo outros meios para a 

manutenção das Casas que facilitassem o trabalho e o ganho, a Superiora poderia incorporá-

lo (Mariz, op. cit. 285).  

 Longe do clero romano, diante da raridade de padres, a vivência religiosa traduzia-se 

numa mistura, onde as modas de viola, as rezas, as novenas, os cantos, as ladainhas, tinham 

lugar primordial. Ladainha que, por sua vez, lembra a Cantilena do abecedário e da tabuada, 

de forma profunda, raramente saudosa, marca com diferentes músicas as memórias dos 

alunos (Cristiano, apud. Sousa, op. cit. 86). 

A vida cotidiana nas Casas de Caridade 

 Como qualquer instituição religiosa, a vida cotidiana nas Casas de Caridade do Padre 

Ibiapina eram fortemente marcadas por uma rigorosa disciplina. Graças a essa disciplina, 

pela simples leitura de seus estatutos3 e das cartas de Ibiapina a elas endereçadas, ainda hoje 

é possível reproduzir em detalhes o cotidiano desses estabelecimentos, suas práticas 

disciplinares e a metodologia educacional nelas aplicada. Os referidos documentos serão 

aqui analisados hermeneuticamente, com base nas reflexões de Michel Foucault (1981) em 

“Corpos Dóceis”, da obra “Vigiar e punir”.  

Consoante Foucault, a disciplina constituiría a anatomia política do detalhe. O 

detalhe já era há muito tempo uma categoria da teologia e do ascetismo. Todo detalhe é 

importante, pois “aos olhos de Deus nenhuma imensidão é maior que um detalhe, e nada há 

tão pequeno que não seja querido por uma dessas vontades singulares” (Op. cit. 128). 

 Conforme salientado anteriormente, a finalidade das Casas de Caridade era a 

educação moral e a preparação para o trabalho. Nas Casas de Caridade, as órfãs recebiam 

                                            
2  Em um século em que a ausência de escolas industriais era flagrante, as casas de caridade consistiam em um 
empreendimento de relevada importância segundo o “Relatório do engenheiro Francisco Soares da Silva 
Retumba”. Em  TAVARES, João de Lira. A Parahiba (pp 185).  
3 Os Estatutos das Casas de Caridade e algumas cartas endereçadas a estas, de autoria do próprio Ibiapina, 
foram anexados por Celso Mariz na biografia do Ibiapina por ele elaborada. 
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como instrução primeira, a doutrina Cristã e as habilidades de ler, escrever, contar, costurar 

e bordar. Finalizada esta primeira etapa, iniciava-se a aprendizagem de técnicas voltadas 

para os trabalhos manuais de tecer, fiar, fabricar sapatos ou outros, conforme o gênero 

adotado pelo estabelecimento. Tendo recebido estas instruções, ao alcançar a idade 

conveniente, estavam aptas para casarem-se2. Podiam também, e isso ocorria com certa 

freqüência, tornarem-se Irmãs de Caridade, permanecendo nas casas (Mariz, 1980: 283/126).  

Concomitantemente à preparação para o mercado de trabalho4, ministrava-se uma 

educação específica para o sexo feminino, com o objetivo precípuo, de preparar a mulher 

ideal, de acordo com os valores vigentes no século XIX, cujas principais características 

eram; docilidade, passividade e adestramento em ‘prendas domésticas’ que tinha como meta 

a “perfeição”. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode 

ser transformado e aperfeiçoado”(Op. cit.126). Nesse sentido, estas instituições não 

diferiam de outras com o mesmo fim, existentes por todo o Império. 

 As Irmãs de Caridade tinham funções determinadas como os de mestra, cozinheira e 

porteira. Havia uma superiora que governava a casa, mantendo a ordem e cuidando para que 

o Estatuto fosse seguido, a ela todos deviam obediência. (Ibid. 84).  

Um Conselho das mulheres consideradas mais prudentes e discretas da Casa 

auxiliava a Supervisora nas necessidades do estabelecimento, a fim de manter os bons 

costumes, facilitar o trabalho e corrigir qualquer abuso.  A Vice Supervisora deveria ocupar 

o lugar da Superiora quando esta não estivesse ausente. Isto se dava por meio de uma eleição 

no Conselho (Op. cit. 284).  

O Conselho se reunia quinzenalmente, ou quando a Superiora achasse necessário ou 

outra irmã quisesse tratar algo grave ou urgente. Durante as reuniões do Conselho tudo era 

                                            
2No primeiro caso, às custas das Casas de Caridade, já que eram órfãs. MARIZ, Celso “Ibiapina. Um 
apóstolo do Nordeste”. 2º edição. Editora Universitária. UFPB João Pessoa- PB. 1980, p. 283. 
3 Ibid 1 (pp. 126) 
4 Além das órfãs, a Casa também recebia mulheres para o trabalho. Estas só seriam aceitas definitivamente 
depois de uma espécie de noviciado. Aprovadas em sua conduta, amor ao trabalho e a verdadeira religião, 
recebiam educação religiosa e eram alfabetizadas nas horas vagas. Após cinco anos neste exercício, tendo 
comprovado boa conduta, seguiam o mesmo destino das internas, casar-se, ou permanecer na Casa como Irmã 
de Caridade (Op. cit. 283). Estas mulheres eram submetidas a constante avaliação, sob o olhar da supervisora, 
tendo que provar estar apta ao adestramento, a aceitar as normas e a vida que a Casa de Caridade oferecia (Ibid. 
126). 
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relatado em ata por uma secretária. No final, todas as funções assinavam, marcando dia, mês 

e ano (Op. cit., 285). 

Todos os meses a superiora deveria prestar contas ao Inspetor Geral através de um 

mapa, declarando o trabalho feito na Casa. Deveria também regular este trabalho a fim de 

que a partir dele e das esmolas dos fiéis fosse sustentada a Casa, não comprometendo-a com 

dívidas. A ela cabia o poder de punir a fim de corrigir infrações. A função da superiora era 

disciplinar toda a Casa de Caridade, das Irmãs às órfãs. Se estas ou as Irmãs 

desobedecessem a Superiora, e após repreensão e castigo reincidissem no erro, seriam 

expulsas da Casa. As expulsas jamais seriam recebidas em outra Casa de Caridade.          

            A disciplina tornara-se, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, a fórmula pior 

excelência de denominação: 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte 
do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, nem tão pouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de 
uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente 
quanto é mais útil, e inversamente (Op. cit.127). 

 
 O objetivo fundamental do mecanismo de dominação autoritária era a obediência 

sem contestação por parte das mulheres. A obediência era a condição primeira para um dia 

poderem chegar a superiora, e para isso, exigia-se a prática da humildade, que como 

qualquer prática deveria ser exercitada.  

 Os significados acerca da mulher ideal, ou seja, o conjunto de idéias e valores que 

atribuímos aos significantes, que por sua vez nada mais são que os nomes que atribuímos às 

coisas, pessoas ou lugares, segundo Foucault, teriam em si estes dois atributos 

indispensáveis às mulheres; prudência e discrição. Quem considerava e avaliava essas 

virtudes era a Superiora, que necessitava do auxilio de quem mais se encontrasse apta, nos 

moldes estatuários e Cristãos. Qualquer irmã poderia propor o que entendesse e fosse do 

interesse da Casa de Caridade, sendo posto em discussão pela Superiora, dando-se a palavra 

a primeira que pedisse e só podendo outra tomar a palavra após o término do discurso em 

vigor (Op. cit.285). 

 Às Indústrias que auxiliavam a subsistência das Casas de Caridade eram atribuídas às 

heranças oratorianas deixadas por Ibiapina, que tentava introduzi-las a partir da praticidade 

da autonomia em relação às políticas ou ao clero local. No mesmo século, o engenheiro de 
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Minas da Paraíba, Francisco Soares da Silva, reclamava a ausência de escolas industriais 

(Tavares, op.cit. 185).11 

 A Casa deveria comportar o maior número de teares possível, pois para a situação 

social, política e econômica em que se encontravam, estes estabelecimentos constituíam o 

trabalho mais lucrativo, e a estes, deveria ser dedicada uma atenção maior em relação aos 

outros. Mas em caso de dúvida, o conselho era autônomo para decidir. Pois em havendo 

outros meios para a manutenção das Casas que facilitasse o trabalho e o ganho, a Superiora 

poderia incorporá-lo. Essas indústrias reservariam outras especificidades às Casas de 

Caridade;“É uma mudança de escola, e também um novo tipo de controle” (Op. cit.130). 

 Havia uma também a visitadora, a Superiora das Superioras que corrigia as Casas e 

perpassava os regulamentos, tinha o poder de remover as Superioras ou admiti-las. A 

desobediência a esta consistia a quem o fizesse, no abandono da Casa, sendo posta fora do 

círculo das Casas de Caridade do Padre Ibiapina (Op. cit. 2, 285). 

 A visitadora deveria primar pelo bom atendimento das Casas de acordo com 

as recomendações de Ibiapina. Ela deveria cobrar que o adestramento seguisse as normas 

estatuárias  primando pela disciplina e pela formação de pessoas ideais, aperfeiçoando-as, 

para que alcançassem à santidade. A visitadora era obrigada a supervisionar as Casas uma 

vez por ano, se não fosse possível, deveria delegar a outra Irmã para este fim. Se 

impossibilitada de sair ou de enviar uma irmã capaz, deveria providenciar por escrito e de 

modo mais conveniente (Op. cit. 286).  

Percorrendo o interior do Nordeste, era possível às visitadoras e ao Inspetor geral, 

realizar uma vigilância geral das Casas e ao mesmo tempo individual, constatar a presença, a 

aplicação da Casa, a qualidade de seu trabalho, comparar as casas entre si, classificá-las 

segundo suas habilidades e eficácia e acompanhar os sucessíveis estágios da fabricação de 

mulheres ideais (Op. cit. 133).  

Em casos de desobediência graves, a Superiora deveria recorrer ao Inspetor Geral ou 

á visitadora para reclamar alguma providência, seja pela falta de mestras ou caso de doença 

da superiora que viesse a prejudicar o bom andamento da Casa.  A função do Inspetor Geral, 

                                            
11 Documento: “Relatório do engenheio Francisco Soares da Silva Retumba”.In: TAVARES, João de 
Lira. A Parahiba (pp 185) 
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era socorrer as Casas, dirigi-las, implantar o sistema de trabalho e uniformizar todas elas na 

moralidade religiosa e no trabalho.  

Ao contrário das Casas de caridade, a fiscalização dos estabelecimentos de ensino no 

Império era um problema difícil de ser resolvido. Já no projeto de 9 de Junho de 1827, no 

artigo 8º, delegava-se aos presidentes de província a fiscalização das escolas, enquanto não 

houvesse outro decreto. Estas deveriam ser regidas pelos estatutos em vigor, no que diz 

respeito às horas e ensino e economia das aulas (Xavier, op. cit. 42). 

 No relatório do Ministro Lino Coutinho aos presidentes de Província, em 1831, foi 

enfocado o cuidado que os respectivos fiscais deveriam ter ao verificar se as escolas 

permaneciam sempre abertas nos dias que não fosse feriado e pelo número de horas 

determinado para cada uma das sessões de ensino, fosse pela manhã ou à tarde, sendo 

também inspecionada a atuação docente, podendo os professores ficarem sem receber seus 

ordenados (Op. cit. 55).  

 A Reforma de 1854 criou a Inspetoria Geral de Instrução primária e secundária do 

Município neutro, diretamente submetido ao ministério do Império. A este órgão cabia a 

responsabilidade pela fiscalização do ensino elementar e secundário, público e particular, na 

Corte (Shwarcz, 2001: 38). 

O movimento e a vida nas casas de Caridade começava às 5 horas da madrugada 

com a oração matinal (Op. cit. 289).   

Todos os dias era a mesma rotina, repetiam-se os mesmos gestos nos horário pré-

estabelecidos. Irmãs e órfãs a ela eram condicionadas cumprindo rigorosamente suas escalas 

de serviço. Em primeiro lugar, no próprio auto-controle: não se tratava de cuidar do corpo 

em massa, como se fosse uma unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente e de 

exercer sobre ele uma coerção sem folga, para mantê-lo ao nível mesmo da mecânica, 

gestos, movimentos, atitudes e rapidez para que apelem como se quer, com as técnicas 

seguindo a rapidez e a eficácia que se determina, na disciplina da fábrica. Corpos submissos 

e exercitados, corpos dóceis (Foucault,1999, op. cit. 226). 

 A disciplina dissocia o poder do corpo, deixa-o apto, com a capacidade aguçada para 

o seu fim, e por outro lado, inverte a energia, a potência que poderia resultar disto, o que faz 

dela uma relação de sujeição estrita. (Op. cit. 127).  
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De acordo com a rotina da casa, logo cedo, após as orações matinais, a Irmã 

roupeira, que também era a zeladora, cuidava para que as órfãs e pensionistas lavassem o 

rosto e se preparassem para a escola e as outras irmãs para o trabalho. 

 As mestras tocavam a campa anunciando o horário de aula. As enfermeiras dirigiam-

se aos hospitais para visitar os enfermos, fazer limpezas, aplicar remédios e o que fosse 

necessário. 

 A irmã roupeira cuidava de verificar se havia roupa rasgada para cozer, ou se faltava 

roupa para as órfãs ou para os doentes. Esta devia zelar por toda a roupa da casa, até mesmo 

solicitar roupas se faltassem. A roupa devia ser organizada em prateleiras a fim de manter a 

ordem. A roupeira poderia ter uma órfã como ajudante, contanto que soubesse cozer (Op. 

cit. 2, 287). 

 As cozinheiras subdividiam-se entre aquelas que o faziam para a comunidade da 

Casa e as que faziam para os hospitais. O acesso à cozinha só era permitido a quem fizesse 

parte do setor, tudo deveria funcionar dentro da mais perfeita ordem para não interromper o 

fluxo do trabalho (Op. cit. 2, 228). 

 O que acabamos de descrever insere-se no que Foucault entende por “distribuição 

por quadros”, sob forma de repartição disciplinar, a tratar a multiciplicidade por si mesma, 

distribuí-la e dela tirar o maior número possível de efeitos. Ela permite caracterizar a pessoa 

como indivíduo, e ao mesmo tempo em que ordena uma multiplicidade dada. Ela é a 

condição primeira para o controle e o uso de um conjunto de elementos distintos (Op. cit. 

136). 

 No decorrer do dia, a irmã Superiora ia percorrendo cada repartição demorando-se 

em cada uma o tempo necessário, corrigindo sempre que fosse preciso. Cada componente 

deveria estar desempenhando suas funções e, em caso de correção haveria a advertência, 

caso persistisse, haveria a represália e, por fim o castigo. Como não poderia deixar de ser, 

“vigiar e punir”... 

 Apesar do rigor e dos castigos infligidos, segundo relatos, também havia carinho no 

tratamento de todas as órfãs, em alguns momentos, chegava a necessitar de advertência por 

parte de Ibiapina, tendo em vista que as meninas usavam de alguns artifícios para iludir as 

Irmãs com agrados e adulações, o que fazia com que fossem omitidas informações dignas de 

castigo (Op. cit. 2, 287 ).   
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 A lei de 15 de Outubro de 1827 instituiu que os castigos a serem aplicados nas 

escolas, deveriam seguir o método Lancaster (Op. cit. 54). Porém, de acordo com a tradição 

Jesuíta predominantemente em vigor no século XIX, a memorização mecânica estava 

associada a sua emblemática relação como uso da palmatória. Esta era aplicada aos alunos 

desatentos, ora aos recalcitrantes, ora manifestados. O arbítrio ou mau humor dos 

professores, ora era aplicada nas sabatinas, nos malfadados dias de quinal. Em meio às 

perguntas do professor, a criança que acertasse tinha o direito de dar um quinal nos outros 

com a palmatória. Condenada pela lei Imperial, a palmatória era vista entre os professores 

como um mal necessário. A palmatória e o castigo físico eram condizentes com a única 

formação social reconhecida de manifestação de autoridade, espelhava a brutalidade das 

relações de domínio da época, na política, no trabalho, no exército, na família e no casal; a 

palmatória, no imaginário social, apresentava-se como um emblema de profissão docente, 

enquanto expressão do direito legítimo de comando, uma espécie de crédito moral 

suplementar emprestado aos mestres pelas famílias (Souza, 198:85). 

 Este é um exemplo clássico da dominação, do controle docente, o que não era 

diferente, e até pior, nas Casas de Caridade, que mesmo havendo apenas um registro desse 

castigo, físico, os outros feriam o lado religioso, a crença e a aproximação com Deus e com 

os demais. A partir do castigo punia-se e, portanto, causava-se o temor aos erros além de 

uma auto-vigilância, uma auto-domesticação. 

 A repartição por quadros era aplicada nas Casas de Caridade de modo tão rigoroso, a 

ponto de ser vista como uma inconveniência o consentimento de misturar as mulheres do 

trabalho de Casa, senão em atos comunitários, a fim de que não houvesse a perda de tempo 

para o trabalho. Era terminantemente proibido conversas secretas ou todo e qualquer outra 

que não se referisse ao desempenho das obrigações de cada uma  (Op. cit. 288).  

Ainda segundo Foucault, trata-se de uma utilização exaustiva, principio da não 

ociosidade, pois era proibido perder um tempo que é contado por Deus e pago pelos homens. 

O horário deveria conjurar o perigo de desperdiçar tempo, erro moral e desonestidade 

econômica (Foucault, 1971, op. cit. 140).  

Não é pois, estranho para a nossa cultura o velho ditado popular que diz “mente 

desocupada, oficina do diabo.” 
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 A comunicação externa também era proibida senão quando houvesse visita dos pais, 

em hora e lugar destinado, durante apenas meia hora. Estava proibido também receber 

cartas, ou escrevê-las, sem que antes fossem lidas pela Superiora. A porteira levava todas as 

cartas à superiora e todas que fossem remetidas deveriam ser entregues abertas (Op. cit.  

228).  

Como mostra Foucault, o princípio de clausura não é constante, nem indispensável, 

nem suficiente nos aparelhos disciplinares. Estes trabalham o espaço de maneira muito mais 

flexível e mais fina. E em primeiro lugar segundo o principio da localização imediata ou do 

quadriculamento. Cada indivíduo em seu lugar, e em cada lugar um individuo. Evitar 

distribuição por grupos, decompor as implantações coletivas, analisar as pluralidades 

confusas, maciças ou fugidias. O espaço disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas 

quando corpos ou elementos hora a repartir (Foucault, op. cit. 31). 

Em tal sistema todas as funções são delegadas a pessoas rigorosamente selecionadas. 

A porteira, por exemplo, deveria ser uma mulher religiosa e de inteira confiança da 

Superiora. Todos os cuidados delegados às porteiras tinha forte preocupação com a moral e 

o decoro dessas instituições5. A ela incumbia as funções de abrir e fechar a portaria, receber 

visitantes ou esmolas. Quaisquer relações externas deveriam ocorrer por seu intermédio (Op. 

cit. 308).  

 A primeira das grandes operações de disciplina é, então, a constituição de “quadros 

vivos” que transformam as multidões confusas, inúteis ou perigosas em multiplicidades 

organizadas (Foucault, op. cit. 135). 

 Na verdade havia toda uma organização do “caos”, a ordem deveria permanecer nas 

Casas de Caridade, sem que houvesse a possibilidade de que esta fosse relaxada, de trazer o 

caos novamente. 

                                            
5 O apreço do governo Imperial em manter a moral e os bons costumes nas instituições de 

ensino feminino era tratado com extrema relevância. Essa preocupação já podia ser 
constatada no Brasil colônia, em 1813, quando o padre Inácio Teixeira dos Santos e Araújo 
precisou de uma concessão a partir de uma resolução para fundar um recolhimento na vila 
de Santo Amaro na Bahia, para 20 mulheres seculares que se ocupassem com o  ensino e a 
educação de meninas. SOTAMATTO, Maria Inês Sucupira e ARAUJO, Marta Maria de. 
História da educação. XIII encontro de pesquisa educacional do Nordeste. Coleção EPEN. 
EDFRN. Rio Grande do Norte: Editora da UFRN, pp.31. 
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 Nas horas de refeição, a campa era tocada para dar o sinal. Até que a Superiora 

sentasse, todos deveriam permanecer de pé, cabendo a ela a benção dos alimentos e às Irmãs 

e mestras a distribuição, e só após o sinal da Superiora, poderiam começar a comer. Este 

também era o momento em que a Superiora e as mestras buscavam corrigir a ânsia e 

precipitação da comida, ensinando-as inclusive o uso de talheres. 

 Durante a janta, uma Irmã lia sobre a vida de algum santo ou outro livro do gênero, 

sendo necessário extremo silêncio. Ao término, era tomada a benção à Superiora, e antes 

dessa refeição deveriam todas seguir à capela para rezar. Depois das refeições eram feitas 

preces de agradecimento (Sousa, op. cit., 289).   

 Estas práticas religiosas utilizadas metodicamente nas casas de Caridade, foram 

herdadas pelas escolas, onde poucas palavras, nenhuma explicação e silêncio total, só 

interrompido por sinais, palmas, gestos, simples olhar do mestre, ou ainda, aquele pequeno 

aparelho de madeira, que as Irmãs das Escolas Cristãs usavam, e que eram chamados por 

excelência “o Sinal”, e devia significar sua brevidade maquinal, ao mesmo tempo, a técnica 

do comando e a moral da obediência (Op. cit. 149). 

 Todos os dias às seis horas da tarde, a Irmã do Coro se encarregava da oração do 

terço e outras orações, sendo no sábado, de duas em duas horas, as órfãs ou irmãs estavam 

na Capela louvando a Deus até o amanhecer do Domingo, cabendo às mais jovens os 

primeiros horários. Após o terço, a Irmã da Cozinha tocava para o refeitório. A Superiora 

destinava as Irmãs que iriam ajudar na cozinha e as órfãs menores podiam cear antes para 

que em seguida, fossem agasalhadas pelas mestras. Terminada esta refeição, as demais 

dirigiam-se à Capela para dar graças, e em seguida rezavam o Rosário e logo após, assistiam 

em completo silêncio (Ibid. 289).   

 Nas quintas feiras, em lugar de tocar a campa para a escola, as mestras ocupavam-se 

em limpar as meninas, cortando as unhas, cabelos, mandando tomar banho. Em seguida, 

vinha o ensino doutrinário, de forma mais minuciosa que nos demais dias, e o restante do 

tempo era preenchido com as costuras e os banhos. Havia também os cânticos, mas não os 

trabalhos (Ibid. 133).   

 Consoante Foucault na disciplina, os elementos são intercambiáveis, pois cada um se 

define pelo lugar que ocupa na série, e pela distância que separa umas das outras. A unidade 

não é o território ou local, mas a posição na fila, o lugar que alguém ocupa numa 
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classificação, o ponto em que se cruzam uma linha e uma coluna, o intervalo numa série de 

intervalos que se pode percorrer sucessivamente (Foucault, 1999, op. cit. 135).   

 Não era diferente na Organização das “Caridades”. Todos os Domingos as órfãs e as 

demais pessoas da Casa iam à missa Paroquial, permanecendo na casa apenas uma 

enfermeira e uma cozinheira, que alternavam estes dias, incluindo os dias Santos para que 

houvesse regularidade. Na frente caminhavam as órfãs menores, em seguida vinham as 

pensionistas, depois as mestras, a companhia do trabalho, de vestido preto e manto branco e, 

por fim, a Superiora e as demais Irmãs da Casa. Entre as órfãs e as pensionistas inseriam-se 

as cantoras da casa, que puxavam cânticos religiosos durante o percurso, realizando algumas 

pausas para rezar cinco Pai nossos e cinco Ave-marias, pelos bem feitores das “Caridades”. 

Na Igreja todos voltavam o olhar para aquela cena, e alguns bancos eram determinados à 

Comunidade da Casa (Op. cit., 291).    

 A classificação dos lugares obedecia a uma distribuição por categorias, que se 

iniciava com as órfãs e terminava com as Irmãs. Nesta distribuição observamos um fato 

curioso, as pensionistas vinham logo depois das órfãs, o que dava a entender que ocupariam 

um lugar de superioridade em relação às primeiras, caracterizando uma atitude elitista. Mas 

o contrário também teria sentido, se levássemos em conta que o autor traz a seqüência “a 

superiora e as demais irmãs”, a primeira sobre a segunda, o que significava uma 

sobreposição das órfãs sobre as pensionistas. Em todo caso, o posicionamento das irmãs 

atrás de todas as meninas, era estratégico, permitia o controle de tudo que se passava em sua 

frente. Terminada a missa dominical, todos voltavam cantando, na mesma ordem. Ao 

chegar, as escolas, tudo estava organizado para as meninas receberem visitas. As 

enfermarias encontravam-se limpas, sempre queimando incenso ou outros aromas. A Irmã 

do Coro abria a Capela e lá aconteciam as visitas. 

 A visita começava pela oração na Capela, seguia-se com a visita da escola e, por fim, 

a enfermaria. A visita da Casa do Trabalho constava na prestação de contas de todo o 

trabalho da semana, com as Irmãs que pertencessem a este setor. À tarde, ocorria a visita ao 

Cemitério, onde faziam algumas orações e entoavam cânticos religiosos (Op. cit. 292).    

 De acordo com os estatutos da casa, a seleção das pensionistas deveria ser rigorosa. 

Manter um pensionista era correr o risco constante de desorganização, de cometer o erro de 

trazer para junto das demais uma pessoa não dócil, não apta ao adestramento, e nessa a 
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condição, instaurar o caos, este, que por sua vez se encontrava além das porteiras das Casas 

de Caridade. Nas salas de aula os alunos teriam o lugar marcado, até mesmo aqueles cujos 

pais fossem negligentes e que tivessem piolhos. As Casas não poderiam receber meninas que 

pudessem corromper a saúde e a espiritualidade da “organização”. 

 As pensionistas deveriam ser tratadas pela superioridade da mesma forma que eram 

tratadas as órfãs. E se houvessem reclamação de maus tratados, a Supervisora poderia obter 

da Regente a autorização para não receber pensionistas (Op. cit. 293).  

É de se supor que estas meninas vinham de famílias de uma posição social abastarda, 

até porque era cobrada uma pensão de 10$ 000 a 13$ 000 mensais, em trimestres adiantados, 

bem como outras exigências, tais como utensílios6 de uso pessoal, com os quais as pessoas 

pobres da época não poderiam arcar. Pertencendo a famílias de nível social elevado, estas 

meninas deveriam trazer consigo a “organização familiar”, e precisavam exercitar a 

humildade nas “Caridades”, pois, nem sempre a vida era de fartura em alimentos, além do 

que, os castigos deveriam ser aplicados a todas. 

 As férias não requeriam descontos, assim como, todo o tempo que as educandas 

passassem fora do estabelecimento, exceto em casos de enfermidade quando se afastassem 

por mais de um mês. 

 Ao fim de cada Trimestre era remetido aos pais das pensionistas um boletim do 

comportamento e adiantamento escolar de suas filhas (Op. cit., 292).   

 Os vestidos diários poderiam ser os mesmos que as meninas usavam em suas casas, 

sem decote. A lavagem da roupa era feita pelos pais, que mandavam as roupas limpas nas 

segundas feiras e levavam as roupas sujas. 

 Em caso de doença, os pais podiam levar as meninas para casa, mas também podiam 

optar por tratá-las na Caridade, contanto que fossem pagas as despesas com curativos e 

medicamentos. 

 O ano letivo iniciava-se em 10 de Janeiro e findava em 10 de Dezembro. Os pais 

podiam visitar as meninas todos os domingos à tarde, e as meninas de fora da cidade 

deveriam ter correspondentes na cidade (Op. cit., 297).   
                                            
6 Para entrar na Casa, as pensionistas deveriam levar 2 cobertas de Chita, 2 lençóis brancos, 2 
travesseiros, 4 fronhas, 4 saias, 2 toalhas, 2 guardanapos, 6 camisas, 4 pares de meias, 4 sapatos, 2 lenços 
de mão, 1 saco pra roupa suja, 1 baú, agulheiros, agulhas dedais, tesouras, 1 manual de missa, 1 
dicionário de língua portuguesa, 1 cama ou rede, 1 pente fino e 1 pente de alisar. 
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 A relação dessas meninas com as Casas de Caridade nem sempre era harmoniosa, 

tendo em vista que em uma das cartas o padre Ibiapina, há o registro de dispensa de uma das 

pensionistas a pedido do próprio pai (Op. cit., 296).    

 Em outros momentos, as pensionistas eram tiradas das Casas por motivos de escassez 

em gênero alimentício, o que Ibiapina considerava uma ingratidão, pois era como se 

estivessem privando suas filhas de educar-se tomando por referência a pobreza de cristo e 

conseqüentemente, não reconheciam tudo o que a instituição fizera por ela. 

 O mesmo ocorrera em relação a algumas órfãs, cujos padrinhos, que eram tomados 

para assumir este papel no ato do ingresso das meninas na casa, insatisfeitos com sua estada 

nas Casas, levavam-nas com a autorização de Ibiapina, havendo o padrinho reclamando a 

guarda (Op. cit., 308). Esta era a concepção cristã católica, que naquele tempo, primava 

ainda mais pelo papel dos padrinhos, em seu papel de substituto dos pais, caso estes não 

mais existissem. 

 No que diz respeito ao assuntos ministrado em sala de aula, tomamos como 

referência a discussão de Maria Cecília Cortez Cristiano, em seu texto “Decorar, lembrar e 

repetir” (Cristiano, apud. Sotamatto, op. cit. 34 ) na qual faz uma reflexão das metodologias 

de ensino no Brasil do Século XIX. 

 Em sua análise, Maria Cecília retoma Foucault (op. cit.) para quem, o ponto em 

apreço é o “exercício”. A técnica através da qual se impõe aos corpos tarefas ao mesmo 

tempo repetitivas e diferentes, mas sempre graduadas, dirigindo o comportamento para um 

estado terminal. O exercício permite uma perpetua caracterização do individuo, seja em 

relação a esse termo, seja em relação aos outros indivíduos, seja em relação a um tipo de 

percurso (Cristiano, op. cit. 34).   

 É sabido hoje, que a escola imperial tomou por empréstimo este tipo de educação às 

Casas de Caridade. Junto com a noção de classe e de sala de aula, com o papel dos 

exercícios e das antologias, com o domínio do corpo e a disciplina do silêncio, aliados ao 

exercício da repetição e das virtudes pedagógicas da memória. A boa memória estava 

implícita na pedagogia dos exercícios, no papel atribuído aos manuais, na cópia de trechos 

de grandes textos a serem imitados, nos programas e práticas que limitavam a diversidade de 

experiências e personalidades. No ambiente contra reformista em que o catolicismo foi 

instituído, a repetição mecânica era necessária e não podia aceitar que o catecúmeno 
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reproduzisse com suas próprias palavras e desenvolvesse idéias próprias sobre aquilo que era 

dogma da fé, sob o risco de Heresia  (Op. cit., 83). 

 Em sua aula inaugural no Colégio de France, pronunciada em 2 de Dezembro de 

1970, Foucault ressalta essa vontade de verdade, tal como os outros sistemas de exclusão, 

apóiam-se num suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo 

um compacto de práticas como a pedagogia é claro, como o sistema dos livros da edição, das 

bibliotecas, como as sociedades de sábios de outrora, os laboratórios de hoje (Foucault, 

1999, 17).  

 O que ocorria naquela pedagogia antes de mais nada era o dogmatismo, a verdade 

estava na discussão das mestras. 

 A memorização mecânica só tornou-se possível numa cultura letrada, onde um texto 

pode servir de Cânom para repetições exatas. O formato do catecismo, feito de perguntas e 

respostas padronizadas, tornou-se um modelo de cultura e as avaliações escolares 

espelhavam esses protótipos. Os professores ensinavam dessa forma porque era essa a 

maneira com que eles próprios, e seus alunos, eram instruídos e avaliados (Cristiano, op. cit. 

83).   

 Como bem sabemos, a ligação entre Igreja e Estado no século XIX ainda era uma 

realidade vigente, até que ocorresse um movimento reconhecido por ultramontanismo. 

Principalmente pelo fato das Casas de Caridade constituírem-se em estabelecimentos 

religiosos, acentuaria-se ainda mais sua ligação com a pedagogia religiosa vigente em todo o 

Império. A lição de Catecismo mostra a subordinação da escola à Igreja, num texto que 

elogia incidentemente a virtude da memória (Cristiano, op. cit. 85).  

 A memorização mantinha a relação com uma cultura que era profundamente 

agilizada, em que a Igreja fizera a escrita ser apresentada sob a perspectiva da oralização, 

que tanto o tinha repercussões na cultura das elites urbanas, quanto à própria percepção 

popular, onde uma forma de catecismo rústico deixara raízes profundas (Op. cit. 83). 

 Os jesuítas com seu empreendimento de aproximar-se dos índios, introduziram sua 

doutrina, mas ao mesmo tempo, incorporaram muitas práticas das “damas da terra”. A viola 

trazida para o Brasil pelos Jesuítas, fazia parte da orquestra da catequese, e deixada como 

herança, animou e anima os bailes populares, acompanhando a cantiga sertaneja, 
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diversificando-se, conforme a região, mas mantendo sempre o elo entre o religioso e o 

profano e entre a oralidade e a escrita (Op.  cit. 85). 

 As Casas de Caridade tornam-se palco para pequenas cantigas e encenações teatrais, 

de autoria do padre Ibiapina ou das Irmãs. Essas cantigas eram entoadas nas horas de lazer e 

as peças em dias de festa, os mesmos recursos eram utilizados pelos jesuítas para a 

Catequese dos “gentis”. 

 As representações teatrais de Ibiapina tratavam de estórias como “O pecado de Adão 

e Eva”, “Caim, Abel e Zaira” e “ O filho pródigo”. As cantigas geralmente traziam lições 

sobre o homem indeciso”, “ a moça vaidosa”, “as velhas” ,“o enjeitado”, este último era a 

realidade das menina órfãs.  

 Longe do clero romano, diante da raridade de padres, a vivência religiosa traduzia-se 

nessa mistura, onde as modas de viola, as rezas, as novenas, os cantos, as ladainhas, tinham 

lugar primordial. Ladainha que, por sua vez, lembra a Cantilena do abecedário e da tabuada, 

de forma profunda, raramente saudosas, marca com diferentes músicas as memórias dos 

alunos (Cristiano, op. cit. 86).  

 À exemplo da Cantiga que vimos, e de outras do Catolicismo popular, além de 

algumas orações anônimas, escritas não para serem lidas, mas para serem recitadas de cor no 

momento de apuros, de perigo, terminaram por contribuir a partir de sua rima para a fácil 

memorização dos conteúdos escolares da aritmética (Op. cit. 87).   

 As Casas de Caridade, assim como outras instituições de ensino, ou outras 

instituições como o exército, a Igreja, a justiça, procura formar, moldar as pessoas com a fim 

de torná-las pessoas ideais, boas esposas, educadas e se possível ou necessário, que possam 

contribuir com a renda familiar em meio às dificuldades. Não era muito diferente o que se 

entendia por educação feminina a nível nacional, formar a “mulher do século XIX”, 

instruindo-a nas letras, na aritimética, na moral cristã e nos ofícios domésticos. Esta 

formação exigia uma cautela com relação aos princípios da religião, a exemplo da 

fiscalização empreendida em torno das pensionistas, onde havia uma Irmã Zeladora da 

modéstia, designada pela superiora, a fim de lhe prestar contas de possíveis imodéstias 

ocorridas na casa (Cristiano, op. cit., 292) ou mesmo para que não houvessem fugas. O 

próprio Ibiapina advertia para que se evitasse que as órfãs o fizessem ou dormissem fora, 
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evitando assim o caos e a desordem, que não poderia de modo algum se instalar entre as 

pensionistas, daí, a constante necessidade de fiscalização. 

Desse modo, o corpo humano entra numa maquinaria de poder que o esquadrinha, o 

desarticula e o recompõe. Uma “anatomia política”, que é igualmente uma “mecânica do 

poder”, que está nascendo, e ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, 

não simplesmente para o que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, 

segundo a rapidez e a eficácia que se determina (Foucault, 1981:127). 

Reflexões finais 
Diríamos que o grande legado de Ibiapina foi sua fé inabalável nos ensinamentos 

de Cristo e sua dedicação ao trabalho em prol de uma sociedade mais justa. Guiadas por 

Ibiapina, as pessoas comprovaram, na prática, a máxima do evangelho, segundo a qual, as 

dificuldades podem superadas quando são somados os esforços coletivos em prol do bem 

comum.  

Com efeito, segundo seus biógrafos, o maior milagre de Ibiapina foi conseguir 

reunir milhares de desvalidos e juntamente com eles realizar extraordinárias obras 

assistenciais idealizando alternativas apropriadas à solução de problemas emergenciais 

numa época e numa região extremamente adversa em termos políticos, econômicos, 

culturais e sociais.  

Entre as inúmeras soluções por ele idealizadas, estão as famosas Casas de 

Caridade, as quais se constituíram não como um conjunto de estabelecimentos instituídos 

aleatoriamente pelo poder dominante da Igreja Católica, mas espontaneamente, em 

conformidade com as necessidades locais imediatas, como por exemplo, a de abrigar 

inúmeras órfãs cujos pais haviam perecido vitimados pela cólera e a necessidade urgente 

de criar novas soluções econômicas e sociais para a região.  

No campo da educação, a grande revolução de Ibiapina foi a introdução de um 

sistema de  educação profissionalizante para o sexo feminino e a substituição dos 

conteúdos de origem estrangeira pela cultura local e regional. Hoje, a valorização da 

própria cultura é largamente reconhecida como recurso fundamental para a formação e 

valorização de uma identidade nacional e conseqüentemente, do respeito e da auto-

estima, essenciais a uma nação.  
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Quanto às técnicas de memorização utilizadas nas Casas de Caridade, 

fundamentais na época e hoje tão criticadas, embora não se recomende como método 

único de aprendizagem, nem mesmo o mais importante, seu valor, não apenas para a 

aprendizagem em geral, mas também para o desenvolvimento e manutenção das funções 

cerebrais ao longo de toda a vida adulta é largamente reconhecido.  

No que se refere ao autoritarismo, marca registrada das Casas de Caridade 

fundadas e dirigidas sob a égide de Ibiapina, por mais cruel que isso possa parecer hoje 

em dia, num estabelecimento de educação feminina de orientação religiosa naquela época 

e em semelhantes condições, não poderia ter sido de outra forma.  

O mais irônico disso tudo, é que a disciplina também era muito cara ao 

positivismo, como reza a famosa máxima de Augusto Comte, “sem ordem não há 

progresso”... Assim, o cultivo da disciplina nos moldes daquelas utilizadas nas 

instituições monásticas e militares seria de fundamental importância também para o 

desenvolvimento e manutenção do capitalismo moderno. Portanto, embora mantendo 

fortes procedimentos conservadores, o projeto de educação feminina aplicado às Casas de 

Caridade era portador da herança revolucionária jesuítica de sacerdotes imbuídos do 

espírito liberal e revolucionário, embalados pelos ideais iluministas, estando, portanto, 

em acordo com a nova sociedade nascente, na qual as mulheres assumiriam novos papéis 

sociais não apenas no campo da educação formal, mas também, no mercado de trabalho 

como um todo. É nesse sentido que consideramos Ibiapina um educador visionário. 
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