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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir alguns aspectos que envolveram a 

escolarização do aluno negro, tendo como referência a Casa de São José (atual Escola 

Técnica Estadual Ferreira Viana – Etefv), um asilo-escola criado pelo Ministro dos 

Negócios do Império Ferreira Viana, em agosto de 1888, com a finalidade de acolher os 

meninos desvalidos da cidade do Rio de Janeiro, entre eles os meninos negros, após o fim 

da escravidão, como resposta do Império ao clima de incerteza que se instalou na 

sociedade. A Casa de São José deveria acolher os meninos desvalidos, educá-los, 

ensinando-lhes os conteúdos escolares, os valores morais e religiosos pertinentes, além 

de oferecer-lhes uma instrumentalização inicial para prepará-los para o exercício de uma 

profissão futura, mediante a realização de pequenas oficinas. Observando os rastros 

deixados pelos alunos negros da Casa de São José, conduzidos pelas contribuições de E. 

P. Thompson e Carlo Ginzburg, realizamos a análise documental das fontes encontradas 

nos arquivos do Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]) e identificamos, entre outras 

informações, o registro da cor dos alunos nos livros de matrículas, o que nos levou ao 

questionamento da intencionalidade desse registro, em paralelo às teorias eugenistas tão 

em voga na sociedade, naquele momento, no contexto da cidade do Rio de Janeiro, e às 

transformações ocorridas em prol do desenvolvimento e da industrialização. Uma das 

estratégias utilizadas nesta pesquisa foi a identificação dos destinos dos meninos asilados 

e a tentativa de elucidar, ainda, os possíveis caminhos seguidos pelos meninos que não 

permaneceram na instituição. 

Palavras-chave: escolarização do negro; infância desvalida; profissionalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 This work aims at discussing some aspects that involved the black student's 

schooling, having as reference the Casa de São José (current State Technical School 

Ferreira Viana - Etefv), an asylum school created by the Minister of Business of the 

Empire Ferreira Viana, in August 1888, with the purpose of welcoming the 

underprivileged boys of the city of Rio de Janeiro, among them the black boys, after the 

end of slavery, as a response of the Empire to the climate of uncertainty that settled in 

society. The House of St. Joseph should receive the underprivileged children, educate 

them, teach them the school contents, the relevant moral and religious values, and offer 

them an initial instrumentation to prepare them for the exercise of a future profession, 

through small workshops. Observing the traces left by the black pupils of the Casa  de 

São José, conducted by the contributions of EP Thompson and Carlo Ginzburg, we 

performed the documentary analysis of the sources found in the archives of the Memory 

Center of Etefv ([1888-1916]) and identified, among others information, the registration 

of the color of the students in the enrollment books, which led us to question the 

intentionality of this register, in parallel to the eugenicist theories so popular in society at 

that time, in the context of the city of Rio de Janeiro, and to the transformations 

development and industrialization. One of the strategies used in this research was the 

identification of the destinations of the asylum boys and the attempt to elucidate the 

possible paths followed by the children who did not remain in the institution. 

Keywords: black schooling; helpless childhood; professionalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dos grandes desafios dos historiadores da atualidade é colocar em evidência 

a história da gente comum, há tanto tempo desprezada pela forma tradicional de se fazer 

história. É dar voz a quem sempre foi negligenciado ou a quem teve a sua história contada 

por uma perspectiva que não era a deles. Construir narrativas sobre a história da gente 

comum se torna uma experiência intensa devido à riqueza de detalhes e por revelar 

personagens desconhecidos que, de alguma forma, participaram do contexto histórico, 

em determinado período. Tudo passa a fazer sentido, quando incluímos a experiência dos 

Josés, Arnaldos e Albertos nas narrativas recém-construídas. 

Torna-se superficial aquele que não se mostra interessado pela história da gente 

comum. Analisando suas trajetórias, experiências e estratégias de sobrevivência, entre 

outros aspectos, conseguimos dar voz a esses desconhecidos personagens, contando a 

história vista de baixo, propondo dar protagonismo aos excluídos da história oficial. 

Como conceber a narrativa histórica sem a presença dos negros, dos pobres, dos 

índios, dos operários, dos criminosos, das mulheres, dos desvalidos e de outros tantos que 

se viram silenciados pela narrativa conservadora que propôs que os pertencentes aos 

grupos elitizados se tornassem os grandes protagonistas? Sem a participação daqueles 

indivíduos, essa narrativa não seria coerente. 

Nesse sentido, a análise da trajetória dos alunos da Casa de São José oportunizou 

colocar em posição de destaque os inúmeros asilados que fizeram parte da história da 

cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, de um período de intensa transformação 

social que afetou as grandes cidades após o fim da escravidão.  

A nosso ver, os meninos asilados na Casa de São José demonstraram como foi 

sobreviver carregando tantos estigmas, como os decorrentes da origem e da cor da pele; 

demonstraram, através das suas trajetórias, que a história da gente comum precisa ser 

contada, pois ela apresenta elementos que interferem na sociedade até os dias atuais, 

como, por exemplo, o preconceito racial. 

Portanto, contar a história vista pela perspectiva dos excluídos se torna urgente 

quando reconhecemos o papel do Estado nesse contexto e as estratégias elaboradas para 

segregar e silenciar a classe popular, principalmente utilizando a via educacional. De 

outra forma, não conseguiríamos compreender a ação de cada ator nesse cenário tão 

complexo, considerando todas as perspectivas, principalmente a da classe popular que 
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contribuiu com os inúmeros saberes produzidos durante esse processo, além de toda 

iniciativa de resistência construída por ela. 

Na perspectiva da produção de saberes, durante a minha trajetória como 

professora do primeiro segmento do ensino fundamental de escola pública, pude perceber 

que os alunos realizavam reflexões muito interessantes a respeito dos acontecimentos 

cotidianos e das suas próprias vivências. 

Certa vez, ministrando uma aula, pudemos presenciar um aluno de 11 anos 

levantar um questionamento, em sala, que proporcionou um rico momento para discussão, 

quando afirmou: “Aqui nessa sala de aula, a maioria dos alunos é negro. Um ou dois são 

brancos, o restante é todo negro! ”. O aluno percebeu o óbvio. Todos nós, professores de 

escola pública, reconhecemos que a maioria dos nossos alunos são negros, principalmente 

nas escolas localizadas nos subúrbios das cidades. 

Entretanto, essa afirmação causou um estranhamento na forma como eu sempre 

havia visto os meus alunos. Discutimos sobre os possíveis motivos pelos quais a turma se 

configurava daquela forma; mas, várias questões se mantiveram em aberto, como por 

exemplo como havia se dado o processo de escolarização do aluno negro, ao longo do 

tempo. Como aquela sala de aula se configurara daquela forma? Alguma coisa já havia 

sido dita a respeito da presença de alunos negros na escola, por pesquisas e publicações 

especializadas. Mas, o que ainda não sabemos? Portanto, daí surge a questão desta 

pesquisa: como se deu a escolarização do aluno negro numa sociedade que se apresentava 

em transformação, no final do século XIX e início do século XX, tendo como referência 

uma dada instituição, a Casa de São José? 

Entendemos que não é preciso ser negro para discutir a questão da discriminação 

pela cor da pele, já que tal situação deveria importar a todos. Entretanto, é preciso 

respeitarmos o lugar de fala do negro, considerando a interseccionalidade1 existente entre 

as identidades sociais. Sobre o lugar de fala, Ribeiro (2017) ressalta que todas as pessoas 

possuem lugares de fala, pois estamos falando de sua localização social, e que, a partir 

disso, se torna possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas 

existentes na sociedade. 

Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras 

vão experenciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar 

que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas 

brancas vão experenciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. 

                                                           
1  Ribeiro (2017, p. 23) explica que o feminismo hegemônico enfrentaria um grande dilema, que se refere 

à universalização da categoria de mulher, ou seja: ao se falar de mulher, deve-se levar em conta as suas 

demais intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, entre outras. 
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Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas, falarão 

de lugares distintos. Estamos dizendo, principalmente, que queremos e 

reivindicamos que a história sobre escravidão no Brasil seja contada por nossas 

perspectivas também e não somente pela perspectiva de quem venceu, para 

parafrasear Walter Benjamin, em Teses sobre o conceito de história. Estamos 

apontando para a importância de quebra de um sistema vigente que invisibiliza 

essas narrativas (RIBEIRO, 2017, p. 88). 

 

Nessa perspectiva, entendemos que é preciso tornar as narrativas da história do 

negro no Brasil visíveis, reconhecendo, inclusive, que grande parte dos alunos da escola 

pública é de cor negra e, portanto, o esforço realizado para recuperar essa parte da história 

que foi silenciada torna-se importante para a construção da identidade desse aluno que, 

até então, aparecia na história como aquele que não tinha direito a frequentar a escola. 

Dando continuidade à pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso 

(TCC) na graduação em História, sobre a inserção dos alunos negros na escola pública, 

no período imperial, já foi possível constatar a intenção de impor os valores determinados 

pela sociedade vigente aos alunos menos favorecidos, entre eles os negros libertos, por 

meio de sua instrução. Porém, muitas indagações ficaram sem respostas, uma vez que 

existe uma certa carência de fontes primárias sobre a escolarização do negro, naquele 

período. 

Entretanto, sobre a carência de fontes a respeito da escolarização do negro, Cruz 

(2005) afirma que alguns autores que compõem o conjunto de referências à crítica 

historiográfica no campo da história da educação brasileira demonstram que, durante a 

elaboração de algumas pesquisas, observaram-se limitações, entre elas o uso do termo 

educação como referência à escolarização da classe média, a periodização associada somente 

aos fatos político-administrativos, a ausência da abordagem da multiplicidade dos aspectos 

da vida social e da riqueza cultural do povo brasileiro. Dessa forma, o campo de pesquisa 

teria sido veículo de reprodução do tratamento desigual destinado aos negros e índios na 

sociedade brasileira. A autora indica que a ausência de fontes para o estudo da escolarização 

do negro revela que não são os povos que não possuem história, mas que existem povos sobre 

os quais as fontes não foram produzidas ou preservadas, nos processos de dominação. 

Atualmente, pesquisadores do campo da história e particularmente da área de história 

da educação, como Schueler (1999), Chalhoub (2012b), Fonseca (2009, 2016) e Barros 

(2004, 2016, 2017), já desenvolveram estudos sobre o negro e sobre sua escolarização 

observando o caráter histórico das pesquisas dessa natureza e as demandas sociais desse 

grupo, contrapondo-se à situação descrita por Cruz (2005). Os grupos que não se veem 

representados na história do país necessitam fortalecer ainda mais as suas representações na 

sociedade. 



14 
 

Nessa perspectiva, identificamos, mediante leituras realizadas sobre a segunda 

metade do século XIX, que ocorreu a abertura de várias instituições asilares que 

abrigavam menores desvalidos, sendo estes pequenos trabalhadores, filhos de ex-escravas 

(pós-1871), menores abandonados, filhos de famílias pobres livres, entre outros (RIZZINI 

e MARQUES, 2012). 

Nesse contexto, em 1888 foi criado, pelo ministro e conselheiro do Império, 

Antônio Ferreira Viana, a Casa de São José, que abrigava crianças desvalidas que se 

encontravam em precária situação, entre elas as crianças negras no contexto da abolição 

da escravatura (MACHADO, 2004). Para fins de delimitação do período a ser pesquisado 

nesta dissertação, foi pertinente realizar o recorte temporal que correspondesse à data de 

inauguração da Casa de São José (1888) e abordasse o seu funcionamento até o ano em 

que se tornou Instituto Ferreira Viana (1916). 

Segundo Machado (2004), a Casa de São José surgiu durante a tentativa de se 

superar uma crise social instalada na cidade do Rio de Janeiro, com a tomada de 

iniciativas de assistência social e de instrução para o trabalho. Segundo a autora, o então 

ministro da Justiça e conselheiro do Império, Ferreira Viana, constatou o estado precário 

dos antigos asilos, após notícia ventilada pela imprensa da época e visitação pessoal dos 

asilos existentes, quando tais locais foram caracterizados como “antros de mendicidade”, 

já que não ofereciam as condições apropriadas para a manutenção e a formação dos 

indivíduos que ali se encontravam. 

Esses asilos, em um primeiro momento, somente abrigavam as crianças, ou seja, 

não apresentavam nenhuma proposta educativa direcionada à melhoria da situação de 

descaso vivida por elas. Assim, o então ministro decidiu pela criação de um asilo com 

uma visão mais abrangente, que atendesse às demandas sociais do momento, que, entre 

outras, precisava dar conta das perspectivas de futuro daqueles menores desvalidos, 

garantindo que meninos e meninas tivessem um destino delineado pela instrução. Em 

consonância com esse olhar, criou-se a Casa de São José, que se diferenciava dos demais 

locais para desvalidos, caracterizando-se como um abrigo/escola. 

À época, o ministro Ferreira Viana recebeu o apoio da sociedade, que conhecia 

publicamente o problema pela via da imprensa. A intenção era ir além do simples 

acolhimento dos órfãos e dos que viviam em extrema miséria, oferecendo-lhes os 

primeiros ensinamentos sobre a aprendizagem de um ofício a ser exercido no seu futuro, 

tornando-os, assim, dignos trabalhadores. Sem retirar o mérito da ação, indícios 

demonstram que, verdadeiramente, previa-se a limpeza urbana, retirando-se das ruas os 
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meninos que viviam sob o estigma do vício e da vagabundagem, como uma resposta do 

governo imperial à sociedade, a respeito da falta de controle sobre os escravos recém-

libertos e da desestabilidade da hierarquia imposta às minorias (CHALHOUB, 2017). 

Por meio do trabalho do Centro de Memória da Etefv, foi possível ter acesso a um 

significativo acervo de documentos, como fontes textuais e iconográficas. Tal acervo está 

sendo organizado e analisado por diferentes pesquisadores, de diferentes instituições. 

Sendo assim, muitas informações importantes a respeito daquele período inicial, da 

relação entre o processo educativo e a prática de ofícios estão sendo reveladas, inclusive 

documentos com registro de cor, o que é muito raro em relação ao período pesquisado. A 

intenção desse trabalho realizado pelo Centro de Memória é resgatar a história da 

instituição relembrando, inclusive, o seu início como Casa de São José, demonstrando, 

assim, sua importância no cenário educacional do Rio de Janeiro. 

A Casa de São José atuou, juntamente com outras instituições congêneres, 

desenvolvendo uma espécie de rede de intervenção social, que proporcionou o 

redirecionamento de inúmeras pessoas que se encontravam desempenhando seus papéis 

na sociedade de acordo com as possibilidades de sobrevivência das quais podiam se 

utilizar, naquele momento de transformação social e urbana ocorrido na cidade do Rio de 

Janeiro. A Casa de São José, apesar da linha tênue entre filantropia e intervenção 

institucional que perpassa a sua criação, possivelmente marcou positiva ou negativamente 

a trajetória dos alunos que por lá passaram. 

Em 1912, a Casa de São José passou a se chamar Escola de Artes Industriais, 

tornando-se, em 1916, o Instituto Ferreira Viana, que, além do ensino primário, oferecia 

oficinas, por meio das quais os alunos adquiriam saberes necessários para a prática de 

algum ofício no futuro. A partir de 1988, essa escola recebeu o nome de Escola Técnica 

Estadual Ferreira Viana (Etefv), fazendo parte, desde 1997, da Fundação de Apoio à 

Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (Faetec). 

Partindo desse histórico e com a confirmação dos registros de cor dos alunos em 

alguns documentos existentes no Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]), foi possível 

identificar a presença ou não de alunos negros nesse contexto, além de possíveis registros de 

tensões que pudessem pautar a questão da discriminação pela cor da pele como um dos 

impedimentos na evolução da escolarização do aluno negro, também nesse ambiente. 

Dessa forma, apresentaremos no primeiro capítulo, intitulado Meninos asilados 

na Casa de São José: origens e destinos, os Arnaldos, Albertos, Josés e tantos outros 

meninos que viveram na cidade do Rio de Janeiro no período destacado e que foram 
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matriculados na Casa de São José. Uns perambulavam pelas ruas, outros trabalhavam, 

outros procuravam alternativos meios de sobrevivência, na sua tenra idade. Eram os 

meninos desvalidos, que, por abandono, extrema pobreza, orfandade, entre outros 

motivos, se encontravam nessa situação e foram tutelados pelo governo. 

Buscamos, ainda, dar voz aos meninos de cor de pele negra que por ali passaram. 

Conhecer as suas dificuldades, que possivelmente foram potencializadas pela cor de suas 

peles, na aquisição da instrução escolar e profissionalizante, sendo esse percurso 

voluntário ou compulsório. 

Com esse objetivo, analisaremos as informações referentes às fontes primárias, no 

caso, os cinco livros de matrículas da Casa de São José e alguns documentos avulsos 

como ofícios, correspondências internas, entre outros, que no momento se encontram no 

Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]), associando tais fontes à contribuição de 

diversos autores que discutem as questões pertinentes às situações desses meninos 

desvalidos, de cor negra, pensando nas suas origens e destinos enquanto faziam parte do 

corpo discente da Casa de São José. 

Muitos trabalhos realizados por pesquisadores do campo da história da educação 

tratam com excelência a questão da infância desvalida no Brasil e, em específico, na 

cidade do Rio de Janeiro, capital imperial e, posteriormente, capital federal (SOUZA, 

2009; RIZZINI, 2004). Existe um número significativo de pesquisas realizadas, nos 

últimos anos, referentes à Casa de São José, uma instituição onde os meninos desvalidos 

eram abrigados e educados, situada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 1888 a 

1916 (MACHADO, 2004; MARTINS, 2012; NASCIMENTO, 2013, CASELI, 2018). 

Ainda nesse primeiro capítulo, analisamos o costume de se empregar os meninos, 

que se perpetuou após a abolição da escravidão, verificando essa prática por meio dos 

registros de matrículas, além de analisarmos o estigma criado com a consideração da 

conduta dos alunos, classificados, nos registros de matrículas, como “incorrigíveis”, e 

também as estratégias utilizadas pelas instituições para discipliná-los, como as 

transferências de alguns para a Escola de Aprendizes de Marinheiros, entre outros 

expedientes. Finalizando o primeiro capítulo, examinamos o significado de limpeza 

urbana e o papel que a Casa de São José, entre outras instituições, pode ter exercido em 

relação ao ideal de ordenamento da cidade do Rio de Janeiro e no silenciamento das 

minorias. 

No segundo capítulo, de título O registro de cor, questionamos justamente o 

motivo pelo qual encontramos o registro de cor nos livros de matrícula da Casa de São 
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José. Após o momento de satisfação ocasionado por termos encontrado fontes tão 

importantes, começamos a refletir sobre os indícios de tais fontes pertencerem a uma 

instituição que se dedicou ao cuidado de meninos desvalidos. Nesse momento, 

recorremos a ideia do princípio de suspeição, desenvolvida por Sidney Chalhoub (2017), 

e seus desdobramentos. 

Ainda no segundo capítulo, problematizamos a presença considerável de asilados 

de cor parda nos registros da Casa de São José, que, em alguns momentos, supera ou se 

aproxima do número de alunos de cor branca, considerando-se, inclusive, o decréscimo 

de matrículas de meninos negros ao longo do período estudado, em comparação com as 

matrículas de brancos e pardos, segundo levantamento realizado nos livros de matrículas. 

Portanto, julgamos necessário analisar a construção histórica e social da cor parda e a 

apropriação dessa construção pelos grupos distintos que disputavam a implementação de 

projetos de sociedade no pós-abolição. Finalizando o capítulo, resgatamos como o 

processo de escolarização do aluno negro se deu no período imperial e como esse 

processo foi se transformando até o surgimento da Casa de São José, com suas 

implicações dentro e fora da instituição. 

No terceiro e último capítulo, A Casa de São José no contexto histórico, 

analisamos a Casa de São José como instituição, considerando o cotidiano vivido pela 

população da cidade do Rio de Janeiro, seguindo os rastros de que a Casa de São José 

acompanhou, de alguma forma, as modificações ocorridas na sociedade, como o processo 

de transformação do liberto em trabalhador livre, no pós-abolição. Nesse sentido, 

encontramos os indícios das contradições vivenciadas pela instituição, que, ao mesmo 

tempo que proporcionou o aprendizado da leitura e da escrita, assim como o de outros 

conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, contribuiu com os primeiros 

ensinamentos profissionalizantes para a formação do futuro trabalhador. 

Após problematizarmos a respeito da atuação da Casa de São José, algo ainda nos 

incomodou significativamente em nossas análises, a saber, a evasão dos alunos. 

Conseguimos seguir os rastros de alguns alunos matriculados na instituição e, com isso, 

problematizamos, de alguma forma, as suas origens e os seus destinos, além da questão 

da escolarização dos alunos negros. Em relação aos números de evasão, não foi possível 

nesse momento, traçar percursos, mas, possibilidades. 
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Como fio condutor teórico, nos baseamos na abordagem metodológica da micro-

história, propagada por Carlo Ginzburg (1989, 1991)2, que, por meio de diversas rupturas, 

propõe uma nova forma de pensar a história; e na abordagem de E. P. Thompson (1998, 

2002, 2012a, 2012b), com o conceito de experiência e a noção de história vista de baixo, 

formulados pelo autor. Ambas as abordagens nos ajudarão a contribuir para o 

preenchimento das lacunas deixadas pela narrativa tradicional da história, nos permitindo 

analisar a história dos asilados da Casa de São José pelos rastros e indícios deixados por 

eles, por intermédio dos documentos pesquisados. 

Ginzburg (1991) promoveu, por meio de suas pesquisas, um diálogo com outras 

áreas de conhecimento das ciências sociais e humanas, como a antropologia, utilizando 

seus métodos e teorias, rompendo assim com o posicionamento tradicional da história; 

provocou uma ruptura quando escolheu trabalhar com novos objetos e fenômenos 

marginais, como feitiçaria, iconografia, ritos de fertilidade, entre outros, observando os 

paradigmas de conhecimento, entre eles a emergência do procedimento por indícios 

(paradigma indiciário), no século XIX. 

 Esse tipo de abordagem determina uma microanálise de casos bem delimitados, 

em que, a partir de estudos realizados intensivamente, revelam-se problemas de ordem 

mais geral, que questionam ideias formadas sobre determinadas épocas. 

Em relação ao paradigma indiciário, Ginzburg (1989) tenta demonstrar que, por 

volta do final do século XIX, surgiu, no âmbito das ciências humanas, um paradigma (ou 

modelo epistemológico), que se encontrava desapercebido pelas pessoas. Ao analisar esse 

paradigma, o autor identificou que o mesmo contribuiria com a contraposição entre 

racionalismo e irracionalismo. 

Segundo Ginzburg (1989), o médico Giovanni Morelli criou o “método 

morelliano”, após o questionamento da metodologia utilizada pelos especialistas que 

analisavam a autoria de obras de arte, no caso, das pinturas. Para Morelli (apud 

GINZBURG, 1989), os museus estariam cheios de quadros atribuídos de forma errada, já 

que muitas obras não eram assinadas ou eram repintadas sem nenhum critério ou se 

                                                           
2  Carlo Ginzburg é um historiador nascido em 1939, na Itália. Propagou juntamente com Giovanni Levi a 

micro-história como campo para uma investigação histórica intensiva de uma unidade menor de pesquisa 

bem definida, e que começa como uma reação a uma crise percebida nas abordagens historiográficas 

existentes até então. O que distingue a micro-história das demais abordagens é a redução da escala de 

observação de seus objetos, na pesquisa histórica. A proposta é que o historiador desenvolva uma 

delimitação temática extremamente específica em questão de temporalidade e de espaço para conseguir 

observar realidades que não são retratadas pela história geral.  Publicou, na Itália, a coleção 

"Microstorie", sob a sua direção, juntamente com  Giovanni Levi, pela  Editora Einaudi, 

entre 1981 e 1988. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Microstorie&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Levi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Einaudi
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
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encontravam em péssimo estado de conservação. Para identificar os originais das cópias, 

especialistas se baseavam nas suas características mais vistosas ou nas que mais se 

destacavam no trabalho dos pintores famosos. Mas, segundo Morelli (apud GINZBURG, 

1989), deveria ser feito exatamente o contrário, ou seja, examinar-se os pormenores e os 

detalhes mais “negligenciáveis”. Enquanto os especialistas costumeiramente olhavam 

para os detalhes mais vistosos e mais fáceis de serem copiados ou confundidos, Morelli 

(apud GINZBURG, 1989) defendia que deveria realizar-se a observação dos dados menos 

influenciáveis em relação à escola à qual o pintor pertencia. Nos pequenos detalhes, 

observavam-se as peculiaridades de cada pintor, atestando a legitimidade dos quadros.  

Ginzburg destaca que o método morelliano recebeu muitas críticas “talvez pela 

segurança quase arrogante com que era proposto” (GINZBURG, 1989, p. 144), 

posteriormente caindo em descrédito, apesar de ainda ser utilizado, inclusive, por alguns 

de seus críticos. O que Morelli propôs refere-se à observação dos pormenores, de 

preferência da obra como um todo. Para Ginzburg (1989), a ideia de totalidade não deve 

ser abandonada. Porém, se a realidade é opaca, existem sinais e indícios que podem ajudar 

a decifrá-la. 

E. P. Thompson3 se apresenta como importante referencial teórico para essa 

pesquisa, contribuindo com o conceito de experiência e com a noção de história vista de 

baixo, ressaltando a relevância do resgate da história dos excluídos. Partindo dessa 

premissa, Thompson quebra inúmeros paradigmas, como o de haveria uma história única, 

escrita sob a perspectiva da classe dominante. 

                                                           
3  Edward Palmer Thompson (1924-1993) foi um historiador social britânico e ativista político. Suas obras 

influenciaram a historiografia pós-Segunda Guerra Mundial. Participou da fundação da Nova Esquerda 

Britânica, na década de 1950. Atacou a ênfase marxista predominante nas forças econômicas impessoais 

como os principais vetores da mudança histórica e a interpretação marxista da consciência de classe do 

século XIX como subproduto automático do novo sistema fabril industrial. Seus artigos versam, em 

grande parte, sobre as histórias do trabalho e da cultura, sempre no âmbito das questões sociais. O 

historiador mantém seu ponto de vista centrado na classe trabalhadora, argumentando que a trajetória 

dessa camada da população não é empreendida apenas no sentido econômico, mas principalmente na 

edificação de suas vivências históricas. Sua vida profissional foi assimétrica, tendo se dedicado de 

maneira mais prolongada à alfabetização de adultos, em razão do que escreveu sua maior obra – A 

Formação da classe operária inglesa, em três volumes, na qual muitas de suas ideias já se encontravam 

em fase bastante amadurecida. Thompson posiciona-se de maneira diferente de Marx e Engels a respeito 

do conceito de classe social. Para ele, o principal critério para se definir a participação em uma classe 

social e, por que não, para se despertar a própria consciência de classe era a experiência. A diferenciação 

entre experiência e consciência de classe é fundamental para Thompson por dois motivos. O primeiro 

deles é que, levando-se em conta as experiências dos trabalhadores e os locais ou os terrenos comuns em 

que essas experiências são desenvolvidas e compartilhadas, Thompson concebeu um tipo de trabalhador 

autônomo, consciente de si mesmo, não necessitando, portanto, de um guia para levá-los a adquirir a 

consciência de si. 

https://www.britannica.com/topic/Marxism
https://www.britannica.com/topic/Marxism
https://www.britannica.com/topic/class-consciousness
https://www.britannica.com/topic/factory-system
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Thompson (2002) afirma que todo processo de educação envolve a relação de 

mutualidade e dialética, em que os alunos não devem ocupar a posição de meros 

receptores passivos. No caso do indivíduo adulto, destacado pelo autor, existe a 

contribuição da experiência desse aluno para a relação que se constrói entre professor e 

discente (o que não quer dizer que isso também não ocorra com crianças). 

Para Thompson (2002), no contexto da Europa do século XVIII, há um 

distanciamento entre a cultura letrada e a cultura da gente do povo. Essa “distância fria” 

entre o homem letrado e o homem do povo se justificaria pelo medo da perda de algo, 

provavelmente da identidade elitista do primeiro, após essa aproximação (intimidade) 

com o segundo. Intensifica-se, nesse sentido, a separação entre os homens, negando-se o 

conceito de homem, na sua universalidade. Nesse contexto, surge a ideia do homem 

comum, que se caracterizava mais pelos atributos morais e espirituais, atributos esses 

cunhados através da experiência adquirida no trabalho, no sofrimento e nas relações 

humanas básicas. A ausência predominante dos atributos racionais, valorizados pela 

sociedade da época e não vinculados ao homem comum, justificaria o desejo de que a 

educação desse homem comum fosse moldada, obedecendo a objetivos predeterminados. 

Por volta de 1790, afirma Thompson (2002), observa-se a “marcha do intelecto”, 

que foi um movimento pelo qual as sociedades colocavam em prática estratégias de 

desenvolvimento mútuo, por meio dos institutos de mecânica e palestras dominicais 

oferecidas por escolas metodistas e instituições educacionais formais. Entretanto, a 

“marcha do intelecto” se sobrepunha à cultura do povo, que tinha como base a 

experiência, criando um distanciamento entre a cultura letrada e a cultura do povo. Com 

o tempo, quanto mais o homem comum dedicava as noites e os domingos à busca de 

conhecimento, mais se distanciava do conhecimento construído ao longo da vida, 

rejeitando, por exemplo, o que aprendera na infância e com seus colegas trabalhadores, 

rejeitando a linguagem e os costumes da cultura popular. Esse movimento de classe exigia 

de seus líderes e membros comuns o desenvolvimento da autodisciplina, do autorrespeito 

e de treinamento educacional. 

Após a Revolução Francesa, segundo Thompson (2002), estabeleceram-se entre a 

cultura popular e a educação atitudes que, por mais de um século, impediram os 

educadores da classe média de distinguirem o que era trabalho educacional e o que era 

controle social, o que ocasionava a ilegitimidade da experiência ou até mesmo a negação 

de seus atributos na vida dos alunos. Esse mesmo conflito vivido pelos educadores, 

também era sentido pelos trabalhadores que, ao alcançarem a cultura letrada, viviam a 
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rejeição por parte dos seus pares. Esse conflito entre educação e experiência se apresenta 

quando consideramos que o conflito real reside entre o intelecto (educação) e o 

sentimento (experiência) e que o primeiro sobrepõe-se ao segundo.  

Thompson (2002) considera, então, a questão polêmica e difícil, pois, sem o 

“sentimento real e a razão justa”, a educação seria abandonada e a escola da vida seria 

suficiente. Ou seja, não seria sensato rejeitar totalmente a cultura letrada em favor da 

experiência. Thompson retoma, dessa forma, a ideia do uso da dialética entre a educação 

e a experiência. 

Em relação à história vista de baixo, Thompson (2012a) afirma que o fato de a 

história da gente comum ser distinta da história oficialmente correta é uma das 

peculiaridades dos ingleses, em que o povo aparece como um problema com o qual o 

governo precisa lidar. Entretanto, alguns estudiosos ousaram não participar da 

configuração acadêmica convencional, realizando pesquisas principalmente sobre a 

história da classe operária, demonstrando certo engajamento ao investigar uma parte 

negligenciada da história. 

Um ponto importante é a crítica que Thompson (2012b) faz ao modelo proposto 

por alguns historiadores marxistas, que não seria o adequado para a construção de uma 

história marxista de predomínio da classe dominante e sua relação com os pertencentes à 

classe dominada. Assim, o autor critica um modelo de evolução histórica que se dá por 

intermédio de rupturas e crises, uma representação hegemônica dessa dominação de 

classe e participante de um certo economicismo, que não são suficientes para a análise da 

cultura popular, juntamente com a ausência de uma sociologia das classes e das 

consciências de classe. 

Esses dois importantes teóricos contribuíram para a trajetória que tentamos 

demonstrar nesta pesquisa, analisando as fontes e seus indícios, evidenciando a história 

esquecida dos asilados, considerada erroneamente como menos importante pela 

historiografia tradicional, mas que certamente mostra-se fundamental para a compreensão 

das lacunas existentes na história dos excluídos. 

Finalmente, podemos afirmar o grande prazer alcançado durante todo o percurso desta 

pesquisa através das descobertas e do aprendizado adquirido.  A cada capítulo, uma ideia, 

uma inquietação nos movia por caminhos antes impensáveis. Nosso desejo é que, a partir 

desta pesquisa, possamos contribuir para a construção de uma narrativa mais robusta e 

mais detalhada a respeito desses meninos e que os Arnaldos, Albertos e Josés possam ter 

mais participação na narrativa histórica brasileira. 
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1 MENINOS ASILADOS NA CASA DE SÃO JOSÉ: ORIGENS E DESTINOS 

 

Mesmo reconhecendo que documento não é um monumento (LE GOFF, 2008), 

ou seja, o documento não é inquestionável e muito menos contribuirá da forma correta se 

não forem considerados os contextos econômicos, sociais, entre outros, nos quais eles 

estão inseridos, daremos destaque às fontes primárias com as quais iremos dialogar nesse 

momento, analisando, primeiramente, os livros de matrículas e os documentos avulsos 

que se encontram sob a guarda do Centro de Memória da Etefv originada da antiga Casa 

de São José e situada na cidade do Rio de Janeiro. 

Vamos priorizar inicialmente a história de alguns dos meninos asilados na Casa 

de São José e os rastros deixados por eles; rastros, muitas vezes, negligenciados por uma 

escrita tradicional da história da educação. Não optamos por utilizar a ordem cronológica 

dos livros de matrícula durante a análise, mas nos empenhamos com observar os 

principais aspectos que sintetizaram a passagem de alguns desses indivíduos pela 

instituição, incluindo as suas origens e seus destinos. 

Além disso, é necessário que se faça a diferenciação entre os termos desvalido e 

asilado, nesse momento. Martins (2016) preocupou-se com ressaltar que desvalido é o 

indivíduo considerado “menor e vadio”, aquele que não possui recursos e nem quem o 

ampare; é aquele que precisa de favor, do acolhimento. Já o asilado é aquele que já foi 

favorecido com o amparo, com o abrigo, no caso, dado pelas instituições como uma 

concessão política, por meio da educação. No primeiro livro de matrículas do Centro de 

Memória da Etefv ([1888-1892]), encontramos a referência ao asilado, corroborando a 

diferenciação realizada entre os dois termos. Martins (2016) dialogou com Marques 

(1996), que afirma que a educação concedida aos desvalidos é uma estratégia definida, 

que tem como consequência manter-se o controle e a dependência das classes subalternas. 

De fato, o destino dos meninos recolhidos nas ruas e dos meninos transferidos do Asilo 

de Mendicidade para a Casa de São José foi controlado pela instituição que o acolheu, 

que decidiu os valores, a religião, os ensinamentos e a conduta que o asilado deveria 

receber. Entretanto, toda iniciativa de controle tem seus altos e baixos, como 

observaremos ao longo desta pesquisa. 

Os livros de matrículas da Casa de São José se apresentam em número de cinco, 

ao todo, sendo o primeiro com matrículas compreendidas entre 9 de agosto de 1888 e 28 

de junho de 1892; o segundo livro, de 9 de agosto de 1888 a 9 de dezembro de 1897; o 

terceiro, de 1º de fevereiro de 1898 a 28 de junho de 1907; o quarto, de 26 de março de 
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1908 a 29 de maio de 1911 e o quinto, de 29 de maio de 1911 a 4 de julho de 1916. 

Referentes à entrada de meninos na Casa de São José, oferecem dados importantes como  

nomes, filiação, naturalidade, dados de vacinação e cor da pele dos alunos, assim como 

algumas preciosas observações a respeito de suas origens e de seus desligamentos da 

instituição, que geralmente se deram mediante transferências para outras instituições de 

ensino, com algumas exceções, como nos casos em que meninos eram retirados do local 

pela família ou quando eram empregados ou faleciam, por exemplo. Apesar de o 

preenchimento dos livros seguirem certas normas, encontramos neles algumas 

informações questionáveis (como revisões, ausência de informações como a cor ou a 

filiação do asilado, entre outros problemas) que só contribuem ainda mais para a nossa 

análise, já que estamos perseguindo rastros e indícios (GINZBURG, 1989) e, não, 

certezas absolutas. Não existe razão para a análise de fontes sem a devida 

problematização de suas informações. 

 

1.1 O costume de empregar meninos  

 

Iniciaremos nossa análise considerando uma das matrículas4 encontradas no 

primeiro livro de matrículas da Casa de São José, do ano de 1888, em que podemos 

observar o ingresso do desvalido Alberto Ferreira de Lima, brasileiro, de filiação 

ignorada, de cor de pele preta, com 11 anos de idade, sem nenhuma instrução escolar, que 

foi vacinado após a sua matrícula na Casa de São José, no dia 9 de agosto de 1888 

(ETEFV, [1888-1892]). Alberto, assim como a maioria dos meninos matriculados na 

Casa de São José no dia da inauguração, foi transferido do Asilo de Mendicidade para 

aquela instituição, que fora fundada alguns meses após o fim da escravidão. Alberto pode 

                                                           
4 Os registros de matrículas da Casa de São José apresentam informações como o nome, a data de 

nascimento, a cor da pele, a filiação, a naturalidade, a instrução anterior, a idade e a informação sobre a 

vacinação do aluno. Entretanto, foi possível observar que as matrículas não informavam todos os dados 

previstos, pois ocorreram dificuldades de acesso em relação aos documentos complementares no 

momento da realização da matrícula, como ao registro de nascimento, no caso de meninos órfãos e 

recolhidos das ruas, por exemplo. Algumas matrículas exibem dados presumíveis, como os que se 

relacionam à idade dos meninos. A questão da vacinação era de suma importância, não só pelo que se 

refere à prevenção contra epidemias, mas por ter sido um dos impedimentos para que alunos de cor negra 

frequentassem a escola no período imperial, já que essa parte da população geralmente não se vacinava, 

por crer nos meios religiosos para a cura das doenças (CHALHOUB, 1990). Contudo, ao serem 

matriculados na Casa de São José, todos os meninos eram vacinados, caso não tivessem sido 

anteriormente. Essa iniciativa não evitou que alguns meninos contraíssem a varíola, uma das doenças 

mais disseminadas no período. A informação sobre instrução anterior se torna irrelevante, quando se 

identifica o perfil do asilado matriculado na Casa de São José, ou seja, meninos que se encontravam em 

situação de desvalimento e que não tiveram condições de frequentar uma escola anteriormente, sendo 

aquela a sua primeira experiência escolar. 
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ter sido um dos muitos ingênuos que aprendiam cedo a sobreviver nas ruas da cidade do 

Rio de Janeiro, até ser recolhido e levado ao Asilo de Mendicidade5. Não permaneceu por 

muito tempo na Casa de São José, pois, no ano seguinte, empregou-se na casa de Madame 

Françoise Montandon. Não há informações oficiais sobre os motivos pelos quais Alberto 

foi empregado tão rapidamente na casa de Madame Françoise; mas, seguimos pistas de 

que, após a abolição, muitos costumes se perpetuaram, independente da assinatura da Lei 

Áurea, os quais analisaremos posteriormente. Como demonstrado no Mapa de 

movimentos dos asilados de 1889 (Anexo 1) (ETEFV, 1889), 12 meninos foram 

empregados em casa de família. 

Nessa perspectiva, muitas crianças e jovens eram recrutados nos asilos de 

caridade, algumas a partir dos cinco anos de idade, sob a alegação de propiciar-

lhes uma ocupação considerada mais útil, capaz de combater a vagabundagem 

e a criminalidade. Trabalhavam 12 horas por dia em ambientes insalubres, sob 

rígida disciplina (RIZZINI, 2013, p. 377). 

 

A concessão de tutelas e as negociações a respeito do destino dos meninos 

demonstravam a perpetuação dos costumes que já vigoravam anteriormente. No pós-

abolição não seria diferente, porém; o costume de empregar meninos seria permitido pelo 

Estado e perpetuado pelos patrões, que continuavam a explorar a mão de obra infantil, 

agora através da concessão das tutelas dos menores. 

A situação vivenciada por Alberto era corriqueira, apesar de que, normalmente, 

após alcançarem a idade-limite para a permanência na Casa de São José, os meninos eram 

transferidos para outra instituição de ensino ou entregues, a pedido ou devido ao mau 

comportamento apresentado por alguns deles enquanto estavam na instituição, às suas 

famílias. Entretanto, foram 12 os meninos que se empregaram em 1889 e, do grupo de 

meninos que foi removido do Asilo de Mendicidade em 1888, 44 deles tinham 12 anos 

de idade e 7 meninos, 13 anos de idade (MACHADO, 2004). Já Caseli (2018) afirma que 

                                                           
5  Segundo Pessoa (2016), o Asilo de Mendicidade foi inaugurado em 1879, sob a direção do chefe de 

polícia e subordinado à Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. Nos anos 1830, a mendicância se 

tornou crime passível de punição, com pena de prisão simples ou com trabalho durante um período de 

oito dias a um mês. Com o crescimento urbano do Rio de Janeiro, as questões referentes à segurança 

pública e manutenção da ordem desencadearam o recolhimento dos mendigos das ruas, recebendo cada 

policial uma recompensa por cada mendigo capturado em boas condições de saúde, mendigos que 

seguiam, após sua captura, para a Casa de Correção da Corte, onde seriam disciplinados, por meio do 

trabalho, para tornarem-se socialmente úteis. Em um alpendre provisório, foi estabelecido um abrigo 

para mendigos, em 1854. Entretanto, devido à inexistência de acomodações suficientes para abrigar 

pessoas de ambos os sexos, ocorre a transferência dessas pessoas, em 1879, para o Asilo de Mendicidade 

ainda em construção. Além de mendigos de ambos os sexos, o asilo recebia menores de 14 anos de idade 

encontrados vagando pelas ruas, além dos pedintes que possuíam problemas físicos ou idade avançada, 

os que solicitavam a entrada provando a sua indigência e ainda os idiotas, imbecis e alienados que não 

fossem recebidos no Hospício de Pedro II. 
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foram 15 meninos empregados ao longo do funcionamento da Casa de São José e que um 

dos registros foi feito em 1903, demonstrando que o costume ainda vigorava, nessa data. 

Com perspectiva semelhante à de Alberto, selecionamos o registro do asilado 

Frederico Thomaz da Silva, existente no primeiro livro de matrículas, com filiação 

ignorada, 12 anos de idade, de cor parda, brasileiro, sem instrução anterior, vacinado após 

a matrícula e que também foi removido do Asilo de Mendicidade em agosto de 1888 

(ETEFV, [1888-1892]). Em 13 de fevereiro de 1889, Frederico deixou a Casa de São José 

para empregar-se na fábrica de pregos, indicando-se, assim, que os meninos não eram 

empregados somente por particulares, mas, também, em algumas fábricas, com os 

mesmos fins. 

 

1.2 Os incorrigíveis 

 

Partindo da definição na língua portuguesa, incorrigível significa algo ou alguém 

impossível de se corrigir ou incapaz de corrigir-se. Entretanto, Rizzini e Marques (2012) 

ampliam esse significado, recorrendo à origem da palavra (incorigibile), acrescentando 

que incorrigível seria aquele reincidente no erro, no crime ou num hábito. O ato de ser 

incorrigível decorre, segundo os autores, de um conjunto de estratégias utilizadas, criadas 

e recriadas pelos envolvidos no erro, sejam alunos, familiares, tutores ou afins, em 

contrapartida às situações de subordinação e dependência, sendo o comportamento 

incorrigível uma construção social. 

Além de carregarem sobre si o fato de serem meninos desvalidos e 

desafortunados, os matriculados na Casa de São José portavam ainda muitos outros 

estigmas, entre eles o de serem rotulados como incorrigíveis em relação ao 

comportamento-padrão determinado para os alunos. As soluções destinadas para a 

correção desse desajuste de conduta se constituíam em sanções (como a proibição de 

visitas familiares), devolução à família (se tivessem uma) ou transferência para o serviço 

militar. 

Goffman (1975) afirma que o termo estigma foi criado pelos gregos, a fim de 

evidenciar alguma coisa extraordinária ou ruim sobre o status moral que alguém 

apresentava em sociedade. Tais sinais eram feitos com cortes ou fogo e serviam como 

uma marca sobre o indivíduo, fosse ele escravo, criminoso ou traidor. Essa pessoa, 

segundo Goffman (1975), deveria ser evitada, inclusive em lugares públicos. O termo foi 
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sendo acrescentado de outros adjetivos ao longo do tempo e atualmente é associado à 

desgraça, superando a evidência corporal. 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele 

tem um atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa 

categoria em que pudesse ser – incluído, sendo, até, de uma espécie menos 

desejável – num caso extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou 

fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a 

uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande – algumas 

vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem 

– e constitui-se uma discrepância específica entre a identidade social virtual e 

a identidade social real (GOFFMAN, 1975, p. 6). 

 

Nessa perspectiva, Goffman (1975) afirma que o termo estigma será sempre usado 

em referência a um atributo depreciativo. O autor destaca três tipos de estigma, a saber: 

estigmas sobre as abominações do corpo, como as várias deformidades físicas; estigmas 

sobre as culpas de caráter individual, percebidas como vontade fraca, as paixões tirânicas 

ou não naturais, as crenças falsas, rígidas e a desonestidade (nesses casos encontram-se 

distúrbio mental, prisão, vício, homossexualismo, desemprego, tentativas de suicídio e 

comportamento político); e os estigmas tribais de raça, nação e religião. Goffman (1975) 

explica que as atitudes que os indivíduos ditos normais direcionam a um indivíduo 

estigmatizado são bem conhecidas, na medida em que uma ação social benevolente tenta 

suavizar e melhorar o entendimento sobre o estigmatizado; mas, por definição, acredita-

se que alguém com estigma não seja completamente humano e, com base nisso, lhe são 

direcionados vários tipos de discriminação e reduzidas as suas chances de vida. 

Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas 

vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como aleijado, 

bastardo, retardado, em nosso discurso diário como fonte de metáfora e 

representação, de maneira característica, sem pensar no seu significado 

original (GOFFMAN, 1975, p. 8). 

 

Nesse sentido, podemos compreender os mais variados termos estigmatizantes 

direcionados aos meninos da Casa de São José, principalmente o termo incorrigível, que 

inferioriza o indivíduo tornando-o um ser inferior. O estigma utilizado nesse caso se 

refere ao segundo tipo, ou seja, ao das culpas de caráter individual, aliado ao do terceiro 

tipo, no que se refere à raça (no caso dos meninos negros). O incorrigível é aquele que, 

segundo a análise de Goffman (1975), se relaciona com os adjetivos mau, perigoso e 

fraco. Para os meninos da Casa de São José que foram vítimas do estigma, a solução foi 

deixá-los aos cuidados de suas famílias ou aos cuidados das forças militares, para que 

fossem excluídos ou corrigidos. Para os profissionais que trabalhavam na Casa de São 

José naquele período, os alunos incorrigíveis eram aqueles que desafiavam a conduta-
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padrão a ser adotada pelos bons alunos. Os alunos incorrigíveis representavam o fracasso 

da imposição do comportamento-padrão. Algo deveria ser feito para que esse 

comportamento deplorável (segundo os professores e demais responsáveis pela Casa de 

São José) não se tornasse uma constante. Muitos alunos sofreram punições devido ao 

desvio de boa conduta que apresentaram. Esses são os casos que mostraremos a seguir. 

O aluno Arthur Alexandre Pereira, de filiação ignorada, de 13 anos de idade, cor 

preta, sem instrução anterior no ato da matrícula na Casa de São José, foi vacinado após 

a sua entrada na instituição. Foi matriculado em 9 de agosto de 1888, sendo também um 

dos removidos do Asilo de Mendicidade, mediante requerimento do ministro da Justiça 

Ferreira Viana, como consta no segundo livro de matrículas (ETEFV, [1888-1897]). Sua 

história se parece com as dos demais meninos, a não ser por um detalhe: Arthur foi 

remetido em janeiro de 1889 para o Quartel General da Armada, a fim de assentar praça 

na Companhia de Aprendizes de Marinheiros. 

O motivo pelo qual Arthur Alexandre foi selecionado para o serviço militar não é 

informado no seu registro de matrícula, assim como os de muitos outros meninos que 

tiveram destino semelhante, como José Garibaldi, de filiação ignorada, de 12 anos, cor 

parda, sem instrução anterior, vacinado ao ser matriculado na Casa de São José, em 9 de 

agosto de 1888. Conforme nos informa o primeiro livro de matrículas, o menino foi 

remetido para a Companhia de Aprendizes de Marinheiros no mesmo dia da transferência 

de Arthur Alexandre (ETEFV, [1888-1892]). Vários são os casos de meninos que foram 

remetidos ao serviço militar, segundo as informações contidas nas matrículas. Dentre os 

meninos entregues ao serviço militar, muitos eram negros e pardos. 

Como constatação da presença de meninos negros e pardos no serviço militar, 

recorremos a uma fotografia retirada no cruzador Benjamin Constant, em 1906, na qual 

podemos notar os rastros que demonstram que o envio de meninos negros para a Marinha 

não era incomum. Alguns desses indivíduos poderiam ser oriundos de instituições como 

a Casa de São José. 
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Figura 1 – Foto de um grupo de oficiais do Cruzador Benjamin Constant, 1906. Paris, França 

 

Fonte: Brasil, ([1906]). 

 

Ainda sobre as transferências para a Companhia de Aprendizes de Marinheiro, 

analisaremos a matrícula do interno Armando dos Santos, filho de Maria Izabel de 

Almeida Andrade, com 9 anos de idade no dia da matrícula, em 1905, de cor branca, 

vacinado, natural do Distrito Federal, e que é um exemplo de como as transferências eram 

analisadas de acordo com os acontecimentos ocorridos na Casa de São José, conforme o 

descrito no quarto livro de matrícula. 

Matriculado na aula da professora D. Clara Esposel. Desligado em maio de 

1910 por insubordinado e incorregivel não tendo em atributo pessoa alguma a 

quem fosse entregue, esta Diretoria providenciou para que fosse collocado na 

Escola de Aprendizes Marinheiro (ETEFV, [1908-1911]). 

 

Armando dos Santos esteve na Casa de São José até os 14 anos de idade. 

Comparando a sua com outras matrículas de alunos considerados indisciplinados, 

observamos que estes não foram transferidos para outra instituição e, sim, entregues a 

suas famílias. Porém, Armando, segundo a descrição do documento, não tinha a quem ser 

entregue, apesar de o nome de sua mãe ter sido registrado na matrícula. A Casa de São 

José não aceitava mais a insubordinação do asilado e, em contrapartida, não existia um 

familiar que pudesse ser responsável por ele, restando a Armando seguir naquele 

momento o destino da Companhia de Aprendizes de Marinheiros. 

A Companhia de Aprendizes de Marinheiros recebia meninos desvalidos da idade 

de 10 a 17 anos recolhidos nas ruas, além dos incorrigíveis, que eram excluídos das 

instituições a que pertenciam, mesmo que esses asilados fossem de “boa família”. Nesse 

caso, o estigma de incorrigível superava as origens familiares dos internos. 
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Segundo o Decreto n. 1517, de 1855, que criava a Companhia de Aprendizes de 

Marinheiros no Pará e que depois serviu de base para a criação de outras companhias no 

Brasil, os meninos deveriam apresentar algumas características para serem admitidos 

como aprendizes (SILVA, 2002): 

1º- Ser Cidadão Brasileiro 

2º - Ter a idade de 10 a 17 anos 

3º - Ser de constituição robusta e própria para a vida do mar. 

[...] também poderão ser admitidos os que tendo menos de 10 annos de idade 

se acharem com suficiente desenvolvimento physico para começar o 

aprendizado (BRASIL, 1855 apud SILVA, 2002, p. 54-55). 

 

As “virtudes marinheiras” (LINS, 2015) englobavam a robustez, a disposição para 

o trabalho, o heroísmo e a adaptação à rotina e à disciplina. Mas, existiam outros 

interesses no recrutamento desses meninos. 

Crianças e jovens que se colocavam fora do controle, independente da origem 

social, poderiam ser encaminhados para a Marinha que corrigiria os 

“incorrigíveis”. Ou seja, um menino de comportamento indesejável, mesmo 

sendo de “boa família”, não estaria livre de ser encaminhado para a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros. As idades, os lugares de origem e as 3 projeções para 

o sujeito, ainda sem poder de decisão sobre si mesmo é que determinavam os 

seus deslocamentos naquela instituição militar. Porém, mesmo submetidos às 

duras regras da disciplina da instituição, os meninos não se desprendiam 

integralmente das suas experiências em comunidade e do que as suas idades 

podiam lhes proporcionar na relação com o mundo [...]. A condução para 

instituições que confinavam não ocorria necessariamente com os órfãos, como 

dizia a propaganda, pois os meninos que tinham família e eram recrutados nas 

ruas à revelia são exemplos de que a destituição do pátrio poder era um artifício 

de controle das famílias (LINS, 2015, p. 2). 

 

Uma das estratégias utilizadas pela Marinha para corrigir os meninos 

indisciplinados era o ensino da religião e da moral cristã, além das primeiras letras, do 

padrão de família, de mulher e de infância defendidos pela instituição (LINS, 2015). 

Entretanto, a carreira militar não apresentava garantias de futuro aos meninos, após serem 

dela dispensados. Por isso, o objetivo, no caso dos meninos incorrigíveis da Casa de São 

José, era de fato o disciplinamento, já que, em situações mais comuns, quando os meninos 

completavam 13 anos, estando eles sob os cuidados da família, certamente estariam 

“junto de algum mestre de ofício como aprendizes, visando garantir o aprendizado de 

uma profissão” (SILVA, 2002); ou, no Instituto Profissional, adquirindo um 

conhecimento semelhante. 

Além disso, os meninos poderiam ser devolvidos à Casa de São José, caso não 

fossem julgados aptos para as exigências da Marinha. Pelo que foi verificado no ofício 

do Comando da Escola Modelo de Aprendizes da Capital Federal (Anexo 2) (ETEFV, 

1910), o aluno Armando do Santos, do qual falamos anteriormente, permaneceu na 
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instituição. Porém, o aluno Antônio Pereira foi devolvido à Casa de São José por ser 

julgado incapaz para o serviço daquela armada. No registro de matrícula de Antônio 

Pereira, de filiação ignorada, presumidamente com 10 anos de idade, de cor branca, 

matriculado em 1905 a pedido do juiz de órfãos, estando a frequentar a aula de Dona 

Clara Esposel, encontra-se a informação de que ele foi desligado da Casa de São José em 

1910 por “desenvolvimento físico”, sendo remetido novamente para a Vara de Órfãos. 

Como vimos, o aluno foi enviado para a Marinha, sendo devolvido posteriormente por 

ser incapaz de servir a armada. Há indícios de que Antônio Pereira deveria ser pequeno 

(não robusto) para a sua idade, pois, se fosse o contrário, talvez fosse aceito pela Marinha. 

A política médico-higienista6 e o apelo científico da época visavam à medicalização da 

sociedade, estabelecendo padrões e a relação entre a medicina, a educação e o ideário 

referentes às questões sociais vigentes naquele momento. Antônio Pereira, de alguma 

forma, não se encontrava dentro dos padrões de desenvolvimento físico, determinado por 

medições físicas e mentais dos indivíduos. 

Ainda sobre a ida dos asilados para a Companhia de Aprendizes de Marinheiros, 

não podemos ignorar as revoltas ocorridas nos primeiros anos de regime republicano, 

como a Revolta da Chibata, em 1910, que seria um indício de que os indivíduos negros 

sofriam maus-tratos enquanto serviam à Marinha. Liderados por João Cândido, 

marinheiros rebelados explicitaram a necessidade de mudanças no tratamento a eles 

conferido, como os castigos (chibatadas e torturas), baixos salários, péssima alimentação 

e falta de condições de trabalho. Grande parte dos marinheiros era composta de negros e 

pardos. Em seguida, observamos a fotografia que retrata somente marinheiros negros e 

pardos, em uma visita do navio Minas Gerais aos Estados Unidos e os indícios de sua 

presença (e, talvez, do estranhamento que suscitavam) no serviço militar. 

 

Figura 2 – Marinheiros brasileiros pardos e pretos posam para um fotógrafo a bordo do Minas Gerais, como 

parte de uma série de fotografias provavelmente tomadas durante a visita do navio aos Estados Unidos, no 

início de 1913. 

 

                                                           
6  Gondra (2004) demonstra que os médicos que atuavam na cidade do Rio de Janeiro, na época, enxergavam 

a cidade como feia, suja, doente, negra, imoral e iletrada. Com isso, os médicos iniciaram um projeto de 

formação a ser desenvolvido em rede escolar, o qual supunha a necessidade de escolarizar-se em sintonia 

com uma espécie de prontuário oferecido pela ciência médica, buscando assim fórmulas que 

aproximassem a cidade que recusavam a um mundo natural idealizado. Para o autor, educar e civilizar 

são representados como atos solidários, que convergem para a eliminação “dos fatores adversos e a 

produção de um futuro novo, regenerado e sem vícios, grandioso para os indivíduos, para a sociedade e 

para o Estado” (GONDRA, 2004, p. 23). 
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Fonte:  Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América ([1910-1921]). 

 

 

Os meninos eram enviados à Escola de Aprendizes de Marinheiros pelo fato de a 

Marinha “aceitar” esse tipo de função, a de corrigir os incorrigíveis. Entretanto, 

encontramos registros de que alguns alunos da Casa de São José foram enviados para a 

Escola de Sargentos do Exército, em Realengo. Essas informações se encontram, por 

exemplo, em um dos livros de 1888 que foi revisado (2º livro de matrículas), conforme 

visto no Anexo 3, que se refere à matrícula de Eduardo de Freitas, transferido para a 

Escola de Sargentos do Exército (ETEFV, 1888-1897). 

O Exército, após a Guerra do Paraguai (1864-1870), se tornou uma instituição 

distinta, organizando-se como uma força militar e intelectual, recebendo influência direta 

das referências ideológicas do positivismo7, em especial, de Auguste Comte. A relação 

do Exército com o Império vinha se desgastando, já que a influência do campo político 

sobre o campo militar (nomeação para cargos, intervenção nas escolas militares, entre 

outras iniciativas) não era bem aceita pelos oficiais, que demonstraram, a partir de então, 

                                                           
7  De acordo com Penna ([20--]), o positivismo é uma das doutrinas filosóficas derivadas do iluminismo, 

que se tornou uma escola filosófica por meio de Auguste Comte (1798-1857). A época do positivismo 

foi marcada pela profunda transformação material e espiritual ocasionada pela Revolução Industrial e 

pelas intensas e significativas mudanças ensaiadas e realizadas de forma integral ou parcial pela 

Revolução Francesa. Os fundamentos do positivismo consistem na busca de uma explicação geral diante 

de um fenômeno derivado da industrialização: a crescente especialização. Comte fundou a física social, 

que ensejou o surgimento da sociologia, baseando-se no modelo de investigação comum às ciências 

empíricas com vistas a “descobrir as regras que governam a sucessão e a coexistência dos fenômenos”. 

Com a base teórica e metodológica construída por Comte, surge a teoria dos três Estados, segundo a qual 

a humanidade passaria por três estágios, sendo um estágio teológico, um metafísico e um positivo ou 

científico, sendo esse último o resultado da evolução e do alcance da plenitude pela humanidade. Os 

integrantes do Apostolado Positivista do Brasil, que teve Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos 

como principais doutrinadores e Benjamin Constant como líder, inspiraram os dizeres da bandeira 

brasileira com o lema “Ordem e progresso” e se empenharam em dar suporte à ideia de uma república 

unitária, capaz de pôr em prática as vontades gerais. Entretanto, do positivismo no Brasil restou apenas 

a herança doutrinária. 
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apoio às causas antimonárquicas, como a abolição da escravatura. A Escola Militar da 

Praia Vermelha foi um local privilegiado de resistência antimonárquica, principalmente 

nos últimos anos do Império, pois, mesmo os oficiais de baixa patente possuíam educação 

superior ou científica. A Escola Militar da Praia Vermelha era apelidada de Tabernáculo 

do Saber e tinha como um dos seus professores Benjamin Constant8, um dos principais 

divulgadores do positivismo no Brasil. Durante o Segundo Reinado, o Exército passou 

por um período de grande desprestígio e descaso por parte do imperador, D. Pedro II, o 

que afastou os integrantes da elite de suas instituições, provocando a aceitação, em seus 

quadros, de indivíduos das classes populares, filhos de militares e do baixo escalão do 

funcionalismo público, além de recrutas negros. 

De fato, o Exército da época da abolição continha grande número de negros e 

mulatos entre as praças, isto é, entre soldados, cabos e sargentos. Como não 

havia serviço militar obrigatório, as praças eram recrutadas quase à força entre 

a população pobre das cidades e do campo. Essa população, como acontece até 

hoje, era, em sua maioria, não-branca. No oficialato não era rara a presença de 

negros e mestiços, sobretudo nos escalões inferiores (alferes, tenentes, 

capitães). A Guerra do Paraguai, em que tantos negros lutaram, inclusive ex-

escravos, facilitara a promoção ao oficialato, por mérito, de muitos graduados. 

Não consta que houvesse generais negros. Caboclos havia, como Floriano. Mas 

sob o ponto de vista racial a situação era bastante democrática, muito mais, 

certamente, do que a da Marinha (CARVALHO, 2005, p. 156). 

 

O apoio à proclamação do novo regime de governo se mostrou mais intenso após 

a ocorrência da Questão Militar9, que foi o estopim para que esses oficiais se 

posicionassem a favor do regime republicano. Com a Proclamação da República, o 

                                                           
8  Benjamin Constant Botelho de Magalhães (1833-1891) formou-se em Engenharia pela Real Academia 

Militar, instituição criada em 1811 nos moldes das universidades portuguesas. Aprofundou seus estudos 

e adquiriu o doutorado em Ciências Matemáticas e Físicas. Lecionou matemática elementar na Escola 

Militar. Em 1858, matriculou-se na Escola de Aplicação do Exército e concluiu o curso militar em 1859. 

Influenciado pelas ideias positivistas, foi apregoador da noção dos três estágios civilizacionais de 

Auguste Comte, entre os jovens oficiais. Foi aluno do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro e 

diretor fundador da Escola Normal Superior. Era adepto do abolicionismo e do republicanismo, ideais 

que ajudou a promover. Foi um dos fundadores do Clube Militar, em 1887, na época em que os militares 

passavam a reivindicar direitos para a categoria, por efeito da Questão Militar. 
9  A Questão Militar foi uma sucessão de conflitos que ocorreram entre 1884 e 1887, pelos quais oficiais 

do Exército e a Monarquia travaram embates, o que resultou em uma grave crise política, fortalecendo a 

campanha republicana. Após o tenente-coronel Sena Madureira se manifestar publicamente contra a 

contribuição obrigatória para o montepio dos militares (1883) e por ter convidado uma personalidade 

abolicionista (Antônio Jangadeiro, o Dragão do Mar) para visitar a Escola de Tiro do Rio de Janeiro 

(1884), foi punido em ambas as situações, provocando a proibição de manifestações de descontentamento 

via imprensa. O Marechal Deodoro se recusou a cumprir tal ordem e foi punido, tendo a punição revogada 

posteriormente. Em 1885, o Coronel Cunha Matos denunciou um comandante de quartel por corrupção, 

gerando críticas e punições, sendo defendido apenas pela imprensa. Em 1886, os alunos da Escola Militar 

da Praia Vermelha se manifestaram em apoio ao General Deodoro. Em 1887, após o apoio dos cadetes a 

Deodoro e Sena Madureira, o governo imperial demitiu o ministro Alfredo Chaves, perdoando todos os 

militares punidos. Antes da Proclamação da República, em 1889, os militares fundaram o Clube Militar, 

em 1887, que, com o agravamento da questão servil, solicitou, por intermédio de Deodoro, ao Ministro 

da Guerra, que os militares fossem desobrigados de caçar os escravos fugidos. 
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Exército se aproxima do campo educacional, difundindo ideais como o civismo, o 

patriotismo e o amor à justiça, preocupando-se com a formação do cidadão soldado, 

demonstrando, assim, a existência de um objetivo de formação e um planejamento 

específico de ações para que o êxito fosse alcançado, nesse campo (SEPÚLVEDA, 2010). 

Percebemos, assim, uma diferença significativa entre a Marinha e o Exército, no que se 

refere aos papéis desempenhados pelas Forças Armadas nesse cenário educacional, o que, 

consequentemente, gerou implicações em instituições como a Casa de São José. 

Por um curto período de tempo, funcionou na zona oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, especificamente em Realengo, a Escola de Sargentos (1893-1896). Nesse local, 

era oferecida a formação de sargentos, na tentativa de se estabelecer uma instrução para 

praças formulada nos moldes dos cursos de formação de oficiais (VIANA, 2010).  

Com vistas à inserção de indivíduos no contexto de profissionalização do 

Exército, o curso oferecido tinha por finalidade habilitar pessoal para preencher as vagas 

de sargentos com especialidades correspondentes às da formação da Escola Militar, ou 

seja, em cavalaria, artilharia e engenharia, e a sua duração era de quatro anos. O currículo 

da Escola de Sargentos seria composto por uma parte teórica e uma parte prática, 

contemplando matérias como contabilidade, leitura, gramática, caligrafia e outras, 

pertinentes à formação militar, de acordo com as especialidades em que os alunos seriam 

distribuídos. Antes da existência da Escola de Sargentos, fixaram-se em Realengo a 

Escola Geral de Tiro de Campo Grande (1857-1890), a Escola Prática do Exército na 

Capital Federal (1891-1897) e a Escola Preparatória e de Tática do Realengo (1898-

1905). O Exército contribuiu para o desenvolvimento do local, com a expansão da linha 

férrea, assim como tornou-o um ambiente privilegiado para o conhecimento e elaboração 

de novos armamentos, sendo o espaço ideal para as manobras de treinamento, que não 

poderiam mais ser realizadas no espaço urbano da cidade, após inúmeros acidentes com 

civis. Na fotografia da Figura 3, podemos observar a Escola de Sargentos de Realengo, 

retratada no evento de teste do dirigível brasileiro Bartholomeu de Gusmão. O local 

provavelmente foi escolhido por estar distanciado do núcleo urbano e pelo espaço que 

oferecia. 

Figura 3 – Teste do dirigível Bartholomeu de Gusmão no Campo de Tiro do Realengo, no Rio de Janeiro, 

em 1894. Na lateral, encontra-se o quartel de Realengo 



34 
 

 

Fonte: Musée de L’Air Le Bourget ([1894]). 

 

Viana (2010) afirma que, para que o aluno fosse matriculado naquela escola, era 

necessário que ele fosse brasileiro, de constituição física robusta, que fosse vacinado e 

que tivesse idade entre 14 e 17 anos. As instalações da Escola de Sargentos eram 

organizadas e completas, contendo biblioteca, refeitórios, além de armazéns para a guarda 

de material da artilharia e engenharia, alojamentos, entre outros aposentos. Porém, 

segundo Viana (2010), muito do que foi descrito no regulamento da escola não foi 

realizado, sendo o seu primeiro ano de funcionamento reduzido ao estabelecimento de 

horários de exercícios e atividades práticas, diante da falta de material, instalações, 

instrutores e aulas práticas e teóricas. No ano seguinte, dos 156 matriculados, 66 foram 

excluídos por variados motivos, permanecendo como programa escolar unicamente as 

atividades físicas e exercícios de marcha. Viana (2010) indica que provavelmente as 

atividades práticas podem ter se reduzido à realização de faxinas e manutenção de 

equipamentos. 

Em 1896, a escola foi extinta, pois o governo avaliou que os resultados por ela 

obtidos não correspondiam às expectativas e ao “sacrifício pecuniário” feito pela nação 

(VIANA, 2010, p. 59). Dos 215 alunos existentes durante o funcionamento da Escola de 

Sargentos, 117 foram excluídos por indisciplina, 1 por falecimento e 30 por motivos 

variados. Os menores de idade foram entregues às suas famílias e alguns foram 

reaproveitados no 1º Batalhão de Engenharia ou no Arsenal de Guerra. 

Podemos observar que, mesmo no Exército, os alunos eram desligados por 

indisciplina, enfraquecendo a postura disciplinadora esperada pelo governo, inclusive em 

relação aos menores incorrigíveis encaminhados pela Casa de São José. O Exército, por 

intermédio das tentativas de organização do ensino promovidas pela constituição de 
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escolas que vislumbravam uma formação consistente, científica e moralizadora, 

demonstrou que os objetivos estabelecidos iam muito além do simples disciplinamento. 

Observamos que os alunos da Casa de São José não foram mais transferidos para 

instituições militares do Exército após o fechamento da Escola de Sargentos, que seria 

reaberta em 1913. 

 

1.3 A limpeza urbana e as instituições 

 

A Casa de São José fazia parte de um conjunto de instituições que, durante o 

período estudado, serviram a um propósito específico determinado pelo Estado. Nessa 

perspectiva, Goffman (1974) trabalha com o conceito de instituição total, que nos ajudará 

a compreender a função de uma instituição na sociedade. 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e trabalho 

onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida 

fechada e formalmente administrada (GOFFMAN, 1974, p. 11). 

 

Goffman (1974) esclarece que as instituições são estabelecimentos sociais e que 

possuem tendências de fechamento. O fechamento ou seu caráter total seria simbolizado 

pela barreira à relação social com o mundo externo e por proibições à saída que, muitas 

vezes, são incluídas no seu esquema físico. A esses estabelecimentos Goffman dá o nome 

de instituições totais. As instituições totais podem ser enumeradas em cinco 

agrupamentos. A Casa de São José, por exemplo, estaria no primeiro agrupamento, o das 

instituições criadas para cuidar de pessoas “incapazes e inofensivas”, como as casas para 

cegos, velhos, órfãos e indigentes. Entretanto, a Casa de São José também poderia 

pertencer ao quarto agrupamento, que contempla as instituições estabelecidas com a 

intenção de realizar de modo mais adequado alguma tarefa de trabalho e que se justificam 

pelos seus fundamentos instrumentais, sendo elas as escolas internas, os quartéis, os 

navios, os campos de trabalho e as colônias. 

Sobre os internados, Goffman (1974) faz uma ressalva a respeito dos orfanatos e 

“casas de crianças enjeitadas”, considerando que essas instituições não devem ser 

consideradas instituições totais, a menos que, à medida que o órfão seja socializado no 

mundo externo, ocorra algum processo de “osmose cultural10”, mesmo que esse mundo 

                                                           
10 Para Goffman (1974), é característico dos internados que cheguem a instituição com uma cultura aparente 

derivada de um mundo da família, ou seja, geralmente o internado traz consigo uma forma de vida, um 

conjunto de atividades aceitas sem discussão até o momento em que é admitido na instituição. Por isso 

Goffman acredita que existem razões para excluir os orfanatos e casas de crianças abandonadas da lista 
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lhe seja negado. Devemos nos lembrar que parte dos asilados da Casa de São José 

passavam suas férias fora da instituição. Inclusive, muitos a ela não retornavam. 

Continuando a analisar os asilados da Casa de São José, encontramos a matrícula 

de Arnaldo, no primeiro livro de matrículas, sem sobrenome e filiação. Arnaldo tinha 6 

anos, sua cor era preta e também não possuía nenhuma instrução anterior até o momento 

em que foi matriculado, tendo sido removido do Asilo de Mendicidade por ordem do 

ministro do Império Ferreira Viana, em 1889 (ETEFV, [1888-1892]). 

Entretanto, consta no registro de matrícula a informação de que o asilado Arnaldo 

foi entregue “a pessoa de sua família que o reclamou”, conforme o ofício de número 199, 

enviado pelo Diretor do Asilo de Mendicidade (ETEFV, [1888-1892]). Seguindo os 

rastros deixados por Arnaldo, que foi matriculado na Casa de São José em 20 de março 

de 1889 e reclamado pela família em 23 de março do mesmo ano (em um intervalo de 

três dias), surgiram indícios de que Arnaldo foi recolhido das ruas à revelia e levado para 

a instituição. Pela pouca idade do menino, talvez não soubesse oferecer os dados 

necessários para sua identificação, como onde morava e o que fazia na rua. 

Dessa forma, o recolhimento compulsório em prol de uma “limpeza” e 

ordenamento urbano, segundo Machado (2004), levou inúmeras crianças a diversas 

instituições como o Asilo de Mendicidade (para enfermos, alienados, mantido pelo 

Estado com faixa etária de 3 a 12 anos, 1854), o Orfanato Santa Maria, o Colégio Maria 

Imaculada (para meninos negros na faixa etária de 12 a 21 anos, 1872), a Escola de 

Aprendizes de Marinheiros (mantida pelo Estado, para meninos maiores de 12 anos 

encontrados em abandono moral, 1873), o Asilo de Meninos Desvalidos (mantido pelo 

Estado, para meninos desvalidos na faixa etária de 8 a 21 anos, 1874), o Asilo Agrícola 

Santa Isabel, a Associação Protetora da Infância Desamparada (para meninos vagabundos 

ou destituídos de amparo de família e órfãos na faixa etária de 10 a 14 anos) e, finalmente, 

a Casa de São José (custeada com subvenção federal oriunda do recolhimento de impostos 

sobre bebidas alcóolicas, atendendo a meninos na faixa etária entre 7 e 11 anos, podendo 

lá permanecer até os 14 anos, 1888), intervindo sobre as questões sociais gritantes na 

cidade do Rio de Janeiro. Analisando principalmente os livros de matrículas com registros 

de 1888 e 1889 (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897]), percebemos que muitos meninos 

                                                           
de instituições totais, a não ser que o órfão se socialize no mundo externo e aprenda com ele, mesmo que 

esse mundo lhe seja sistematicamente negado. A osmose cultural é um conceito da Antropologia e ocorre 

mesmo que por mais que as culturas sejam diferentes, alguns elementos culturais unem-se devido a 

alianças matrimoniais, trocas comerciais ou guerras. 
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tiveram uma rápida passagem pela Casa de São José, sendo transferidos para outras 

instituições com menos de um ano de permanência no abrigo-escola. Grande parte foi 

rapidamente transferida, nesse período, para o Asilo de Meninos Desvalidos, para a 

Escola de Aprendizes de Marinheiros ou para o Asilo de São Bento, no Galeão, fora 

aqueles que foram empregados, desligados a pedido da família, se evadiram ou faleceram. 

Posteriormente a esse período, prevalecem as transferências para o Instituto Profissional 

(que antes denominava-se Asilo de Meninos Desvalidos). 

Analisando os registros de matrículas, observamos que alguns alunos foram 

transferidos para o Asilo de São Bento, no Galeão, hoje bairro da Ilha do Governador, na 

cidade do Rio de Janeiro. Assim como os demais locais para onde os asilados foram 

enviados, procuramos compreender os motivos que os levaram para esse local. Dessa 

forma, utilizaremos a contribuição da pesquisa de Lilia Schwarcz (2017) sobre a trajetória 

do escritor Lima Barreto, que, por um período de sua vida, morou na Colônia de São 

Bento, no Galeão, devido à transferência de seu pai, que fora trabalhar no local. 

O escritor Lima Barreto (1881-1922) nasceu e aproveitou a sua infância na Ilha 

do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Em uma crônica publicada no Almanak d’A 

Noite, em 1916, Lima Barreto descreve o local como de hábitos e costumes roceiros – sua 

casa ficava em cima dos morros da Colônia de São Bento. Como apura Schwarcz (2017), 

a Colônia São Bento, no Galeão, ficava na parte oeste da ilha. As colônias de São Bento 

e Conde de Mesquita foram fundadas em 1889, também pelo ministro Antônio Ferreira 

Viana, para a recuperação de indivíduos ociosos que estavam largados nas ruas do Rio de 

Janeiro. O abade Manuel de Santa Catarina Furtado teria doado casas e terras da fazenda 

São Bento e o Barão de Itacuruçá procedeu da mesma forma, na região do Galeão. Ainda 

segundo Schwarcz (2017), o decreto de 31 de maio de 1889 teria sido o primeiro a 

mencionar as colônias, já que anunciava a criação de um Conselho de Assistência para a 

Casa de São José, para a Colônia de São Bento e para a Colônia do Conde de Mesquita, 

que estariam sob a proteção da Princesa Isabel. 

Entretanto, as notícias sobre as instituições citadas só começariam a aparecer em 

1890, a partir da política de reordenação da assistência à população de alienados e 

indigentes e do Decreto n. 206-A de Deodoro da Fonseca, de 15 de fevereiro do mesmo 

ano, com a criação da Assistência Médico-Legal de Alienados, órgão que ficou sendo 

responsável pelo Hospício Nacional (antigo Hospício Pedro II) e pelas Colônias São 

Bento e Conde de Mesquita, que receberiam os indigentes capazes de serem entregues à 

exploração agrícola e às indústrias (BRASIL, 1890a). Posteriormente, devido ao péssimo 
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estado do local, muitos internos do Hospício Pedro II foram transferidos para a Ilha do 

Governador, que se tornou um “desaguadouro” de alienados. 

Segundo Schwarcz (2017), nos planos iniciais, as colônias receberiam pacientes 

masculinos e femininos, mas, a partir de 1892, foi determinado que as duas colônias só 

receberiam homens. O pai de Lima Barreto teria sido escriturário das colônias de São 

Bento e Conde de Mesquita, em 1890. Entendemos, nesses termos, que as palavras asilo 

e colônia tenham sido utilizadas para designarem essas instituições, de acordo com a 

perspectiva das autoridades, segundo a sua finalidade. Nos documentos da Casa de São 

José, encontramos a palavra asilo para designar o destino dos asilados. Já Schwarcz 

(2017) utiliza o termo colônia para designação do mesmo local. 

 Recorrendo ao significado da palavra asilo, observamos que se trata de uma casa 

de assistência social onde se sustentam e educam crianças, além de se abrigarem 

mendigos, velhos, entre outros indivíduos a quem se ofereceria proteção. Já a palavra 

colônia se refere a um grupo de pessoas que se estabelecem em terra ou região estranha; 

lugar onde se estabeleceu um desses grupos ou área pertencente a um Estado e fora do 

seu âmbito geográfico principal, em se tratando, pois, nesse caso, ainda de uma possessão. 

Dessa forma, percebemos indícios de que a palavra colônia foi utilizada por 

determinado grupo de pessoas na perspectiva da alienação dos internos, compreendendo 

que ali seria praticada uma convivência, uma vida em comum, em um local isolado e 

esquecido pelo restante da população. A palavra asilo, com significado e intencionalidade 

diferentes, propõe, a nosso ver, uma ideia de abrandamento e de acolhimento aos asilados. 

Ou seja, a palavra colônia remete ao esquecimento, ao isolamento e à completa exclusão, 

como se os indivíduos nela reunidos fossem apagados da vida em sociedade. A palavra 

asilo, ao contrário, é amplamente utilizada e associada a uma ideia de acolhimento, de 

redirecionamento de pessoas em prol de um bem social que deveria ser reconhecido por 

todos. Além disso, os asilos se localizavam no núcleo urbano e seus efeitos, de vez em 

quando, eram noticiados nos jornais. Portanto, designar um aluno para a Colônia de São 

Bento era condená-lo ao esquecimento, quando se compreende que, naquele momento, 

nada seria feito para que esse indivíduo se reintegrasse à sociedade. 

 As colônias de alienados eram caracterizadas como estabelecimentos agrícolas 

nos quais os pacientes desenvolviam sua terapia médica por meio do trabalho, que 

acabava por custear a internação e o tratamento. Os internos empregavam-se na cultura 

dos cereais, legumes, entre outros produtos. Apesar de se sustentarem em um discurso 

progressista, nas colônias previa-se um isolamento desses internos, já que a travessia para 
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a Ilha do Governador só poderia ser feita de barco. Além disso, as péssimas condições 

das colônias promoveram uma alta taxa de mortalidade entre os internos, devido às 

doenças contraídas por eles. Aos internos destinavam-se a pior sorte já que ali viviam 

“[...] deserdados da fortuna material e espiritual, [em] benfazejo isolamento, [com] sábios 

cuidados, alegres exercícios, operosas distrações e vigilância contínua” (SCHWARCZ, 

2017, p. 90). 

Concluímos, assim, que os alunos da Casa de São José transferidos para o Asilo 

de São Bento, no Galeão, eram aqueles que apresentavam um perfil fora dos padrões, a 

saber, o de total insubordinação ou de alienação. Seja como for, a criação de tais 

instituições fazia parte de um conjunto de medidas referentes a uma “limpeza urbana” em 

que aqueles que não se encaixavam no padrão social e higienista eram deslocados para 

locais como a Casa de São José ou o Asilo de São Bento, no Galeão. E o ministro Ferreira 

Viana, conhecido como “caridoso fundador dos asilos de mendicidade” (SCHWARCZ, 

2017, p. 80), teria sido o criador de pelo menos duas dessas instituições. 

Continuando a analisar as matrículas dos asilados, identificamos indícios de que, 

no período inicial da Casa de São José, grande parte das matrículas são de meninos com 

filiação ignorada. Essa questão se mostrou complexa, se considerarmos alguns fatos como 

a impossibilidade de se conhecer a origem dos meninos, caso fossem encontrados 

vagando pelas ruas, sem nenhuma referência sobre seus pais, além dos prolongamentos 

da Lei do Ventre Livre, de 1871 (BRASIL, 1871). 

Os registros de matrículas demonstram a existência de meninos negros e também 

de meninos brancos com filiação ignorada. No caso dos meninos negros, seguimos os 

rastros do disposto na Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871), pela qual ficou determinado 

que os senhores seriam responsáveis pela criação dos filhos das escravas que nasciam 

livres, não se exigindo desses senhores que lhes provessem a educação (SOUZA, 2009). 

Nesse sentido, os meninos poderiam ser encaminhados para as instituições que fizessem 

esse trabalho, como os asilos de desvalidos, sendo registrados com os sobrenomes dos 

senhores de suas mães. 

Mas, somente com as informações dos livros de matrículas, não foi possível 

confirmar que isso realmente tenha acontecido dessa forma. Segundo Schueler (1998), a 

falta de sobrenomes nos registros se relaciona ao fato de os asilados provavelmente serem 

filhos de escravos; e Caseli (2018), por meio do cruzamento de fontes (matrículas e 

certidões de nascimento e batismo) existentes no Centro de Memória da Etefv ([1888-

1916]), comprova a existência de alunos filhos de escravas. 
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O que podemos afirmar, com respaldo nos livros de matrículas, é que, com o 

passar dos anos, as próprias famílias levavam seus filhos até a Casa de São José, em busca 

de uma vaga para que fossem providos e educados. Nesse sentido, o número de meninos 

com filiação ignorada diminui expressivamente. A iniciativa das famílias em matricular 

os seus filhos nessas instituições e consequentemente, fornecerem diretamente os dados 

dos alunos, pode ter influenciado também na transformação de perfil racial da Casa de 

São José, na medida que o aumento da cor parda nos registros de matrícula pode indicar 

uma tentativa de distanciamento da cor negra e de sua representação naquele momento. 

Os desvalidos ingressavam na Casa de São José, no seu período inicial, mediante 

transferências do Asilo de Mendicidade, por interferência do chefe de polícia ou pelo 

requerimento do ministro Ferreira Viana (nesses casos, observamos que alguns meninos 

apresentavam filiação reconhecida, segundo os livros de matrículas). Foram 49 

desvalidos matriculados a pedido do ministro, em 1888 (MACHADO, 2004). Assim 

sendo, o ministro Ferreira Viana requeria a matrícula dos meninos de filiação 

desconhecida (órfãos ou abandonados) e também dos meninos de filiação reconhecida. 

Prosseguindo na análise das fontes, observamos que, em 1891, o asilado Paulo da 

Silva Bittencourt, de 6 anos, filho de Maria Cândida da Silva Bittencourt (falecida na 

ocasião), de cor branca e nascido no estado do Rio de Janeiro, já tinha tomado as vacinas 

obrigatórias, mas, assim como seus companheiros de asilo, não possuía nenhuma 

instrução anterior à que receberia na Casa de São José (ETEFV, [1888-1892]). Foi 

matriculado em 13 de janeiro de 1891, sendo admitido na instituição por ordem do diretor, 

conforme requerido pelo general chefe de polícia da capital federal. Segundo o registro 

do livro de matrícula, o “menor” foi entregue por sua mãe a um indivíduo chamado João 

Vieira dos Santos, um funileiro residente em Paquetá. O menino foi retirado da 

companhia do funileiro pelo subdelegado, em consequência dos maus-tratos que eram 

dados ao menor. 

Provavelmente, tendo o menino Paulo ficado sem ninguém que o pudesse 

sustentar aos 6 anos, foi entregue aos cuidados da Casa de São José. No seu registro de 

matrícula, não há nenhuma referência ao destino de Paulo (se foi transferido ao alcançar 

a idade-limite de permanência na Casa de São José, por exemplo). A utilização de 

determinados termos e nomenclaturas demonstra a tentativa de se reforçar certos 

estigmas, como a utilização do termo menor para os meninos pobres, desvalidos ou 

marginalizados, ao contrário da utilização do termo criança usado para referir-se aos 
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filhos das camadas abastadas, distinguindo infâncias e camadas sociais. Nesses termos, 

reflete Rizzini (2011): 

O foco de nossa análise é a criança, mas vai muito além dela. Abrange 

gerações. Através da criança – de como a sociedade a concebe, a molda e 

regula seus destinos – aprendem-se certos traços que marcam a trajetória de 

uma nação. É também uma história de gerações e de atribuição de 

responsabilidades. 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? Tais possibilidades definem uma 

certa criança, cuja infância é classificada de acordo com sua origem familiar e 

sua “herança” social. Assim, os bem-nascidos podiam ser crianças e viver sua 

infância; os demais estavam sujeitos ao aparato jurídico – assistencial 

destinado a educá-los ou corrigi-los, vistos como “menores abandonados ou 

delinquentes” (RIZZINI, 2011, p. 98). 

 

Ainda analisando os destinos dos asilados, identificamos que, após 10 anos da 

assinatura da Lei Áurea, em 1898, Acácio Damasceno de Menezes, filho de Angélica 

Isadora Damasceno, com idade de 11 anos, natural do estado do Rio de Janeiro, de cor 

parda, tendo suas vacinas em dia, foi matriculado na Casa de São José mediante 

requerimento de sua mãe, residente na Rua Riachuelo (ETEFV, [1898-1907]). No ano de 

1902, Acácio foi transferido para o Instituto Profissional, sendo esse um dos locais mais 

comuns aos quais os asilados eram conduzidos. A grande maioria dos meninos eram 

transferidos para o Instituto Profissional ao atingirem a idade-limite de permanência na 

Casa de São José; lá, prosseguiam suas vidas com a aprendizagem de uma profissão. 

Alguns seguiam destinos diferentes, como já observamos através dos registros de 

matrículas analisados anteriormente. No livro de matrícula em que nos deparamos com o 

registro de Acácio, já não se faz nenhuma menção à escolaridade anterior dos meninos, 

seguindo os indícios de que a maioria deles, senão todos, não a possuíam (ETEFV, [1898-

1907]). 

Sobre os desligamentos dos asilados, seguimos as pistas encontradas na matrícula 

de Franklin da Costa Araújo, filho de Antônio Figueiredo Vianna e Palmyra Angélica de 

Oliveira, de 9 anos de idade, de cor parda, natural do Distrito Federal, vacinado e que foi 

matriculado na Casa de São José, no ano de 1900, a pedido de sua mãe, residente na Rua 

Pedro Américo. Franklin foi desligado em 1904, por ter desrespeitado a sua professora, 

D. Philomena Amélia de Figueiredo. Mais adiante, em 1912, o também asilado Osvaldo 

da Cruz, filho de Angela da Cruz, com 10 anos de idade, de cor branca, natural do Distrito 

Federal, com as vacinas em dia, ingressou na Casa de São José sendo a vaga requerida 

por sua mãe. Entretanto, Osvaldo foi desligado da instituição por mau comportamento, 

em 1916. Em alguns registros foram encontrados casos como os de Franklin e Osvaldo, 
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referentes ao desligamento por mau comportamento, como o de Caetano Pinto de 

Andrade, matriculado em 1899 e desligado da entidade em 1905 (ETEFV, [1898-1907]). 

Caetano Pinto de Andrade era filho de José Maria Pinto de Andrade (registrado 

como falecido) e Maria Amélia, tinha 7 anos de idade e sua cor era branca; estava com as 

vacinas em dia, sendo matriculado por requerimento de sua mãe, residente na Rua de 

Santa Luzia. No registro de matrícula de Caetano, encontra-se especificado que o menino 

foi matriculado na aula de D. Maria da Glória Rodrigues. Podemos observar ainda que 

Caetano nasceu em março de 1892 e foi matriculado em março de 1899, tendo sido 

devolvido à família, devido ao mau comportamento, em abril de 1905. Ou seja, Caetano 

deixou a instituição aos 13 anos de idade, segundo o registro (ETEFV, [1898-1907]). 

Há indícios de que o desligamento por mau comportamento acontecia em 

situações extremas, já que a existência de outras punições, como a proibição de 

recebimento das visitas familiares, por exemplo, foi observada em alguns relatórios e 

correspondências internas encontrados no Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]). 

Possivelmente, os castigos físicos e vexatórios também foram recursos utilizados pelos 

responsáveis pela correção na Casa de São José. 

Sobre os castigos aos quais os alunos podem ter sido submetidos, Villela (2012) 

ressalta que, desde 1827, os castigos físicos haviam sido proibidos, nas escolas. 

Entretanto, muitos professores que atuavam na década de 1870 se questionavam ainda 

sobre como manter a ordem, entre os alunos, sem a aplicação desses castigos físicos. Ou 

seja, mesmo com a proibição, na verdade o costume persistia e alunos continuavam a 

sofrer com o uso da palmatória. 

Em diálogo com o sociólogo-historiador Guy Vincent (1994 apud VILLELA, 

2012)11, que elabora o conceito de forma escolar, Villela (2012) analisa que uma nova 

orientação disciplinar surgiria no último quartel do século XIX, partindo da instauração 

de um novo modelo pedagógico que seria proposto para acompanhar as transformações 

da sociedade.  

Em relação às normas disciplinares, é preciso lembrar que o que ocorria na 

sociedade estava presente na escola, sendo esta parte também instituinte 

daquela. No decorrer do século XIX, o poder arbitrário, dependente de uma 

vontade única, vai sendo substituído por formas negociadas, pactos 

regulamentados, codificações (não esqueçamos que o oitocentos é o momento 

da consolidação dos principais códigos que regem muitas esferas de nossas 

sociedades ocidentais ainda hoje), em que maiores parcelas da população 

participam do poder (VILLELA, 2012, p. 106). 

 

                                                           
11 Guy Vincent (1933-1917) foi professor da Université Lumière Lyon 2 e escreveu L'éducation prisonnière 

de la forme scolaire? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles. 
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Seguindo essa lógica, previa-se não só um novo tipo de aluno, mas um novo tipo 

de professor. Para tal, há um incremento na formação dos novos professores na Escola 

Normal fluminense, onde, entre outros ensinamentos, eles deveriam aprender a lidar com 

o aluno sem a aplicação de castigos físicos – a obediência deveria ceder lugar à vontade 

disciplinada. Ao professor caberia, além de instruir, a tarefa de educar guiando a vontade 

disciplinada dos alunos. 

Para Villela (2012), os castigos corporais não desapareceram, mas conviveram 

com as novas formas de adaptar os alunos à convivência em sala de aula. Transformaram-

se em outras práticas que não deixavam marcas evidentes, como os puxões de orelha, o 

ajoelhamento dos alunos em caroços de milho, entre outras. Os castigos teriam deixado 

de se impor ao corpo para visarem à alma, como nos casos dos castigos vexatórios. Entre 

os procedimentos descritos no Compêndio de pedagogia, uma espécie de manual 

utilizado na Escola Normal fluminense, observam-se os procedimentos para a 

admoestação do aluno. 

1º Admoestação particular; 

2º Repreensão na aula; 

3º Privação de recreio 

4º Tarefa de trabalhos fora das horas escolares; 

5º Outros castigos que, produzindo vexame e excitando a emulação, não 

prejudiquem a saúde e o brio dos alunos; 

6º Censura no boletim trimestral; 

7º Comunicação ao pai, tutor, ou protetor do aluno para que providencie em 

ordem a corrigi-lo; 

8º Exclusão da escola (VILLELA, 2012, p. 114). 

 

Outra estratégia a ser adotada pelos professores a partir dos ensinamentos do 

Compêndio de Pedagogia era o reconhecimento do mérito, ou seja, o aluno seria 

premiado por seu bom comportamento e aproveitamento, o que verificamos nos 

documentos da Casa de São José a respeito dos asilados que tiveram seus nomes nos 

quadros de destaque pelo seu bom desempenho e procedimento. 

Nos documentos da Casa de São José, verifica-se, inclusive, que os professores 

solicitavam a correção de alguns alunos ou até mesmo listavam os asilados que não 

apresentavam comportamento tido como adequado, na instituição. O uso do termo 

incorrigível, o qual tratamos como um estigma, anteriormente, foi observado em vários 

registros de matrícula em que os alunos foram devolvidos para as suas famílias, 

configurando um indício de que passaram por uma correção, sem sucesso. 

Nas escolas que não se configuravam como um asilo, os castigos físicos 

chamariam mais a atenção (e por isso a fiscalização seria maior) do que no ambiente 

escolar onde se encontravam crianças desvalidas, muitas sem família que viesse a 
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reclamar em caso de elas sofrerem castigos mais violentos. Não tivemos a oportunidade 

de analisar documentos que mencionassem castigos físicos na Casa de São José; mas, a 

proibição de visitas familiares pode ser considerada um “castigo da alma” e seus efeitos 

podem ter sido muito piores do que os castigos do corpo. 

Um documento arquivado no Centro de Memória da Etefv, correspondente ao ano 

de 1911, comprova uma das punições sofridas pelos alunos avaliados negativamente pela 

não aplicação nos estudos e por apresentarem péssimo comportamento. Observamos que 

a professora lista os alunos a serem punidos e os alunos que deveriam receber 

reconhecimento, figurando no quadro de honra da escola. O aluno considerado 

insubordinado ganha um sinal, que o deixa em evidência, conforme o documento enviado 

pela professora adjunta Francisca de Miranda Freitas ao diretor da Casa de São José, em 

1911 (Anexo 4) (ETEFV, 1911). 

A Casa de São José tinha como um de seus propósitos o ensinamento da moral e 

dos valores que eram considerados necessários para que os asilados fossem inseridos na 

sociedade. Atrelado a isso, foram estabelecidos programas curriculares e de disciplinas 

que objetivavam o ensino da leitura e da escrita, além dos demais ensinamentos 

pertinentes ao ensino primário, na época, desenvolvendo inegavelmente, um importante 

trabalho nesse sentido. 

Sabemos que a sobreposição de valores, de conhecimentos às experiências 

anteriormente adquiridas e a imposição de regras poderiam ser motivacionais na geração 

dos conflitos internos. Alguns meninos não aceitaram viver na Casa de São José e de lá 

fugiram (MACHADO, 2004), demonstrando haver uma não aceitação da rotina que ali 

se propunha, possivelmente resultando no retorno desses meninos para as suas rotinas 

anteriores, que provavelmente não obrigavam-nos a tantas formalidades e imposições. 

Alguns dos meninos que fugiam da Casa de São José eram recapturados pelo chefe de 

polícia e retornavam para a instituição. 

Recuperamos um documento avulso que se encontra no acervo do Centro de 

Memória da Etefv, em que podemos observar o relatório realizado pelo chefe de polícia 

e delegado auxiliar, em resposta a um ofício enviado pelo diretor da Casa de São José no 

qual este informa a respeito de um pedido de captura de dois alunos fugidos. Segundo o 

chefe de polícia, os meninos já haviam sido encontrados e devolvidos (Anexo 5) (ETEFV, 

[1888-1916]). 

O uso da palavra captura nos remete a uma consequente prisão após o ato da 

captura em si, o que é plausível, já que se trata do linguajar de um chefe de polícia. Trata-
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se, entretanto, de um costume que se perpetuou, pois cabia à polícia da Corte o papel de 

capturar negros sob o princípio da suspeição, no período da escravidão, como coadjuvante 

do poder senhorial, segundo afirma Chalhoub (2012b). Porém, o ato de fugir pode 

significar que alguns alunos não sucumbiram às imposições da Casa de São José e a tudo 

ao que ela se propunha como instituição. 

A palavra captura também nos impele a pensar o quanto alguns alunos, negros ou 

não, se encontravam no local contra a sua vontade. Também nos permite refletir sobre a 

transferência do papel de feitor para o Estado, que agiu, por meio da força policial, de 

forma semelhante à daqueles indivíduos que se ocupavam de capturar os escravos 

fugidos. Os alunos mencionados no documento da Secretaria de Polícia, Paulo da Silva 

Bittencourt e Henrique dos Anjos, foram matriculados na Casa de São José em 1891 e a 

eles foram atribuídas as cores branca e parda, respectivamente, conforme o registro no 

terceiro livro de matrículas da Casa de São José (ETEFV, [1898-1907]). 

Outro motivo de desligamento dos meninos da Casa de São José, pouco 

mencionado nos registros de matrícula, é o que identificamos no caso do aluno João 

Teixeira, filho de Domingos Joaquim Teixeira e Delphina Maria Conceição Teixeira, de 

9 anos de idade, de cor negra, já vacinado na ocasião da matrícula, natural da capital 

federal. João foi matriculado segundo o pedido de sua mãe, pelo despacho do “Sr. Dr. 

Prefeito” que, em janeiro de 1906, era Francisco Marcelino de Souza Aguiar. Mais uma 

vez foi destacado em um registro de matrícula o nome de uma professora, no caso, a 

professora auxiliar D. Clara Esposel, que ministrava a aula na qual João estava 

matriculado. Dessa maneira, entendemos que essa informação corresponderia, nos dias 

atuais, ao ano de escolaridade ou grupo ao qual João pertencia. Entretanto, João Teixeira 

foi desligado da Casa de São José em fevereiro de 1910 por falta de aplicação, o que pode 

ser compreendido como uma ausência de empenho em relação aos estudos (ETEFV, 

[1898-1907]). 

Da mesma forma, o interno Cyrillo da Conceição, de 10 anos de idade, filho de 

Lucia Maria da Conceição, de cor parda, vacinado, natural da capital federal, matriculado 

em 1906 na aula de D. Maria da Glória, também foi considerado um aluno com absoluta 

falta de aplicação. 

Admitido de conformidade com o despacho do Sr. Dr. Prefeito a 12 de 

fevereiro de 1906, no requerimento da mãe do menor e matriculado na aula da 

professora D. Maria da Glória. Desligado em julho de 1909 por absoluta falta 

de appliccação nos estudos, sendo, digo e ausência completa a aproveitamento 

sendo entregue a sua família (ETEFV, [1898-1907]). 
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Os registros de matrícula normalmente seguem um padrão de informações formais 

e objetivas. Entretanto, quando se tratava de desligamento por mau comportamento ou 

falta de aplicação nos estudos, nos parece que as informações eram acrescidas de detalhes 

que evidenciavam os aspectos negativos dos asilados, o que nos faz refletir sobre a 

intencionalidade do uso de palavras que intensificavam o ocorrido, sem a possibilidade 

de ser dada alguma réplica por parte dos alunos ou de suas famílias, justificando o seu 

baixo rendimento institucional. Vejamos, então, a descrição feita em um registro de 

matrícula de um outro asilado, avaliado como “indolente nos estudos”. 

Admitido a requerimento de Virgínia do Carmo Nogueira, residente a rua 

Manuel Alves, nº 3 = Matriculado na aula de D. Carolina Braga no começo do 

ano escolar de 1901, passou em 1903 para a aula de D. Giovanna Ribeiro do 

Nascimento donde foi transferido em março de 1904 para a aula do Professor 

João Antonio de Azevedo = Desligado no dia 9 de setembro de 1904 por ser 

ultimamente muito indolente em seus estudos, e entregue a sua protetora 

(ETEFV, [1898-1907]). 

 

O registro de matrícula mencionado é do ano de 1900 e se refere ao asilado Mucio 

Alencar, de filiação ignorada, de 7 anos de idade, natural do Distrito Federal, vacinado 

no momento da matrícula, de cor branca e que, apesar de ter filiação ignorada, tinha uma 

protetora que zelava por ele. Percebemos que Mucio permaneceu por dois anos na aula 

da professora D. Carolina Braga, em 1901 e 1902 (o que poderia ser um indício das 

dificuldades de aprendizagem de Mucio em relação aos conteúdos ensinados por D. 

Carolina ou que D. Carolina seguiu lecionando para a mesma classe de alunos em 1902), 

um ano na aula da professora D. Giovanna Ribeiro, em 1903, e um ano na aula do 

professor João Antônio de Azevedo, em 1904. Somente em setembro de 1904, Mucio foi 

desligado por estar indolente nos estudos. Já Cyrillo foi matriculado em fevereiro de 1906 

e desligado em julho de 1909 por absoluta falta de aplicação e por ausência completa de 

aproveitamento, tendo somente o registro de uma de suas professoras, senão a única, D. 

Maria da Glória (ETEFV, [1898-1907]). É interessante destacar, entre outros aspectos, o 

significativo número de professoras do sexo feminino que já se encontravam atuando 

como regentes nesse ambiente educacional, o que não era comum para o período. 

Precisamos considerar as condições em que os registros foram feitos e quem os 

realizou – como essas pessoas elaboravam seus textos e expressavam suas crenças através 

das palavras, pois, até mesmo sendo um texto padronizado para registros, podemos 

perceber a necessidade de intensificar ou amenizar as situações ocorridas. Mas, 

observemos que Cyrillo foi tratado como menor, na descrição, e foi matriculado a pedido 

de sua mãe. Já Mucio foi matriculado a pedido de uma protetora que lhe conseguiu a vaga 
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e, em nenhum momento, foi utilizado algum termo para se referir a sua faixa etária. 

Situações como essas podem provocar a reflexão sobre a discriminação pela cor e pela 

origem do indivíduo internado. 

Continuando a analisar as matrículas dos asilados, verificamos, pela matrícula de 

Gastão Alves de Oliveira, filho de José Alves de Oliveira (registrado como falecido) e D. 

Maria da Piedade de Oliveira, de 9 anos de idade, nascido na capital federal, de cor branca, 

matriculado em 1906 na aula da professora Valentina de Figueiró Rangel, o desligamento 

da Casa de São José, em 1911, por não ter sido aprovado no exame de admissão do 

Instituto João Alfredo12. O aluno Gastão foi entregue a sua família, já que não prosseguiu 

os estudos, pelo menos não no Instituto João Alfredo (ETEFV, [1898-1907]). 

Constatamos assim, a existência de um exame de admissão para o ingresso no já 

citado instituto, ao menos nesse período, o que raramente era mencionado nos registros 

que informam sobre a transferência dos asilados da Casa de São José por motivo de terem 

atingido a idade-limite de permanência no local. Souza (2012) ressalta que, para a 

realização da matrícula no Instituto Profissional João Alfredo, eram exigidos certidão de 

idade, atestado médico, atestado de pobreza e aprovação no exame de admissão, que era 

constituído de prova de português, ditado e leitura e matemática, com prática das quatro 

operações. Para ser dispensado do exame de admissão, o aluno deveria apresentar 

certificados de estudos primários do primeiro grau, de acordo com a organização realizada 

pela Reforma Benjamin Constant, em 1890, que dividiu o ensino primário da capital 

federal em dois graus. A escola primária se organizaria a partir de então em três cursos, a 

saber, elementar (6 a 9 anos), médio (9 a 11 anos) e superior (11 a 13 anos). Para ingressar 

em um dos cursos, a apresentação do certificado da etapa anterior era um pré-requisito. 

Nesse sentido, os asilados da Casa de São José já teriam os requisitos necessários 

para a transferência direta para o Instituto João Alfredo, mediante a apresentação do 

certificado do curso realizado na própria instituição. Entretanto, o aluno Gastão precisou 

fazer o exame admissional, não obtendo a aprovação, assim como outros alunos que lá 

estudavam. 

                                                           
12 Segundo Souza (2012), o Instituto João Alfredo foi inicialmente o Asilo de Meninos Desvalidos, um 

estabelecimento pensado e estruturado para funcionar como oficina, além de abrigar, educar e 

profissionalizar meninos de 6 a 12 anos em regime de internato, funcionando de 1875 a 1894. A partir 

de 1894, começou a se chamar Instituto Profissional. Em 1898, começa a se chamar Instituto Masculino, 

buscando distinguir-se do Instituto Profissional Feminino, que funcionava na mesma cidade do Rio de 

Janeiro. Somente em 1910, em homenagem ao seu fundador, o conselheiro João Alfredo Correia de 

Oliveira (1835-1915), é denominado Instituto Profissional João Alfredo. 
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O asilado Lafayette Telles de Menezes, filho de Alexandrino Telles de Menezes 

e D. Maria Gliceria de Menezes, de 8 anos de idade, nascido na capital federal, de cor 

branca, vacinado e também aluno da professora adjunta Valentina de Figueiró Rangel, foi 

matriculado na Casa de São José em 1906 e desligado em 1911, após ser reprovado no 

exame de admissão do Instituto João Alfredo e entregue a sua família, assim como o seu 

colega Gastão Alves. Outros registros de internos reprovados no exame de admissão do 

Instituto João Alfredo foram encontrados, o ano de 1911 (ETEFV, [1898-1907]). Sem a 

perspectiva de continuidade dos estudos, os alunos eram entregues a suas famílias que, 

possivelmente, enfrentaram problemas para assegurar algum tipo de profissionalização 

para esses meninos, já que a matrícula no Instituto João Alfredo parecia ser o caminho 

natural para que isso acontecesse. Uma alternativa das famílias seria colocá-los, se 

possível, naquele momento, como aprendizes junto a um mestre de ofício, para que 

aprendessem uma profissão a ser exercida no futuro. 

Sobre as possibilidades de institucionalização desses indivíduos, Rizzini e 

Marques (2012) analisam a distribuição e a circulação de crianças na capital federal entre 

1900 e 1910 e tocam em pontos essenciais, que acabam se entrelaçando com o que 

analisamos até então. Um dos aspectos ressaltados pelos autores se refere às negociações 

e artimanhas desenvolvidas pelos asilados como estratégias de sobrevivência, enquanto 

circulavam entre as instituições criadas para o cuidado da infância desvalida. 

Como vimos anteriormente, adjetivos utilizados para qualificarem ou 

desqualificarem o rendimento dos alunos também chamaram a atenção de Rizzini e 

Marques (2012), no caso o relato do desamor que os asilados demonstravam pelo estudo, 

feito por uma professora, em um relatório, o que anuncia um problema a ser investigado 

pela historiografia, já que se faz necessário compreender as ações praticadas pelos alunos, 

em relação aos seus destinos. 

Isso implica em articular, criar, burlar e manipular alternativas existentes nas 

redes sociais e, portanto, é a tradução dos movimentos, dos deslocamentos e 

da circulação empreendida, por parte dos alunos, nos arranjos estabelecidos 

em torno de suas ações, tanto no interior da instituição quanto fora dela 

(RIZZINI; MARQUES, 2012, p. 16). 

 

Até o presente momento, vimos o deslocamento de alguns alunos para instituições 

distintas como a Escola de Aprendizes de Marinheiros, o Asilo de São Bento, a Escola de 

Sargentos de Realengo e o Instituto Profissional. Admitindo as estratégias elaboradas 

pelos alunos para sobreviverem à circulação promovida pelo Estado entre as instituições, 

podemos compreender que da elaboração e reelaboração dessas estratégias de 
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sobrevivência, entre as alternativas existentes, dependia a sobrevivência desses alunos 

que não desejavam o retorno para as ruas. 

Para Rizzini e Marques (2012), se, por um lado, as diretrizes educacionais, 

assistenciais e jurídicas, embasadas na legislação e nas práticas institucionais, impunham 

determinações dos projetos educacionais, por outro, desenvolvia-se um campo de 

negociações que poderiam surgir diante das pressões e da apropriação feita pelas famílias 

e pelos próprios educandos, provocando, ou não, a reorientação das práticas previstas nas 

normas. A expressão circulação de menores, empregada pela antropóloga Claudia 

Fonseca (1995, 2006 apud RIZZINI e MARQUES 2012)13, com quem os autores 

dialogam, proporciona a compreensão de que a estratégia de distribuição dos menores 

pelas instituições e a circulação entre elas permitiram que eles identificassem as 

características e dominassem aqueles espaços, possibilitando a ampliação do seu saber 

sobre uma rede social da qual faziam parte, ou seja: o aluno reconhecia os espaços, os 

procedimentos, as punições aplicadas pelas instituições, o que lhe permitia a elaboração 

de estratégias próprias de sobrevivência. 

Ao fazer circular os sujeitos, aciona-se um complexo mecanismo de 

articulação, combinação e negociação, característico de um processo que 

intenta levá-los a submissão; contudo, o revés encontra o seu espaço: os 

garotos aprendem sobre o funcionamento dessa teia, conhecem as artimanhas 

acionadas pelos asilados nos vários espaços, sabem de onde devem fugir ou 

quando é a hora de se submeterem ou subverteram as regras sociais (RIZZINI; 

MARQUES, 2012, p. 23). 

 

Entretanto, por ser a Casa de São José uma instituição que abrigava meninos da 

idade de 6 a 12 anos, a quantidade de arranjos e negociações era reduzida, reconhecem 

os autores, o que pode ter provocado o aumento da insubordinação por parte de alguns 

asilados, já que muitos deles foram desligados por mau comportamento (RIZZINI; 

MARQUES, 2012). 

Tentando compreender ainda quem eram esses meninos e as diversas situações 

que os cercavam, encontramos a questão do aspecto físico como um dos impedimentos 

encontrados para a permanência na instituição e nos deparamos com o registro de Flávio 

Campos de Negreiros, filho de Ernesto João Campos (registrado como falecido) e 

Pulqueria de Negreiros Campos, que tinha 7 anos de idade no ato da matrícula na Casa 

                                                           
13 Claudia Fonseca é professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua na 

área de antropologia, com ênfase em antropologia urbana, se dedicando a temas como grupos populares, 

família, antropologia, adoção e gênero, antropologia do direito e antropologia das ciências. Publicou o 

livro Caminho da adoção (1995) e o artigo Da circulação de crianças à adoção internacional: questões 

de pertencimento e posse (2006), entre outros textos. 
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de São José. De cor branca e natural da capital federal, se encontrava vacinado, na ocasião 

de matrícula. Flávio foi desligado da instituição, por “defeito physico”, em 1907, sendo 

entregue a sua família (ETEFV, [1898-1907]). 

Procurando seguir os rastros dos meninos com deficiências, Aieta (2014) se 

debruça sobre a obra de Basílio de Magalhães (1913 apud AIETA, 2014)14, que publicou 

um livro com o título Tratamento e educação das creanças anormaes de intelligencia, 

encontrado no acervo do Centro de Memória da Etefv. Procurando compreender o 

conceito de anomalia trabalhado por Basílio em sua obra, Aieta (2014) dialoga ainda com 

vários outros autores recentes, entre eles Lília Lobo (2000, 2008 apud AIETA, 2014)15, 

que escreveu Os infames da história: pobres, escravos e deficientes no Brasil, baseado 

na referência da psicologia, abordando, inclusive, questões como a consolidação da 

eugenia. 

Aieta (2014) apura que Basílio de Magalhães se incomoda com o estado de atraso 

do Brasil em relação a outros países, no que diz respeito aos cuidados designados às 

crianças consideradas anormais, o que só vai mudar no início do século XX, após a 

criação do Pavilhão-Escola Bourneville, no Hospício Nacional de Alienados, em 1903. 

Nesse lugar ocorreu o primeiro serviço de assistência às crianças tidas como anormais, a 

partir da iniciativa do médico Juliano Moreira, que foi nomeado diretor do hospício em 

1903, durante a gestão do presidente da República Rodrigues Alves. 

Para melhor análise da questão, Aieta (2014) resgata a elaboração do conceito de 

anormalidade realizada por Tânia Müller (2000, 2005 apud AIETA,2014)16, quando a 

anormalidade é vista como perturbadora da ordem, um risco à moral e à segurança 

                                                           
14 Basílio de Magalhães (1874 - 1957) formou-se em engenharia e atuou como professor de História. Dirigiu 

o Instituto de Educação no Rio de Janeiro e foi diretor interino da Biblioteca Nacional, tendo dedicado 

ao magistério e ao jornalismo, até ser convidado para ser um examinador dos candidatos a carreira 

diplomática no Instituto Rio Branco. Tem no rol de suas produções intelectuais trabalhos diversos que 

são dirigidos tanto para o público escolar como para seus pares – o público especializado – com temas 

específicos relacionado, por exemplo, ao folclore, ao bandeirismo, ao atraso cognitivo de crianças, dentre 

outros assuntos. Não por menos, Magalhães, sócio do IHGB, é considerado um “historiador eminente” e 

“mestre do folclore brasileiro” (Júnior, 2015). 
15 Lília Lobo é professora associada da Universidade Federal Fluminense. Trabalha com temas como 

genealogia, criança, norma, anormalidade, educação e análise institucional. Publicou o livro Infames da 

história: pobres, escravos e deficientes no Brasil, em 2008, e o artigo A criança anormal no Brasil: uma 

história genealógica, em 2000. 
16 Tânia Müller é professora associada do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). É coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Relações Étnico-Raciais, Educação e Formação Docente. Publicou os livros Relações étnico-raciais 

e diversidade e Relações étnico-raciais, formação de professores e currículo, além dos artigos A 

primeira escola especial para crianças anormais no Distrito Federal: o pavilhão Bourneville (1903-

1920), em 2000, e Os conceitos de criança e de anormal e as práticas decorrentes de atendimento 

institucional no Brasil: uma análise genealógica, em 2005. 
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pública. Nesse sentido, a internação garantiria a tranquilidade social, pois os chamados 

anormais estariam sob cuidados médicos, dentro de um hospital. Segundo os argumentos 

de Basílio de Magalhães, os indivíduos anormais sofriam de males incuráveis mas que 

poderiam ser atenuados; e, no caso dos indivíduos atrasados, o seu acometimento seria 

por males considerados, por ele, transitórios. 

Dessa feita, argumenta que existem crianças atrasadas (anômalas do 

entendimento) por causas de natureza “physica, psychica e physio-psychica” 

(MAGALHÃES, 1913, p. 30). Os que sofrem por causas de natureza física, 

são as crianças na escola que “se não adeantam pari passu”, por serem 

“obstados por imperfeições dos orgams vocaes (mudez, gagueira, etc.), por 

distúrbio sensoriaes (cegueira, súrdez, etc.)”, ou perturbações do aparelho 

digestivo, circulatório e ou respiratório. Nos atrasados psíquicos, ele explica 

que há o predomínio de “desvios da evolução mental é quasi sempre motivado 

pela tara tremenda que, involuntária e irresponsavelmente, arrastam pela 

existencia em fora” (MAGALHÃES, 1913, p. 31). Os “idiotas” e “imbecis” 

para Basilio “descendem, de ordinario de turberculosos, de syphiliticos, de 

alcoolatras, de alienados” (Idem). E por último, os retardados physiopsychicos, 

que por motivos de “desarranjos nas glandulas endocrinas” sofreram 

aberrações mais ou menos graves no evolver da sua capacidade espiritual [...] 

(AIETA, 2014, p. 54). 

 

Nos anos de 1924-1925 (portanto, um recorte temporal posterior ao desta 

dissertação), o Instituto Ferreira Viana (que assim foi designado após 1916) teria uma 

escola anexa, onde estariam matriculados os alunos anormais. Mesmo durante a década 

de 1920, os alunos eram estigmatizados de várias formas, além do fator cor da pele. 

Portanto, dentre a multiplicidade de sentidos e significados da categoria 

“anormal” atribuídos nesses documentos, observou-se que na constituição da 

figura do “anormal” emergiram os personagens que mais estimularam as 

práticas escolares de classificação de alunos em categorias de anormalidade e 

que mais incomodaram professores e diretores da escola primária anexa ao 

Instituto Ferreira Viana na década de 1920: os “analfabetos”, os de 

“adiantamento escolar fraco”, os “repetentes”, os “indisciplinados”, os 

“insubordinados”, os “indóceis”, os “ingovernáveis”, os “viciosos”, os 

“maldosos”, os “revoltados”, os “indomáveis”, os “desatentos”, os “apáticos”, 

os “irascíveis”, os “inconscientes”, os “imbecis”, os “deformados 

fisicamente”, os “raquíticos”, os “cleptomaníacos”, os “atrofiados”, os de 

“pouca inteligência” ou “pouco desenvolvimento intelectual” e etc. (AIETA, 

2014, p. 116). 

 

Como tais conceitos sobre anormalidade se tornaram relevantes a partir da década 

de 1920, há indícios de que os alunos considerados anormais, antes desse período, sejam 

por questões físicas, psicológicas, comportamentais ou cognitivas, asilados na Casa de 

São José, teriam três destinos a seguir: serem entregues às suas famílias, levados para o 

Hospício Nacional de Alienados (para o Pavilhão-Escola Bourneville, a partir de 1903) 

ou para a Colônia de São Bento, no Galeão. 

Encontramos ainda registros de alunos que, por problemas sérios de saúde, 

acabaram falecendo. Foi o caso de Alfredo dos Santos, de filiação ignorada, de 7 anos de 
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idade, de cor preta, brasileiro, sem instrução escolar anterior e vacinado após a matrícula, 

que foi admitido na Casa de São José pela irmã superiora da instituição, Irmã Josefa, em 

janeiro de 1889, tendo falecido no Hospício Nossa Senhora da Saúde, em junho do mesmo 

ano (ETEFV, [1888-1892]). 

Nos anos iniciais da Casa de São José, identificamos vários relatos de asilados que 

faleceram devido à varíola. Outros “baixaram” no hospital, mas tiveram alta. Nos livros 

de registros médicos que também são encontrados no Centro de Memória da Etefv ([1888-

1916]), identificamos muitos casos de sarna, tuberculose, problemas pulmonares e feridas 

nos pés, pela falta de sapatos. A situação de desvalimento de alguns meninos era tão grave 

ao chegarem à Casa de São José que pouco se podia fazer para a melhoria de seu estado 

de saúde. Isso também explicaria o registro sobre a vacinação dos meninos, na perspectiva 

de melhoria da saúde e de higienização da população da cidade do Rio de Janeiro. 

Todos os asilados tomavam as vacinas obrigatoriamente, ao entrarem na Casa de 

São José, que tentava manter um acompanhamento médico dos seus alunos a partir dos 

serviços oferecidos gratuitamente, a princípio, por médicos que registravam seus 

atendimentos nos livros de registros médicos. 

Pelos motivos de exclusão ou transferência dos asilados da Casa de São José, 

podemos identificar as demandas encontradas na instituição desde a sua fundação, até o 

ano de 1916, quando deixa de se chamar Casa de São José e se torna Instituto Ferreira 

Viana. Ainda encontramos registros que relatavam a matrícula de órfãos, filhos das 

famílias pobres (que não conseguiam prover-lhes o sustento), além de meninos 

descendentes de escravos, com problemas físicos, os incorrigíveis e até os que 

simplesmente se evadiam da instituição, não retornando após as férias. A instituição ainda 

abrigou asilados vindo de outros estados, países (Portugal e Itália) e até mesmo meninos 

caboclos. 

A Casa de São José recebeu em suas dependências, no período analisado, de 28 

anos, meninos que representavam aquilo que a sociedade do final do século XIX e do 

início do século XX queria esquecer. Alunos negros, pardos, indígenas, imigrantes, 

pobres, doentes, desvalidos, incorrigíveis e insubordinados. São inúmeras histórias não 

contadas de indivíduos que viviam em meio às suas experiências pessoais, ao findar do 

Império e ao iniciar da República. 

Os livros de matrículas revelam, além da existência dos asilados, a transformação 

da Casa de São José ao longo dos seus 28 anos até se tornar Instituto Ferreira Viana, em 

1916. O primeiro livro de matrícula apresenta o primeiro grupo de meninos matriculados, 
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sendo esse livro correspondente ao período de 1888 a 1892. Nesse livro, nas páginas onde 

se registraram as matrículas dos internos, encontramos um espaço destinado ao “Histórico 

do Asilado”, em que eram descritas as condições nas quais se encontravam os alunos 

quando a matrícula foi efetuada na Casa de São José (ETEFV, [1888-1892]). 

Esse pequeno e importante espaço de observações foi sendo modificado nos livros 

posteriores, passando a apresentar as observações de forma mais sucinta. Encontramos 

um segundo livro, também iniciado em 1888, onde constam matrículas de alguns alunos 

presentes também no primeiro livro. Segundo a informação apurada, foi realizada uma 

revisão nas matrículas e, a partir de então, surge a necessidade de transferir os dados já 

existentes e acrescentar mais matrículas nesse segundo livro, que correspondeu aos anos 

de 1888 a 1897 (ETEFV, [1888-1897]). 

No terceiro livro de matrículas, já não encontramos mais o termo asilado, que se 

referia à condição dos meninos, como nos livros anteriores. Nesse livro também não 

encontramos mais a referência em relação à escolaridade anterior. Esse terceiro livro 

corresponde aos anos de 1898 a 1907 e mantém o padrão do livro anterior, assim como o 

quarto livro de matrículas, que corresponde ao período de 1908 a 1911, e o quinto livro, 

referente aos anos de 1911 a 1916, segundo o recorte temporal realizado (ETEFV, [1898-

1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

Nos primeiros livros, os alunos ainda são definidos como asilados e, na maioria 

dos casos, a filiação é ignorada, já que os dados se referem aos meninos que vieram 

removidos do Asilo de Mendicidade. Em menor número, encontramos os registros dos 

asilados que foram matriculados por requisição de alguém da família, de protetores ou de 

autoridades. 

Sobre esses registros de matrícula, podemos afirmar que são detalhados no que se 

reportavam à origem do aluno e ao seu destino, dados que perderam a riqueza de conteúdo 

ao longo dos anos posteriores. A informação que mais se destacou, por se tratar de uma 

raridade, foi o registro de cor dos alunos, presente na maioria das matrículas. E isso nos 

permitiu refletir sobre a existência desse tipo de menção, se considerarmos o propósito 

atribuído à Casa de São José, naquele contexto. 

Além disso, a presença de registro de alunos de cor negra foi percebida em 

quantidade significativa. Com o passar dos anos, esse perfil mudou drasticamente. Os 

livros começaram a revelar que os meninos de cor negra se tornaram menos presentes nos 

registros, com o predomínio de pardos e brancos. 
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A grande quantidade de registros com a cor parda foi uma surpresa, pois nos 

acostumamos a encontrar um maior número de alunos brancos nas instituições escolares, 

principalmente no período republicano. Em alguns anos, como 1891 e 1892, as matrículas 

de meninos pardos chega a superar a de meninos brancos. Porém, o registro da cor parda 

precisou ser problematizado, considerando a discussão sobre o eugenismo, ideologia de 

branqueamento que ganha força nos anos iniciais do século XX no Brasil, já que 

encontramos nos livros de matrículas da Casa de São José descrições de cor nas 

matrículas como “pardo claro”, “pardo escuro”, “moreno”, entre outros. 

Por ser uma instituição que se destinava a acolher os desvalidos, o registro de cor 

pode ser um dado essencial na identificação desses alunos. Porém, na instituição se 

encontravam, segundo a lógica excludente, os indivíduos que simbolizavam um conjunto 

de experiências escamoteadas e combatidas pelo grupo dominante da sociedade. Portanto, 

a presença do registro de cor mereceu uma reflexão sobre a intencionalidade desse tipo 

de registro, que raramente é encontrado em documentos escolares da época. 

A predominância, em relação ao destino dos alunos, foi de sua transferência para 

o Instituto Profissional, enquanto que a Casa de São José, após a sua criação, passou a 

receber os desvalidos de menos idade, que ali permaneciam até os 12 anos, na primeira 

década da República. Os meninos recebiam instrução escolar e aprendiam, nas oficinas 

oferecidas pelo instituto, alguns ensinamentos com fins profissionalizantes. Mas, 

identificamos nos rastros deixados pelos registros de matrícula que muitos meninos foram 

desligados da Casa de São José a pedido da família. Dessa forma, existe a possibilidade 

de que não continuaram a receber instrução escolar, tampouco ensinamentos sobre 

valores e moral e não trilharam o caminho da profissionalização pelos meios escolares 

oficiais. O Instituto João Alfredo foi inicialmente o Asilo de Meninos Desvalidos, 

fundado em 1875, que funcionou como casa, escola e oficina para abrigar, educar e 

profissionalizar meninos pobres e órfãos, de 6 a 12 anos de idade. Em 1894, passou a se 

chamar Instituto Profissional e, em 1898, Instituto Profissional Masculino. Em 1910, 

tornou-se Instituto Profissional João Alfredo, em homenagem ao seu fundador, João 

Alfredo Correia de Oliveira (SOUZA, 2012), que esteve ligado à formulação da Lei do 

Ventre Livre e da Lei Áurea, sendo ainda articulador do registro civil no Brasil. João 

Alfredo também foi ministro dos Negócios do Império de 1870 a 1875. 

Seguindo as pistas deixadas pelas matrículas, observamos que, com o passar dos 

anos, a Casa de São José recebia um número crescente de internos, como demonstrado 

pelos ofícios existentes no Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]), em que 
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verificamos que, em menos de uma década de funcionamento, vagas a novos abrigados 

foram negadas por falta de acomodação e condições materiais para recebê-los, sendo 

esses os desvalidos que foram encaminhados pelo Asilo de Mendicidade ou até mesmo 

os que tentavam se matricular na companhia dos seus responsáveis (MACHADO, 2004). 

Identificamos ofícios em que foi relatada a falta de camas, sapatos, entre outros 

equipamentos necessários para o atendimento dos meninos que se encontravam na Casa 

de São José, pois a demanda por aquele tipo de acolhimento superou a expectativa dos 

seus fundadores e mantenedores. 

Segundo Rizzini e Marques (2012), de 1888 até 1910 passaram pela Casa de São 

José 1.815 alunos. Desses, 627 foram enviados para estabelecimentos distintos, 548 

foram encaminhados para o Instituto Profissional, 3 para o Internato Ginásio Nacional, 

45 para a Escola de Sargentos do Exército e 31 para a Escola de Aprendizes de 

Marinheiro. Dos 1.815 alunos, 782 foram entregues a pessoas interessadas, sendo 312 a 

pedido, 171 foram desligados por medidas disciplinares, 23 por moléstias incuráveis, 9 

foram entregues ao juiz de órfãos, 138 tiveram destinos não especificados e 129 foram 

desligados por atingirem a idade máxima permitida para permanência. É notório que a 

grande maioria dos alunos nesse período determinado não seguiu uma trajetória 

institucionalizada ou que circularam por outras instituições conforme os arranjos, 

estratégias de sobrevivência e rede de sociabilidade estabelecidos. 

Com o crescente número de matrículas, identificamos indícios de que algumas 

famílias empobrecidas viam nas instituições os meios para que o sustento dos desvalidos 

fosse provido ou o meio para que seus filhos aprendessem uma profissão, além da 

oportunidade de receberem instrução escolar. Em determinados anos, só poderiam ser 

matriculados na Casa de São José os desvalidos que tivessem sido autorizados pelo 

ministro Ferreira Viana. Entretanto. Em 1910, a Casa de São José teve o maior número 

de asilados matriculados, sendo 156 no total. Observamos ainda que muitos meninos não 

retornavam de suas férias, abandonando a instituição, o que nos chamou a atenção, se 

refletirmos sobre as possíveis causas de evasão. 

Após a realização da análise das informações contidas nas fontes a respeito dos 

destinos dos asilados, foi possível reconhecer aspectos importantes da passagem desses 

internos pela Casa de São José, o que direciona a nossa atenção àquilo que pretendemos 

discutir adiante: o registro de cor e a presença de alunos de cor negra na Casa de São José. 
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2 O REGISTRO DE COR 

 

Como afirmamos anteriormente, há registro de cor nas matrículas da Casa de São 

José. Registrar a cor de uma pessoa se torna um ato simbólico, a medida que esse registro 

de cor a acompanhará por toda a vida e poderá determinar não só o sucesso, mas, também, 

as restrições às quais ela poderá ser submetida, quando nos remetemos a uma sociedade 

impregnada pelo preconceito contra determinada cor da pele. 

A Casa de São José se destinou ao oferecimento dos primeiros passos para a 

formação dos alunos que fariam parte da parcela de futuros trabalhadores do país. Muitos 

alunos se destacaram em seu aproveitamento escolar, mas os impedimentos relacionados 

a sua origem e sua cor possivelmente cerceariam suas oportunidades mais elevadas, como 

as relacionadas à mobilidade social. Qualquer projeto apresenta suas falhas e observamos, 

por intermédio dos dados anteriormente analisados, que alguns alunos da Casa de São 

José alcançaram o Ginásio Nacional. Foi uma importante descoberta, pois desejamos de 

fato que as estratégias de sobrevivência sejam predominantes e evidenciem a falha de um 

projeto que intencione direcionar os destinos dos indivíduos; assim como podemos 

verificar o êxito das redes de sociabilidade17 que certamente influenciaram na trajetória 

dos alunos que lograram chegar ao Ginásio Nacional. Entretanto, entendemos que esses 

alunos são exceções, em um plano de contenção social; conseguiram alcançar, a passos 

mais largos, uma oportunidade que não era franqueada a todos, a saber, a continuidade 

dos estudos. O que queremos destacar, nesse momento, é o objetivo da criação da Casa 

de São José: como asilo de desvalidos que tinha como função contribuir para a formação 

dos futuros trabalhadores, por meio da escolarização e dos primeiros ensinamentos em 

termos profissionalizantes, oferecidos àquelas pessoas. 

Além disso, foi necessário pensar na preparação dos futuros trabalhadores em 

meio à passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Ou seja, era preciso preparar 

moral e profissionalmente o cidadão útil que serviria ao propósito dirigente, recebendo-

o nos asilos (que também eram escolas), ministrando-lhe o ensino moral e profissional 

                                                           
17

Sirinelli (2003, apud SCHUELER, 2008) sobre redes de sociabilidade: são “Relações estruturadas em 

rede que falam de lugares mais ou menos formais de aprendizagem e de troca, de laços que se atam, de 

contatos e articulações fundamentais... a noção de rede remete ao microcosmo particular de um grupo, no 

qual se estabelece vínculos afetivos e se produz uma sensibilidade que se constitui marca desse grupo”. 
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para que apresentasse depois um comportamento apropriado à nova configuração social, 

que carecia de um trabalhador disciplinado e qualificado (SOUZA, 2009). 

Para Müller (2010), o registro da cor representava, no contexto da escravidão, a 

diferenciação entre livres, libertos e escravos e, no pós-abolição, perdia essa função, já 

que não existiam mais escravos ou libertos, mas somente indivíduos livres. Entretanto, o 

registro de cor se torna um demarcador com uma nova função, ou seja, a de distinguir os 

normais dos desviantes, na sociedade. Ficava a cargo das instâncias hospitalares e 

policiais realizar-se o registro de cor, nesse contexto. 

Há indícios de que o registro de cor exista nos documentos da Casa de São José 

porque lá se encontravam crianças desviantes, em potencial. Essa se torna uma hipótese 

plausível quando reconhecemos a enorme dificuldade de pesquisadores em encontrar uma 

documentação com esse tipo de registro, sendo necessária a realização de cruzamentos de 

fontes, que geralmente são encontradas em acervos de antigas paróquias, chefias de 

polícia e em processos judiciais. 

Portanto, pensamos que os meninos sofriam a discriminação no tocante à cor ou à 

origem já no ato da matrícula na Casa de São José ou, antes mesmo disso, quando eram 

selecionados pelas autoridades nas ruas ou levados pela própria família para aquele 

estabelecimento, por essa família julgar a internação ali a forma possível de inserção do 

indivíduo na sociedade, mediante sua profissionalização. 

Sobre a ligação entre cor e estigmas, Chalhoub (2017) analisou o contexto da 

existência dos cortiços no Rio de Janeiro e destacou a concepção da expressão classes 

perigosas, de uso destinado à abordagem das classes pobres, no período imperial. Em 

primeiro lugar, o autor demonstrou, por meio da definição de Mary Carpenter (1851 apud 

CHALHOUB, 2017, p.23)18, que a expressão classes perigosas é utilizada de modo 

restrito e se refere aos indivíduos que “já haviam abertamente escolhido uma estratégia 

de sobrevivência que os colocava à margem da lei”. Porém, após 1888, encontrava-se em 

discussão, no Brasil, um projeto sobre repressão à ociosidade baseado em M. A. Frégier 

(1840 apud CHALHOUB, 2017, p.24)19, que escreve um livro sobre as classes perigosas 

                                                           
18 Mary Carpenter (1807-1877) foi uma filantropa britânica, reformadora social e fundadora de escolas 

gratuitas para crianças pobres. Publicou artigos e livros, sendo a primeira mulher a ter um artigo 

publicado pela Sociedade Estatística de Londres. Fundou escolas e reformatórios na Inglaterra e se 

interessou pela educação dos jovens pobres e das mulheres, inclusive, em outros países, como a Índia. 

Publicou um ensaio em 1851denominado Reformatory schools for the chlidren of the perishing and 

dangerous classes and for juvenile offenders. 
19 Segundo Chalhoub (2017), M. A. Frégier foi um alto funcionário da polícia de Paris que escreveu, em 

1840, um livro muito influente, baseado na análise de inquéritos e estatísticas policiais sobre as classes 

perigosas da população, nas grandes cidades. 
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nas grandes cidades, ocasionando a associação das classes perigosas às classes pobres e 

também à questão da ociosidade e da criminalidade na sociedade. O pobre e o negro se 

tornam os suspeitos. 

O problema da suspeição decorreu da dificuldade de se obter a comprovação de 

que o indivíduo era escravo ou não e isso se tornou um problema na Corte. Segundo 

Chalhoub (2012b), o contrabando de mais de 750 mil escravos, entre as décadas de 1830 

e 1840, gerou o pressuposto de que um preto é escravo até que se prove o contrário, 

fortalecido por afirmações de Eusébio de Queiróz, chefe de polícia da Corte entre 1833 e 

1844. Sendo fruto de contrabando, os senhores de escravos se eximiam de prestar as 

devidas provas sobre ser aquele indivíduo escravo ou não, cabendo ao próprio o ônus da 

prova de sua liberdade. Nessa perspectiva, a polícia da Corte se prestou a prender pessoas 

de cor, sob a dupla suspeição de que fossem escravas e foragidas. Observando os dados 

do censo de 1872, podemos compreender que o número de negros e pardos somados eram 

mais que a metade da população brasileira. 

Conforme o censo, a população brasileira somava 9.930.478 habitantes, 

divididos, quanto a condição social, em 8. 419.672 livres (84,7%) e 1. 510806 

escravos (15,2%). Quanto as raças, havia 38,1% de brancos, 19,6% de pretos 

e 38, 2% de pardos e 3, 9% de indígenas. Pretos e pardos somados, incluindo 

tanto livres e libertos quanto escravos, chegavam a 5.756.234, ou 57,9% da 

população total (CHALHOUB, 2012b, p. 229). 

 

Nessa perspectiva, Rosa (2014), analisando a cor, a suspeição e o controle, 

demonstrou que, com a ampliação da liberdade a partir de setembro de 1884 (período em 

que o número de emancipações foi muito elevado, na província do Rio Grande do Sul), 

as formas pessoais de controle senhorial trouxeram novamente à tona a preocupação dos 

administradores públicos com o ócio dos libertos e a possível desordem que poderiam 

promover. O principal alvo de tentativas de preservação desse controle foi o serviço 

doméstico ou o ramo das atividades do lar, já que, no caso das mulheres, muitas 

desempenhariam atividades como lavadeiras e cozinheiras, simultaneamente com a de 

prostitutas. Para a retomada do controle, uma das referências utilizadas foi a cor da pele, 

já que era comum e predominante que esse setor do mercado de trabalho contasse com a 

presença de pessoas de cor, cativas ou livres. 

A “insolência” de criadas e criados que se recusavam a permanecer 

trabalhando nas mesmas condições em que trabalharam durante o cativeiro e 

que contestavam a autoridade daqueles patrões que continuaram agindo como 

se ainda fossem senhores forçava as classes dominantes a se adaptarem ao 

mercado livre em formação. A partir de 1887, a rejeição ao regulamento foi 

constante. Em Rio Grande, as criadas que se recusavam a cumprir a Lei de 

Locação do Serviço de Criados acabavam taxadas de “vagabundas” e 

“dissolutas” nas páginas da imprensa (ROSA, 2014, p. 112). 
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Rosa (2014) demonstrou que as leis de regulação do serviço doméstico não 

falavam em cor de pele, ao contrário dos anúncios de jornais que ofereciam os serviçais 

domésticos. Contudo, a presença de pretos, pardos e crioulos nesses serviços era 

costumeira. Com sua regulação, tal controle passava do proprietário de escravo para o 

Estado e, mesmo diante do silêncio a respeito da cor dos personagens principais, a 

exigência da realização de matrículas (em cadernetas) para os empregados domésticos 

estabelecia uma relação com as matrículas de escravos, estendendo para “os tempos de 

liberdade as formas tradicionais de domínio” (Rosa, 2014, p. 113). 

Com a degradação das relações servis, afirmou Rosa (2014), homens e mulheres 

dedicados aos trabalhos domésticos não poderiam mais ser identificados pela sua 

condição jurídica (escravo ou liberto), mas continuavam a ser identificados pela cor da 

pele. O registro da conduta nas cadernetas e as intervenções policiais a procura dos 

chamados vadios interferiam no ir e vir dessas pessoas, que precariamente podiam 

usufruir da liberdade, da mobilidade e da cidadania. Caminhar pela rua ou dar uma festa 

se tornavam atividades altamente perigosas para os indivíduos de cor de pele negra. 

Aos olhos da polícia, homens e mulheres de pele escura que, em plena via 

pública, simplesmente parecessem desvinculados das formas pessoais de 

domínio, acabavam sendo tratados como “vagabundos” e “desordeiros”, 

predicados que justificavam a prisão (ROSA, 2014, p. 114). 

 

 

 Na cidade do Rio de Janeiro, entre 1870 e 1900, ocorre a tentativa de 

regulamentação do trabalho doméstico, segundo Souza (2013). Foram inúmeras as 

propostas de projetos de regulamentação, todos de caráter normativo. Apesar de Souza 

(2013) não relacionar a regulamentação ao princípio de suspeição, admite que há uma 

tentativa de controle sobre o exercício do trabalho doméstico. 

E estas se orientavam em pelo menos dois sentidos: por um lado, os projetos, 

como defendiam seus legisladores, constituíam em uma espécie de mediação 

pública para as relações de trabalho estabelecidas entre patrões e 

empregados; e, por outro lado, as propostas de regulamentação apresentavam 

um claro caráter de controle do setor compreendido pelo “serviço doméstico” 

(SOUZA, 2013, p.9). 

 

O controle sobre o ir e vir das pessoas, principalmente das de cor, passou a ser 

realizado exclusivamente pelo Estado, que desenvolveu mecanismos (como as leis) e 

criou instituições para efetivar essa ação no pós-abolição, intensificando o seu papel 

coercitivo, seu uso da força nos casos de recolhimentos de meninos nas ruas, de prisões 

de suspeitos de ócio e de criações de instituições que viessem a desenvolver um controle 

das atitudes com o expediente da moralização pelo trabalho. Portanto, se torna possível 
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visualizar a Casa de São José nesse contexto, o que explica o registro da cor dos seus 

internos. 

Outra estratégia governamental utilizada como indicador de manipulação e de 

intencionalidade do registro de cor se refere à realização de censos populacionais. Caseli 

(2018) afirma que os livros de matrículas da Casa de São José não seguiram as 

determinações, quanto à classificação da cor dos alunos, dos censos realizados ao longo 

do período de sua existência e, provavelmente, após 1916, quando já se tornara Instituto 

Ferreira Viana. A Casa de São José admitiu, em seus registros, as cores pardo-clara e 

pardo-escura, que não existiam em termos de nomenclaturas oficiais utilizadas no censo, 

o que nos faz refletir ainda mais sobre as iniciativas próprias de branqueamento dos 

alunos. 

A revelação dos dados estatísticos tem uma certa “potência de verdade”, 

respaldando-se na psicologia e nas ciências sociais, pois as instituições “se valeriam deles 

para construir sua própria cientificidade, de modo a convencer um público mais 

tradicional, composto por políticos, práticos e acadêmicos, de que seus postulados eram 

verídicos” (CAMARGO, 2009, p. 363). Nesse sentido, a estatística promovida pelo censo 

populacional se torna um veículo convincente que acaba por influenciar a opinião pública. 

Segundo Camargo (2009), o censo de 1872 permitiu avaliar os efeitos causados 

pela Lei do Ventre Livre. Para o autor, a análise do censo foi reveladora, a começar pelas 

principais categorias de análise do levantamento de raça e condição. No que se refere à 

classificação racial, afirma Camargo (2009), a população era dividida em pretos, pardos, 

brancos e caboclos. Entretanto, os dois primeiros grupos eram os únicos aplicáveis aos 

escravos, mesmo que pudessem enquadrar pessoas nascidas livres e as libertas. Pela 

primeira vez, o grupo populacional era “apreendido oficialmente em termos raciais” 

(CAMARGO, 2009, p.366). Com o crescimento do número de libertos, a noção de 

liberdade construída com base na cor branca manteve-se estável quanto a classificação 

dos escravos e forros como pretos. Com isso, ao separar raça e condição, o censo reforçou 

as marcas da escravidão para a população. 

Para Camargo (2009), segundo as recomendações dos Congressos Internacionais 

de Estatísticas realizados, as categorias nacionalidade e frequência escolar seriam 

posteriormente acrescentadas, pois revelariam o contingente da imigração europeia que 

deveria recompor a força de trabalho após o fim da escravidão. 

Ainda mais sintomática foi a contagem da ‘frequência escolar’, tal como 

aparece em diversos relatórios da DGE ao ministro dos Negócios do Império, 

ao qual estava vinculada. Em 1873, por exemplo, José Maria do Couto, diretor 
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interino da DGE, assinalava que todo o governo que seja esclarecido a ponto 

de libertar os filhos recém-nascidos de escravos é confiável para realizar a 

tarefa de educar a “massa ignorante da população livre”, a fim de incorporá-la 

à nação e conduzir o Brasil à era do progresso [...] Integrar a população de ex- 

escravizados era uma tarefa urgente, quase um ato contínuo das revelações do 

censo (CAMARGO, 2009, p. 368). 

 

Com a República, segundo Camargo (2009), seria preciso garantir outras práticas 

de exclusão, já que a cidadania agora era prerrogativa universal dos brasileiros. Era 

necessário distinguir a identidade da alta sociedade, ainda que se assumindo o tipo híbrido 

mestiço e exótico, baseando-se em matrizes europeias. 

Entre a necessidade de afirmar o país, no panorama internacional, como uma 

possível potência mundial e científica, e o obstáculo encontrado na mestiçagem entendida 

como elemento degenerativo, surgiu a tese do branqueamento, que acomoda o ideal do 

legado escravista e fundamenta a exclusão da participação popular, presumindo a 

superioridade da raça branca. 

Reverte-se assim o fatalismo degenerativo da miscigenação, crendo-se que a 

população negra diminuiria em relação à branca e que a miscigenação produziria uma 

população naturalmente mais clara. Nesses termos, a nação seria redimida em relação a 

sua pluralidade racial. Após alguns dias da Proclamação da República, foi ordenada a 

realização de um novo censo, em 1890. 

Sem fugir à nova regra, o censo de 1890 trazia o signo positivista do 

movimento militar que edificou os primeiros anos da República. Suas 

classificações partiam de uma forte concepção hierárquica do mundo social. 

Dividia a população segundo a ‘raça’, em ‘brancos’, ‘pretos’, ‘caboclos’ e 

‘mestiços’. Note-se que a mestiçagem foi promovida aqui à condição de 

categoria, assumindo claramente o sentido atribuído pelo branqueamento, qual 

seja o de diluição do sangue negro no cruzamento com os contingentes 

migratórios, que levaria ao gradual desaparecimento desta população. Nestes 

termos, o censo atendia perfeitamente às expectativas do novo regime e das 

velhas elites, subtraindo do jogo político formal os grupos de ex-escravos e sua 

descendência, ao subsidiar a restrição de sua participação política na 

apresentação de um determinado retrato da nação e de sua população 

(CAMARGO, 2009, p. 369-370). 

 

Considerando a questão do controle social e a realização dos censos como 

estratégias de convencimento, percebemos como faz sentido questionarmos os registros 

de cor nos livros de matrícula da Casa de São José. Segundo as pistas deixadas pelos 

registros de matrícula, acreditamos que, no momento inicial de funcionamento da Casa 

de São José, era de suma importância se registrar a cor do aluno, já que a instituição fazia 

parte do “pacote” de instituições que efetuariam esse controle. No decorrer dos anos, os 

registros de cor desaparecem, ficando o espaço para seu preenchimento vazio, ou os 

matriculados se tornam predominantemente brancos e pardos, com raríssimos negros. 
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Esses dados indicam um branqueamento, se considerarmos o número significativo de 

pardos; mas, pode significar também que, por intermédio da estatística, a cor negra tenha 

sido reduzida naquela instituição, se transformando na cor parda. 

Tudo ocorreria como se a miscigenação tivesse efeitos rápidos e contundentes, 

como apresenta a mortalidade, quando, na verdade, requer períodos mais 

prolongados e processos demográficos mais complexos. No plano matricial, a 

aceleração da miscigenação e a redução dos ‘pretos’ foram garantidas através 

de um procedimento operacional. Afinal, foram adotadas duas definições 

diferentes sobre a composição dos grupos em questão. Os ‘brancos’ foram 

entendidos como a resultante da mestiçagem, enquanto os ‘pretos’ foram 

codificados com base em uma concepção pura, isto é, abrangendo apenas os 

habitantes africanos ou os nascidos no país de uniões endogâmicas. 

Sintomaticamente, eliminavam-se do grupo ‘mestiços’ as associações entre 

aqueles considerados ‘pretos’ e ‘caboclos’ e entre ‘pretos’ e os próprios 

‘mestiços’. Por meio desse mecanismo fundamental, a população de ‘pretos’ 

era claramente subestimada, diluindo-se nos agregados oferecidos pelo 

levantamento de 1890 (CAMARGO, 2009, p. 370). 

 

Para melhor visualizarmos as informações apuradas sobre o registro de cor dos 

asilados, realizamos um levantamento (Quadro 1) considerando as informações contidas 

nos livros de matrícula da Casa de São José, entre 1888 e 1916 (ETEFV, [1888-1892], 

[1888-1897], [1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

 

Quadro 1 – Matrículas efetuadas na Casa de São José, nos anos de 1888 a 1916, com registro de cor dos 

asilados 

Ano  Alunos 

brancos 

Alunos 

pardos 

Alunos 

pretos 

Sem 

registro de 

cor 

Outros  Total de 

alunos 

1888 53 40 31 - - 117 

1889 30 17 9 - - 56 

1890 15 14 5 - - 34 

1891 21 24 8 - - 53 

1892 27 33 - - - 60 

1893 11 17 2 - - 30 

1894 25 18 7 - - 50 

1895 28 20 5 - 1 (caboclo) 54 

1896 64 51 12 - - 127 

1897 47 42 10 - - 99 

1898 27 15 3 - - 45 

1899 39 19 7 - - 65 

1900 75 43 8 - - 125 

1901 - - - - - - 
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Fonte: Adaptado de Etefv ([1888-1892], [1888-1897], [1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

 

Analisando o Quadro 1, observamos que, já no ano da inauguração da Casa de 

São José, em 1888, foram 117 os desvalidos matriculados, um número bastante 

expressivo se considerarmos que o maior número de matriculados, durante a existência 

da instituição com esse nome, foi de 156, em 1910. Existem outros documentos que 

comprovam o número de alunos matriculados, por ano, com dados sobre evasão, 

falecimento e desligamento, que divergem em alguns números, já que percebemos 

algumas diferenças entre os números desses documentos e os números verificados, página 

por página, nos livros de matrícula. Como dito anteriormente, esses livros podem conter 

matrículas revisadas e alteradas, como o primeiro livro de 1888 (ETEFV, [1888-1892]). 

Porém, esses mapas de movimentação de alunos, como o que referenciamos como Etefv 

(1889), não registram a cor, a origem e a filiação dos asilados, já que se tratam de 

documentos com um outro propósito. 

Prosseguindo na análise do Quadro 1, observamos que, em 1901, não há registros 

de matrículas. Caseli (2018) segue pistas de que o motivo provável para isso tenha sido o 

impacto da crise do café e do açúcar, que teria se refletido em escassez de recursos para 

a manutenção da instituição e seus alunos – medidas como o fechamento de grupos 

1902 75 61 10 4 - 150 

1903 55 52 9 1 - 118 

1904 7 - - - - 7 

1905 61 15 2 3  81 

1906 86 23 13 1 5 

(morenos) 

128 

1907 42 19 3 2 - 66 

1908 50 22 9 - 1 (moreno) 82 

1909 49 14 2 42 - 107 

1910 91 38 12 15 - 156 

1911 65 8 8 4 1 (caboclo) 85 

1912 44 14 3 3 - 64 

1913 19 9 - 15 - 43 

1914 73 13 10 14 3 caboclos 113 

1915 76 15 4 4 - 99 

1916 56 16 12 37 -   121      
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escolares e a dispensa de professores se efetuaram, naquele momento. A Casa de São José 

era subvencionada pelo Estado, contando ainda com doações de particulares e, além disso, 

muitos serviços eram ali ofertados gratuitamente, como o atendimento médico e 

farmacêutico. Havia ainda custos como o do aluguel do prédio onde a entidade 

funcionava, além do consumo de gás, do transporte de mercadorias nos bondes da 

Companhia São Cristóvão, entre outros. A partir de 1889, a Casa de São José passara a 

ser mantida pelos impostos municipais (MACHADO, 2004) e, por isso, teria sofrido com 

a crise econômica. 

Outro detalhe que chamou a atenção foi a presença de caboclos nos anos de 1911 

e 1914. Foi o caso de Antônio Uamatorê, de filiação ignorada, idade ignorada, de cor 

cabocla, vacinado, natural do estado do Mato Grosso, matriculado em 1914. Assim como 

muitos meninos, Antônio foi transferido para o Instituto João Alfredo, em 1916 (ETEFV, 

[1911-1916]). 

Além de Antônio, procedente do Mato Grosso, encontramos procedentes dos 

estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco. Mas, a grande 

maioria era natural do estado do Rio de Janeiro – nesse momento, utilizava-se a 

designação Distrito Federal na distinção dos asilados naturais do estado do Rio de 

Janeiro. 

Encontramos ainda os morenos e os pardo-claros e pardo-escuros, que aqui 

consideramos somente pardos, quando os indícios demonstram uma tentativa de 

clareamento da cor da pele dos alunos, entendendo-se que tal iniciativa pode ter advindo 

do próprio declarante no ato da matrícula ou do funcionário responsável, apesar de esse 

declarante apresentar documentos oficiais como certidões ou declarações, cuja existência 

verificamos nos arquivos do Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]). 

Em relação aos declarados como morenos, acreditamos que essa designação faça 

parte igualmente da tentativa de clareamento da pele, assim como o pardo-claro. Os 

rastros indicam que qualquer iniciativa era válida no quesito “silenciamento da cor negra” 

(MATTOS, 2013), como a criação de variações para formalmente branqueá-la. 

Problematizando um pouco mais a questão dos pardos, percebemos que, por meio 

da ideia de branqueamento, eles surgem como uma alternativa para o problema da 

miscigenação. Entretanto, Viana (2007) demonstra que, nos séculos XVII e XVIII, por 

intermédio de relações de sociabilidade e do viés religioso, certo grupo de pardos 

organizou-se em confrarias e cultivou devoções, constituindo-se em um grupo que 
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procurava se distanciar da origem africana, da condição suposta de liberto e da 

mestiçagem, valorizando assim o fato de terem nascido no Brasil. 

Pardo seria a cor entre o branco e o preto, própria do pardal. Seria a constituição 

de uma identidade parda que, de uma forma ou de outra, significava, por exemplo, estar 

acima socialmente de negros e mulatos. Portanto, podemos seguir os indícios de que a 

categoria pardo foi utilizada por grupos distintos, em momentos diferentes, como 

argumento produtor de um distanciamento de uma origem africana, da relação com a 

escravidão e, consequentemente, da cor negra. Trataremos dessa questão com maior 

profundidade, pois a utilização da cor parda pode ter contribuído para o desvio do real 

número de alunos negros frequentadores dos bancos escolares da Casa de São José. 

O número de brancos predominou, na maior parte do tempo, mas oscilou com o 

número de pardos, em alguns anos, principalmente nos momentos iniciais de 

funcionamento da Casa de São José. Nos anos posteriores a 1905, o predomínio foi dos 

asilados brancos. Coube-nos pensar, nesse momento, onde estariam esses indivíduos 

negros que apareceram em número tão expressivo nas matrículas, em 1888. 

São em número de 31 os asilados de cor de pele negra matriculados em 1888, 

alguns meses após a abolição da escravidão (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897]). Em 

praticamente todos os anos foram registrados meninos de cor de pele preta, com exceção 

dos anos de 1892, 1901, 1904 e 1913 (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], [1898-1907], 

[1908-1911], [1911-1916]). 

Até 1902 não havia nenhum asilado que ficasse sem o registro de sua cor nos 

documentos. Entretanto, a partir desse ano, passamos a observar a existência de algumas 

matrículas cujo espaço para o registro da cor estava em branco, como afirmado 

anteriormente. Essa situação teve o seu número mais elevado em 1909, com 42 matrículas 

sem registro de cor, seguido de 1916, com 37 matrículas sem o registro da cor. Não foi 

possível averiguar o motivo que pudesse ocasionar a falta desse registro, posto que, nesses 

mesmos anos, existiu o registro de indivíduos de cores branca, parda e preta, nas outras 

matrículas. Somente em 1913 nenhum aluno da cor negra foi matriculado ou, talvez, eles 

estivessem entre os 15 alunos de cor não registrada (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], 

[1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

O ato de deixar o espaço destinado ao preenchimento da cor vazio, em alguns 

registros de matrícula, conforme problematiza Caseli (2018) sobre o ano de 1909, por 

exemplo, pode significar que os registros de cor não teriam o mesmo significado que 

tinham anteriormente, no caso o de uma adesão a uma estratégia de diferenciação social, 
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como um distanciamento das marcas da escravidão. Entretanto, mesmo que não existisse 

mais o princípio de suspeição em uma sociedade que ainda estava se organizando na 

perspectiva do regime republicano, a cor continuava a ser um parâmetro discriminatório, 

se reconfigurando conforme a necessidade do ideário do novo regime. Portanto, o silêncio 

a respeito do registro de cor em algumas matrículas, a nosso ver, ainda precisa ser 

explicado, ao considerarmos o cotidiano específico de cada instituição e as práticas que 

lá vigoraram em relação aos funcionários, diretores, alunos e afins. 

Constatamos que o registro da presença do asilado de cor negra ocorre sempre em 

menor número em relação ao de indivíduos das demais tonalidades de pele, ainda que sua 

incidência em geral não deixe de ser anotada, nos registros de matrículas. 

Compreendendo que a Casa de São José se configurou como um abrigo-escola, já que 

ofertava as primeiras letras e oficinas aos asilados, podemos confirmar a presença de 

alunos negros nos bancos escolares, superando a afirmação de que esses alunos não 

frequentaram a escola. 

 

2.1 A cor parda: uma construção histórica e social 

  

A construção histórica e social da cor da pele precisa ser abordada com mais 

profundidade, a fim de que possamos compreender, no caso, como se deu a construção 

histórica e social da chamada cor parda, no Brasil. 

Necessitamos entender essa construção em virtude do fenômeno de 

branqueamento observado nas matrículas dos alunos da Casa de São José, quando, em 

alguns momentos, o número de alunos pardos se aproxima ou supera o número de alunos 

brancos, em paralelo à significativa diminuição do número de alunos negros nos livros de 

matrícula do período estudado (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], [1898-1907], [1908-

1911], [1911-1916]). 

Viana (2007) afirmou que a mestiçagem foi tema do pensamento social brasileiro 

desde o século XIX, tendo em vista que se realizavam intensos debates sobre a construção 

da nação naquele momento, debates estes incrementados por um diálogo com as ideias 

vindas da Europa, que trabalhavam com a noção de diferenças baseadas na raça. A 

mestiçagem representava, nesse contexto, sinônimo de degeneração e inferioridade. 

Entretanto, no universo colonial já existiam irmandades de pardos, principalmente 

em Salvador e Olinda, nos revelando uma perspectiva diferenciada sobre a identidade 

parda. 
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Conforme afirma Anthony Appiah, é preciso lembrar que toda identidade 

humana é construída e histórica, brotando quase sempre como uma resposta 

mutável diante de conjunturas econômicas, políticas e culturais, ou, ainda, em 

oposição a outras identidades (VIANA, 2007, p. 35). 

 

Desse modo, é preciso se assimilar o fato de que o termo pardo teve vários 

significados e usos no contexto colonial, segundo Viana (2007). Entre esses significados, 

podemos destacar o uso do termo pardo para designar índios escravizados ilegalmente 

em São Paulo ou o uso do termo como sinônimo de homem liberto ou livre (num emprego 

vernacular nem sempre relacionado à mestiçagem), como o ocorrido no sudeste colonial, 

por exemplo. Portanto, Viana (2007) nos provocou a reflexão sobre o conteúdo social do 

termo pardo, que poderia demonstrar também o distanciamento do mundo da escravidão, 

do ser mulato, sendo um termo cujo uso conferia distinção ou status, nesse universo 

colonial. 

Mesmo com inúmeros empregos, o termo pardo existente no universo colonial 

nos indica que havia uma intenção de distanciamento, de indivíduos assim identificados, 

da condição de escravos, característica relacionada à cor negra, conforme o estigma. Seria 

como afirmar: “Não sou negro, sou pardo”! Ou seja, significaria estar em um patamar 

mais elevado, o que seria respaldado pelas relações sociais (conjunturas políticas, 

econômicas e culturais) que sustentavam essa distinção, como, no caso estudado, a 

formação das irmandades religiosas pardas. 

Mesmo após a Independência do Brasil, em 1822, destacam Gondra e Schueler 

(2008), a situação da manutenção da escravidão permaneceu inalterada, garantido o 

escravo pelo direito de propriedade estabelecido pela Constituição outorgada por D. 

Pedro I, em 1824. Nesse sentido, as questões levantadas por grupos que lutavam pelo fim 

desse sistema permaneceram em pauta. Os autores destacaram que, naquele momento, se 

levantaram vozes que defendiam a instrução para os escravos, em uma perspectiva de 

emancipação gradual, sem revoluções e radicalismos e que, na defesa desse projeto, 

apresentado na Assembleia Constituinte de 1823, destacou-se José Bonifácio de Andrada 

e Silva20, que, apesar de ser um político conservador, participou ativamente do 

movimento pela independência do Brasil e foi um dos defensores da abolição da 

escravatura – a abolição foi incluída no projeto de Constituinte de José Bonifácio, 

preterido por D. Pedro I em 1824. 

                                                           
20 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838), conhecido como o Patriarca da Independência, foi um 

naturalista e estadista brasileiro, com forte influência política no Primeiro Reinado (o governo de D. 

Pedro I). Foi ministro no período da Regência (entre os governos de D. Pedro I e D. Pedro II) e, depois, 

do Império de Brasil, além de ter sido tutor de D. Pedro II e constituinte.  

https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/dom-Pedro-I/483445
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/dom-Pedro-I/483445
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/Reg%C3%AAncia/488715
https://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/constituinte/483193
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Segundo Gondra e Schueler (2008), o projeto de José Bonifácio previa, entre 

outras medidas, a invenção de uma identidade para o Brasil por meio de uma utópica 

sociedade racial, social, política e culturalmente homogênea. Para esse fim, seria 

imprescindível que os negros escravos e libertos, índios, entre outros, frequentassem a 

escola para que fossem incorporados à sociedade progressivamente, superando a imagem 

de grupos representados por uma índole negativa (viciados, preguiçosos, indolentes e 

ignorantes). 

Entretanto, tal projeto visualizava uma espécie de subordinação e controle dos 

negros, de integração dos índios à sociedade nacional e de mestiçagem como via de 

construção de uma raça superior. Os escravos deveriam ser instruídos na religião e moral, 

para que continuassem subordinados. Tal iniciativa não se concretizou, pois D. Pedro I 

dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823, outorgando a nova Constituição em 1824 e 

mantendo a situação da escravidão da forma como ela se encontrava, sem a possibilidade 

de um fim gradual. Talvez o projeto de José Bonifácio não tenha obtido o respaldo 

religioso ou científico, ou seja, não estava embasado em uma verdade que fosse capaz de 

sustentá-lo. Mas, a ideia de criação de uma identidade permanecia com roupagens 

diferentes, dessa vez sem mencionar os pardos como possibilidade. 

Entretanto, ainda no século XIX, o termo pardo ganhou um novo uso diante do 

fim da escravidão, em 1888, baseando-se nas teorias científicas de então e sendo 

amplamente difundido pelos intelectuais da época. 

Sobre isso, Carula (2016) afirma que, no contexto do século XIX, ocorre uma 

especialização das áreas de conhecimento que carrega consigo a introdução de um campo 

semântico próprio, o que possibilitou o aparecimento da figura do vulgarizador da ciência, 

que deveria simplificar, traduzir esse conhecimento para um público não cientista. Ou 

seja, a vulgarização científica seria a ação de falar de ciência para leigos. No Brasil, no 

século XIX, acontece um movimento para que os conhecimentos científicos cá 

produzidos se tornassem públicos para todos ou para uma parcela da população. A ciência 

se comprometia, dessa forma, com a difusão de suas descobertas, buscando o apoio do 

Estado e a legitimação da prática científica, pela sociedade. 

Nessa perspectiva, revistas, periódicos e jornais foram veículos da vulgarização 

da ciência, assim como as conferências realizadas, em que eram abordados temas que 

pudessem produzir benefícios às famílias ou à cidade e visar à promoção do progresso do 

povo e do país. Evidentemente, a questão das concepções de raça esteve em evidência em 

várias das conferências realizadas em espaços públicos. 
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Segundo Carula (2016), a palavra raça ganhou significados diversos de acordo 

com o conferencista que ministrava as palestras. A autora afirma ainda a existência de 

uma disputa entre os intelectuais a respeito do vocábulo raça, que inicialmente não era 

relacionado à cor da pele e, sim, como no caso de seu uso no século XVI, à religiosidade 

e “Ser branco era naquele momento ser cristão, em oposição aos pagãos, muçulmanos, 

judeus, entre outros” (CARULA, 2016, p. 156). 

A associação da raça com a cor da pele teria surgido, segundo Carula (2016), a 

partir de 1684, após uma publicação de François Bernier (1864 apud CARULA, 2016)21, 

médico francês que escreveu  Nouvelle division de la terre, par les différentes espèces ou 

races d’hommes qui l’habitent, livro em que classificava a humanidade em quatro ou 

cinco raças de homens. 

Com o passar do tempo, o termo raça foi sofrendo variações diversas conforme o 

pensamento intelectual de cada época, como no iluminismo – raça determinada conforme 

a forma de integração do homem ao reino animal, estabelecendo-se quatro variedades 

humanas, segundo publicação de Carlos Lineu22 (1735 apud CARULA, 2016); ou 

consoante a tese de Buffon (1749 apud CARULA, 2016)23, para quem a hierarquia 

humana fundamentava-se na sociabilidade e na racionalidade, que estariam presentes em 

maior ou menor quantidade em uns e em outros. Os discursos racialistas chegam ao século 

XIX como parte da abordagem de diversos pensadores das ciências naturais e sociais, 

baseando-se numa dita verdade científica, ou seja, incontestável. 

Dessa maneira, os homens poderiam ser classificados de acordo com o seu 

grau de civilização e polidez, em oposição à barbárie e à selvageria. Buffon 

estabeleceu também uma relação entre esses parâmetros e a cor da pele; com 

isso, o físico e o moral estariam vinculados (CARULA, 2016, p. 158). 

 

Porém, para que essa verdade científica ganhasse espaço, foi necessária a 

existência de um contexto propício, como o que se configurava na cidade do Rio de 

Janeiro no fim do século XIX. Carula (2016) resgata as ideias de Louis Couty (1881 apud 

CARULA, 2016)24, pesquisador do Museu Nacional e médico fisiologista francês que, 

                                                           
21 François Bernier (1620-1688) foi um médico e viajante francês. Em sua obra Nouvelle division de la 

terre par les différentes espèces ou races qui l'habitent, de 1864, encontra-se a que foi considerada a 

primeira classificação pós-clássica, publicada, de seres humanos em raças distintas. 
22 Carlos Lineu (1707-1778) foi um botânico sueco, médico e zoólogo que formalizou a nomenclatura 

bionominal, um moderno sistema de nomeação de organismos. É conhecido como pai da taxonomia 

moderna. Publicou o manuscrito Systema naturae, em 1735. 
23 Georges-Louis Lecierc, conde de Buffon (1707-1788), foi um naturalista, matemático e escritor francês. 

Produziu uma obra de 44 volumes, intitulada História natural, em que perfaz um estudo comparativo 

das ciências, analisando os reinos animais, vegetal e humano. 
24 Louis Couty (1854-1884), médico e fisiologista francês, trabalhou no Laboratório de Fisiologia 

Experimental do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Escreveu o livro Escravidão no Brasil, em 1881. 
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em 1881, considerou, em um de seus cursos, que a raça era uma variável significativa 

para a compreensão das doenças cerebrais. Comparando a França ao Brasil em relação 

aos desenvolvimentos das moléstias, Couty elencou a interferência climática como um 

fator que poderia determiná-las, não descartando a existência de outros elementos 

atuantes para o desenvolvimento das doenças, além do fator raça. 

Em seus cursos, Couty (1881 apud CARULA, 2016) afirmava que somente os 

indivíduos brancos deveriam receber o conhecimento científico, desconsiderando os 

indivíduos negros, índios e mestiços e colocando-os em uma posição inferior. Sobre os 

mestiços, Couty (1881 apud CARULA, 2016) compreendia que a mestiçagem brasileira 

deveria ser entendida levando-se em consideração as especificidades nacionais, ou seja, 

as condições climáticas, higiênicas e sociológicas. Entre as variáveis sociológicas, Couty 

(1881 apud CARULA, 2016) considerava o mulato superior ao negro, apesar de ainda 

entendê-lo como limitado em relação a sua capacidade intelectual. 

Schwarcz (1996), em uma perspectiva semelhante à de Karoline Carula (2016), 

afirma que, já no século XVIII, a questão da desigualdade e da diferença entre os homens 

é retomada por meio da ideia de perfeição do ser humano, um legado da Revolução 

Francesa baseado no voluntarismo iluminista. 

A autora também destaca Buffon (1749 apud SCHWARCZ, 1996), com os 

volumes de sua História natural, como um dos percussores da utilização do termo 

degeneração para designar o que acontecia no continente americano e com “sua gente”, 

para ele indivíduos incapazes de alcançar a perfeição e a civilização. 

No século XIX, Schwarcz (1996) observa que as diferenças foram naturalizadas, 

sendo o evolucionismo o paradigma da época, aliado às teorias iluministas, o que dava 

respeitabilidade a tal posicionamento. Nesse contexto, surgem os determinismos sociais, 

que poderiam ser geográficos (ao implicarem os fatores de ordem geográfica) ou raciais 

(pelos quais o grupo mais influente abandonava a análise do indivíduo, priorizando a 

análise do grupo, já que o indivíduo era resultado dos elementos físicos e morais da raça 

a que pertencia). 

Os teóricos raciais que surgiram nesse período se opunham à visão humanista e 

elaboraram três teses, a saber: a primeira, sobre a realidade das raças, que poderiam fazer 

com que, entre alguns grupamentos, existisse a mesma distância como a que subsiste entre 

o asno e o cavalo; a segunda, pela qual os caracteres físicos e morais determinavam a 

divisão do mundo em raças e, consequentemente, em culturas; a terceira, segundo o que 

ocorreria a predominância do grupo raciocultural no comportamento do indivíduo, sendo 
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uma doutrina psicológica ou grupal contrária à ideia do arbítrio do sujeito. Esse saber 

desencadeou um ideal político que implicava a submissão ou eliminação das raças 

inferiores. No Brasil, evidencia-se o ideal dos teóricos das raças que, consequentemente, 

condenavam a miscigenação. 

Desde os anos de 1870, prossegue Schwarcz (1996), as teorias raciais passaram a 

ser largamente adotadas no Brasil, notando-se a sua divulgação pelas instituições de 

pesquisa da época. A mestiçagem, no Brasil, era responsável por explicar o atraso e a 

inviabilidade da nação. Naquele momento, levanta-se a preocupação sobre que 

possibilidade de futuro teria um país predominantemente mestiço. A saída foi a criação 

de um modelo racial particular, exaltando algumas partes da teoria racial e omitindo 

outras. 

A eugenia e o combate à miscigenação se fortaleceram a partir da proliferação de 

doenças graves adquiridas pela população, como o surto de tuberculose, o que se 

justificaria devido ao enfraquecimento biológico causado pela mistura de raças. Nesse 

contexto, a questão da higiene e da pobreza da população mestiça e negra seria resolvida 

com a contenção e a separação dessa parcela do restante da população. O então diretor do 

Museu Nacional do Rio de Janeiro, João Batista Lacerda, em 1911, chega a afirmar: “o 

Brasil mestiço de hoje tem no seu branqueamento em um século, sua perspectiva, saída e 

solução” (LACERDA, 1911 apud SCHWARCZ, 1996, p. 97). 

Com o tempo, a temática tornou-se cotidiana e deixou de ser uma abordagem das 

instituições científicas, tornando-se um lugar-comum. Nos anos de 1930, a mestiçagem 

ganhava uma roupagem de especificidade e uma certa positivação, transformando-se 

numa identidade, numa representação nacional como o mito das três raças. E, nesse 

momento, o termo pardo se torna a representatividade dessa nacionalidade, em um 

processo de sabotagem da cor negra nos registros e na história. 

Nesse ponto, Dantas (2009) destaca que o argumento racial legitimou as 

diferenças sociais no pós-abolição e sua defesa poderia gerar uma espécie de pessimismo 

sobre o futuro do país. Por isso, foi preciso suprimir a parte negativa das diferenças das 

raças, incluindo a discussão proposta pelo darwinismo social, pela qual as raças humanas 

estariam em processo de evolução e aperfeiçoamento, assim se justificando a defesa do 

branqueamento. Silvio Romero25, autor que pensava nas relações entre raça e cultura, 

                                                           
25 Silvio Romero (1851-1914) foi poeta, ensaísta, crítico literário, professor, jornalista, historiador e 

político. Como um importante membro da elite intelectual brasileira, suas falas eram notadamente 

racistas. Reivindicava para o Brasil o “pensamento autonômico”, e optaria pelo “evolucionismo 
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entre o final do século XIX e o início do século XX, afirma que “não adianta debater se 

era bom ou ruim; o Brasil era um país composto por mestiços e isso era fato irrevogável” 

(ROMERO 1895 apud DANTAS, 2009, p. 61). 

Nessa perspectiva, para se alcançar o branqueamento, seria preciso conhecer 

nossas heranças. Com o branqueamento, o Brasil poderia superar a falta de originalidade 

da cultura nacional, afirma Dantas (2009). Ou seja, Silvio Romero julgava o mestiço 

como racialmente inferior, porém a mestiçagem seria a saída para se atingir uma cultura 

autêntica do Brasil. É admitir-se que o elemento africano sempre esteve presente, por 

mais que se tentasse esconder, resgatando-se a submissão do negro, simultaneamente. 

Figura 4 – “Eugenia é a autodireção da evolução humana”: logo da Segunda Conferência Internacional de 

Eugenia, realizada em 1921, retratando a eugenia como uma árvore que reúne uma variedade de diferentes 

campos científicos 

 

Fonte: Museu Americano de História Natural, 1921. 

 

Ainda segundo Dantas (2009), no final do século XIX admite-se a ideia de um 

“Brasil cadinho”, com a qual alguns intelectuais, produtores de bens simbólicos, 

procuram compreender as características e a “alma” da sociedade brasileira. Entre esses 

intelectuais, encontram-se, além de Silvio Romero, Nina Rodrigues (1890)26, Euclides da 

                                                           
spenceriano, segundo o qual os fatores biológicos dariam um suporte maior à sua crítica sociológica. 

Pretendeu compreender não apenas a produção literária, mas a própria sociedade brasileira. Em 

conformidade com boa parte do espírito intelectual de seu tempo, deixou-se influenciar bastante pelo 

cientificismo, considerando-o uma conquista intelectual da modernidade. A partir dessas referências, 

buscou construir uma interpretação da literatura e do próprio país, em que dois horizontes hermenêuticos 

se faziam notar: o beletrismo e o nacionalismo. Escreveu “O evolucionismo e o positivismo no Brasil”, 

em 1895. 
26 Nina Rodrigues (1862-1906) tratou-se de um médico legista, psiquiatra, professor, escritor, etnólogo e 

antropólogo, fundador da antropologia criminal brasileira e pioneiro nos estudos sobre a cultura negra 

no país. Foi o primeiro estudioso brasileiro a abordar a temática do negro como questão social relevante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quest%C3%A3o_social
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Cunha (1902)27, entre outros citados por Dantas (2009). Posteriormente, Dantas (2009) 

busca demonstrar a iniciativa de alguns intelectuais, como Manoel Bonfim28 e Hemetério 

dos Santos29, de refutar o argumento racial em diversas situações, comprovando que 

existia a representação do elemento negro nas discussões sobre o assunto, sempre que 

alguma situação provocativa se apresentasse. Portanto, nesse contexto fervilhante do final 

do século XIX, há evidências que a cidade do Rio de Janeiro foi um dos principais 

cenários onde se colocavam em prática as teorias racialistas. 

A partir dessas contribuições, podemos questionar com a representatividade de 

alunos pardos da Casa de São José, quando entendemos que o ideal de branqueamento 

avançou em diversas situações e instituições, intencionando não assumir oficialmente a 

presença dos indivíduos de cor de pele negra nesses espaços, negando sua 

representatividade, sendo, talvez, mais conveniente assumir a presença dos pardos, que 

viriam remediar o incômodo causado pelo fim da escravidão. Além disso, se evidencia o 

papel de instituições como a Casa de São José como instrumentos com fins de afirmação 

de valores hegemônicos. 

 

 

 

                                                           
para a compreensão da formação racial da população brasileira, apesar de adotar uma 

perspectiva racista, nacionalista e cientificista, em seu livro Os africanos no Brasil (1890). 
27 Euclides da Cunha (1866-1909) foi um jornalista brasileiro, sociólogo e engenheiro. Sua obra mais 

importante é Os sertões (1902), um conto de não ficção das expedições militares promovidas pelo 

governo brasileiro contra a aldeia rebelde de Canudos, que ficaram conhecidas como Guerra de Canudos. 

Euclides foi fortemente influenciado pelo naturalismo e seus proponentes darwinianos. Os sertões 

caracterizou o litoral do Brasil como uma cadeia de civilizações, enquanto o interior permanecia mais 

primitivo. 
28 Manoel Bonfim (1868-1932) era um médico, psicólogo, pedagogo, sociólogo, historiador e intelectual 

brasileiro. Sua extensa obra abrange várias áreas de conhecimento: escreveu sobre história do Brasil e da 

América Latina, sociologia, medicina, zoologia e botânica, além de vários livros didáticos, dentre os 

quais estão alguns de língua portuguesa, em coautoria com Olavo Bilac. Escreveu ainda, na área de 

psicologia e educação, Lições de pedagogia (1915) e Noções de psychologia (1916), utilizadas como 

suporte para as suas aulas na Escola Normal. Escreveu também O methodo dos testes (1926); Cultura do 

povo brasileiro (1932); Crítica à Escola Activa, O fato psychico: as alucinações auditivas do 

perseguido e O respeito à criança. Sua obra revela um pensamento original, não articulado às ideias 

dominantes em sua época, e sua interpretação do Brasil apoia-se na análise histórica da colonização, da 

exploração e da espoliação das riquezas do país, examinando as suas consequências sobre as condições 

culturais do povo. 
29 Hemetério dos Santos (1858-1939) foi professor, gramático, filólogo e escritor. Com cerca de 20 anos de 

idade já era professor do Colégio Pedro II, na capital do Império. Em 1890 foi nomeado professor do 

Colégio Militar do Rio de Janeiro, onde, mais tarde, tornou-se professor vitalício. Cursou a Escola de 

Artilharia e Engenharia. Foi também professor da Escola Normal do Distrito Federal, alcançando fama 

de grande mestre. Obras publicadas: Gramática elementar da língua portuguesa, O livro dos meninos, 

Gramática portuguesa, Segundo grau primário, Pretidão de amor, Carta aos maranhenses, Da 

construção vernacular, Gramática portuguesa: adotada na Escola Normal do Distrito Federal, Frutos 

cativos e Etimologias: preto.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientificista
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Brazilian_journalists
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Engineer
https://en.wikipedia.org/wiki/Os_Sert%C3%B5es
https://en.wikipedia.org/wiki/Canudos
https://en.wikipedia.org/wiki/War_of_Canudos
https://en.wikipedia.org/wiki/Humanistic_naturalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Darwinism
https://en.wikipedia.org/wiki/Os_Sert%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olavo_Bilac
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2.2 A escolarização do aluno negro 

 

De acordo com as fontes analisadas, a saber, os livros de matrícula da Casa de São 

José, observamos, como já foi dito, que, no período inicial de seu funcionamento, o 

número de alunos negros era considerável, mas que, até 1916, o número de alunos brancos 

e pardos supera o de negros, que praticamente somem dos registros (ETEFV, [1888-

1892], [1888-1897], [1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). Provavelmente, os alunos 

de cor negra permaneceram na instituição, mas, se tornaram pardos para efeito de registro 

(pardo-claros, pardo-escuros ou morenos). 

Um dos problemas apontados pelas pesquisas que se dedicam a investigar a 

escolarização do aluno negro no período imperial é a carência de fontes. Como vimos, 

provavelmente um aluno negro que chegasse a frequentar a escola não teria algum registro 

de sua cor nos livros de matrículas escolares, pois não era comum que adentrassem aquele 

ambiente. A provável causa do registro de cor é o controle dessa população negra, após a 

abolição. Entretanto, alguns historiadores conseguiram, principalmente nas regiões de 

São Paulo e Minas Gerais, constatar a presença de alunos negros nos bancos escolares 

(não asilares), durante o Império. 

Geralmente, os escravos pertencentes às ordens religiosas e aqueles que eram 

alugados e cedidos pelo seu senhor para a prestação de serviços necessitavam aprender a 

ler e escrever para desempenhar alguns ofícios especializados, em um mercado 

competitivo. Portanto, a alfabetização era uma ferramenta importante para a afirmação de 

uma identidade social a ser adquirida pelo escravo, tornando-se um símbolo de distinção. 

Em algumas ocasiões, a aprendizagem de um ofício era atrelada ao ensinamento 

da leitura e da escrita e também à habilidade de fazer contas. Algumas pesquisas 

conhecidas por Gondra e Schueler (2008) apontam indícios de registros de alunos negros 

matriculados em escolas particulares (de 1800 a 1835) e, posteriormente, em escolas 

públicas primárias (1851-1888). Outro fator apontado se refere ao fato de o escravo não 

ser considerado cidadão e sim um bem de propriedade particular, contrastando com a 

Constituição de 1824, que afirmava que todos os cidadãos eram livres e iguais. A mesma 

Constituição afirma que a instrução primária é garantida a cada cidadão, desde que o 

mesmo seja livre (BRASIL, 1824). Mostra-se importante esclarecer que nem todos os 

indivíduos negros eram escravos. 

Schueler (2001) analisa como se deu a instrução naquele período, destacando a 

inserção e a permanência ou não dos alunos desvalidos nas escolas públicas e a construção 
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de dois importantes prédios (considerados palácios), onde se localizaram as escolas 

públicas de São Sebastião e São José, numa iniciativa da Corte Imperial de conceber uma 

estrutura mais apropriada para o ensino, ao contrário das antigas escolas públicas, 

improvisadas em casas e porões onde até mesmo os professores residiam, o que corria 

pelas custas do governo. Essa iniciativa visava a uma maior concentração de recursos, 

por parte do governo imperial, na prestação dos serviços públicos. 

Alguns entraves identificados em relação à frequência dos alunos mais pobres à 

escola se referem ao trabalho infantil e à situação de miséria de muitos alunos, que não 

tinham como arcar com os custos dos estudos. Para tal, foi fundada a Associação 

Municipal Protetora da Infância Desvalida, em 1871. 

Para compreender a respeito dos alunos contemplados pela associação, Schueler 

(2001) procura analisar inicialmente o que era entendido como infância, naquela época, 

e conclui que a parcela de crianças tidas como desvalidas, com idades entre 5 a 7 anos 

(meninice) e 12 a 14 anos (puerícia), possivelmente eram atendidas em suas necessidades 

pela associação, já que esses limites eram semelhantes às normas estabelecidas para a 

Instrução Pública então vigente. 

Dessa forma, a instrução primária atinha-se mais ao estabelecimento da ordem 

social, por meio de ensinamentos como leitura, escrita, aritmética e religião, do que à 

necessidade de se alfabetizar a população pobre. Juntamente a esse ideal, visualizava-se 

o encaminhamento político para a abolição da escravatura, mas com uma perspectiva de 

conceder uma liberdade dentro da ordem. Uma das inspirações para esse ideal de 

liberdade e ordem por intermédio da instrução veio dos Estados Unidos, na figura de 

Abraham Lincoln, que libertou os escravos e fundou escolas para a instrução popular. 

No caso dos escravos, admitia-se a instrução dos chamados ingênuos, ou seja, dos 

filhos dos escravos libertos pela lei de 1871 (BRASIL, 1871); mas, esse favorecimento 

não se estendia ao conjunto dos escravos, em si. Segundo Schueler (2001), o projeto de 

instrução, que também desencadeou a construção das escolas municipais, possuía um 

caráter político reformista e conservador. Era conservador porque restringia os mais 

pobres ao recebimento de uma instrução primária, enquanto a instrução secundária e 

superior continuava sendo destinada aos elitizados, que, consequentemente, ocupariam 

futuramente os cargos públicos. Era reformista no sentido de que procurava impor os 

valores dos dirigentes aos populares, oferecendo o mínimo de conhecimento necessário 

para mantê-los sob controle social, reforçando o ideal regenerador e moralizador da 

educação. 
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Analisando a escolarização a partir de meados do século XIX, Schueler (1999) 

destaca o processo ocorrido nos principais centros urbanos e seus aspectos mais 

importantes, considerando que, em primeiro lugar, a relação criança-escola, tão comum 

nos dias atuais, não se constituía da forma como conhecemos. A educação, segundo 

afirma, se fez presente em discursos e práticas em várias instâncias, tomando para si uma 

responsabilidade de valor fundamental para a sociedade, tornando-se direito defendido e 

adquirido no âmbito das sociedades modernas. Mas, é preciso lembrar que essa relação 

criança-escola não é uma relação natural e, sim, fruto de um processo histórico. A autora 

ressalva ainda que houve naquele período intensificação do processo de urbanização das 

cidades e consequências advindas desse processo, além da consolidação do Estado 

imperial. Com o crescimento das cidades, uma nova demanda de atividades e serviços foi 

se estabelecendo, ocupando homens, mulheres, crianças livres e libertas, além dos 

escravos. No entanto, ter que trabalhar significava estar no limite da pobreza. O trabalho 

manual era elemento de distinção entre população livre e liberta. Esses trabalhadores 

urbanos movimentavam e impulsionavam a vida na cidade. 

Em meio a essa população, encontravam-se as crianças e jovens livres nacionais 

ou estrangeiras, que exerciam diversas funções na sociedade, sendo eles moleques de 

recado, vendedores ambulantes, escravos, entre outros. O ensino público e o processo de 

escolarização surgiam como uma estratégia viável para lidar com esse público 

considerado como um problema. 

No caso do Município da Corte, como então era chamada cidade-sede do Império, 

em 1854 o acesso de crianças e jovens à escola estaria liberado para a população livre e 

vacinada e não portadora de doenças contagiosas. Os escravos eram proibidos de 

matricular-se, pois era preciso evidenciar a sua subordinação, como propriedade que 

eram, aos homens livres, seus donos. O Regulamento da Instrução Primária de 1854 

evidenciava a separação entre os níveis de ensino e a obrigatoriedade do ensino primário, 

sendo o ensino secundário privilégio de uma pequena camada da sociedade (BRASIL, 

1854). Ou seja, a instrução primária relacionava-se com uma educação de caráter popular. 

Em relação à classificação dos alunos, Schueler (1999) apura que todos foram 

classificados como católicos (segundo o relatório apresentado pela comissão), com idade 

entre 7 e 14 anos, de maioria branca, com número pequeno de pardos e menor ainda de 

negros. Mas, mesmo em menor número, registra-se a presença de alunos negros nessas 

escolas. 
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Barros (2004) faz uma análise mais aprofundada sobre a situação dos alunos 

negros na cidade de São Paulo, nos fins do século XIX. 

De um lado, estava presente nos discursos da elite intelectual e política a 

necessidade dessa camada ser escolarizada. Inseridos na população pobre – e 

mais ainda, com o estigma da escravidão que os relegava a uma categoria 

inferior, os negros precisariam ser educados para se transformarem em bons 

trabalhadores e bons cidadãos. Apesar disso, por outro lado, percebemos que 

sua presença na escola era motivo de incômodo para o restante da população, 

sendo dificultada através de diversos mecanismos desde a matrícula até o 

cotidiano escolar (BARROS, 2004, p. 1). 

 

Em sua análise, Barros (2004) destaca que, na segunda metade do século XIX, a 

cidade de São Paulo ansiou por uma renovação e concebeu a educação como o meio pelo 

qual esse fenômeno aconteceria, sendo o elemento transformador da sociedade. Portanto, 

se instaura uma preocupação com quem iria frequentar a escola. Barros admite a 

existência de alunos negros matriculados em escolas (não especifica se públicas ou 

privadas), mas pondera que eles encontravam muita dificuldade de permanecer nas 

instituições. Para tal afirmação, recorre a depoimentos de ex-alunos negros que 

frequentaram escolas, no início do século XX. 

Depoimentos de pessoas negras que vivenciaram o processo de escolarização 

nos primeiros anos do século XX exibem dificuldades tais como negação do 

direito à matrícula em função da origem e preconceito racial dentro da escola. 

Encontramos também um relatório de um professor público da cidade de São 

Paulo que se sente incomodado pela presença de alunos negros em suas aulas. 

“Estes filhos de africanos livres seriam os negrinhos que por ahi andão, que 

‘contaminariam’ os bons alunos com seus vícios e atos torpes” (BARROS, 

2004, p. 2). 

 

Nesse trecho do relatório mencionado por Barros (2004), é notória a insatisfação 

do professor com a presença de alunos negros nas escolas, afinal esse local não era, até 

então, destinado a eles e, por isso, sua estada ali não era bem aceita. Na Casa de São José, 

tais incômodos não poderiam ser tão evidentes, pois tratava-se de uma instituição asilar 

que franqueou a matrícula de alunos negros e que tinha em sua função inicial acolhê-los. 

Entretanto, com a assinatura da Lei Áurea sendo muito recente na ocasião de sua 

inauguração, podemos imaginar que os mesmos incômodos poderiam existir, apesar da 

proposta filantrópica que cercava a Casa de São José, com seu objetivo específico de 

educar a população desvalida, muitas vezes composta por indivíduos negros, para uma 

inserção gradual e controlada na sociedade. 

Retomando a Constituição de 1824 (BRASIL, 1824), Barros (2004) destaca a 

garantia de gratuidade do ensino para todos os cidadãos. No entanto, ressalva que, em 

várias províncias, como Minas Gerais, ocorreram observações a respeito da frequência 

dos escravos, como na Lei nº 13, de 1835, que ao mesmo tempo que tornava o ensino 
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obrigatório, interditava a frequência desses indivíduos à escola. No Rio de Janeiro, o art. 

9º do regulamento de 1º de setembro de 1847 proibia a frequência à escola de alunos que 

padecessem de moléstias contagiosas, de escravos e negros africanos, fossem libertos ou 

livres. Em São Paulo, a proibição da frequência de escravos era expressa pelo 

regulamento da Instrução Provincial de 1869, no seu art. 92. Então, surge a hipótese da 

diferenciação entre alunos negros e escravos. Os proibidos de frequentar a escola seriam 

os escravos, já que alunos negros se encontravam matriculados. 

Barros (2005) analisa ainda a situação do negro e a educação a eles fornecida, 

além de se aprofundar nas estratégias dos brancos e dos negros em relação à sociedade e 

ao ideário liberal e republicano, assim como nos discursos contraditórios e nas táticas de 

participação do aluno negro nas escolas. 

Fonseca (2009) afirma que é preciso quebrar tabus em relação à visão tradicional 

de educação e de escola que predomina nas pesquisas. Contrariamente ao que observamos 

até então, afirma que, segundo relatos de viajantes europeus que passavam por Minas 

Gerais naquela época, era predominante o número de negros na sociedade mineira e os 

arranjos sociais permitiam uma maior participação desses indivíduos. 

Pretos e mulatos estavam nos mais variados papéis, inclusive na escola na 

condição de professores. O olhar do viajante é de estranhamento diante desse 

arranjo social, mas é um testemunho da presença e da capacidade de circulação 

dos negros na sociedade mineira (FONSECA, 2009, p. 589). 

 

Evidentemente, a maior participação do negro nas escolas de Minas Gerais, 

segundo o autor, demonstra outro aspecto até então não muito desenvolvido nos trabalhos 

anteriores que citamos: a discriminação entre alunos negros e brancos que frequentavam 

a escola. O autor analisa os registros dos professores, nos quais se identificavam os alunos 

pelos seus nomes e também pelas suas cores. Além disso, esses alunos eram 

caracterizados e avaliados e os alunos brancos sempre apresentavam melhor 

desenvoltura, segundo os avaliadores, em relação aos alunos negros. Fonseca (2009) 

reproduz a avaliação de vários professores, como a realizada sobre o aluno “Euzebio de 

Mattos Lima, crioulo, muito sem habilidade, com 4 anos e meio de escola, não lê nada, 

escreve muito mal” (FONSECA, 2009, p. 590). Já um outro aluno foi avaliado da seguinte 

forma: “Joaquim de Mello Franco, branco, já escreve letra fina e lê muita bem letra 

redonda, com um ano e meio de escola e é muito ágil para as letras e já conta” 

(FONSECA, 2009, p. 590). Esse tipo de avaliação também foi observada entre os alunos 

matriculados na Casa de São José, com a utilização de adjetivos pejorativos ou 

verbalização de honrarias, segundo o aproveitamento do aluno. Podemos apontar essa 
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discriminação como um dos conflitos enfrentados por esses alunos negros que 

conseguiram frequentar a escola. 

Para Veiga (2008), a escolarização nos primeiros 60 anos do século XIX era 

classificada por excelência, com vagas disputadas e exigentes exames de admissão nas 

instituições de ensino. Isso restringia a inserção de alunos pobres que, inclusive, 

precisavam se inserir muito cedo no mercado de trabalho. A presença de alunos negros 

seria limitada em virtude das diferenças de oportunidades escolares entre brancos, pardos 

e negros. Veiga (2008) percorre várias publicações a respeito e destaca a incerteza de 

certos pesquisadores ao afirmarem que alunos negros frequentaram ou não a escola, 

muitas vezes deixando de lado as demais possibilidades existentes para que esses mesmos 

alunos pudessem aprender a ler e escrever, como no caso das aulas particulares. 

Como analisamos nos documentos da Casa de São José do final do século XIX, 

os alunos também se submetiam a exames de admissão para o ingresso no Instituto 

Profissional Masculino. Alguns deles eram reprovados e não prosseguiam com os 

estudos, o que nos deixa indícios de que esses alunos buscariam outros meios de 

escolarizar-se ou, certamente, entrariam diretamente no mercado de trabalho. 

O ponto dissonante entre a análise de Veiga (2008) sobre a inserção do aluno 

negro nas escolas e a presença dos alunos negros na Casa de São José é o tipo de 

instituição na qual eles eram matriculados. Veiga (2008) analisa as escolas tradicionais, 

onde o aluno negro constaria como exceção, já que nessas escolas previa-se 

prioritariamente o ensino dos conteúdos das áreas do conhecimento. Entretanto, na Casa 

de São José, nos primeiros anos de sua criação, os alunos negros eram a maioria, já que, 

no período pós-abolição, a visão sobre eles pairava sob a perspectiva do controle. 

A partir de 1835, após a Lei Provincial, mais especificamente em Minas Gerais, 

local pesquisado por Veiga (2008), percebe-se a ausência da observação da cor do aluno 

nos documentos relacionados. Ela compreende que, com esse fator, se dá a tentativa de 

realmente se constituir uma escola elementar plurirracial e que as cores das crianças não 

seriam um problema de exclusão, mas de inclusão a ser resolvido. 

Já no pós-abolição, a escolarização do aluno negro continuou perpassando a 

disputa de valores e a sua inserção na sociedade, além da questão do controle social, 

naquele momento exercido pelo Estado, apesar da presença do aluno negro nos bancos 

escolares não representar mais uma exceção. Aprender a ler e escrever ainda simbolizava 

distinção entre os alunos negros, mas, pelas instituições formais de ensino, esses alunos 

seriam ensinados, prioritariamente, para se tornarem trabalhadores, aprendendo ofícios 
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como os de carpinteiros, sapateiros, entre outros. Nesse contexto, encontramos a Casa de 

São José. 

Diante de todo o aparato ideológico que cerca a cor do aluno e de todo o processo 

envolvido na escolarização do negro, entendemos que seria necessário implicar a Casa de 

São José em seu contexto histórico, reconhecendo os acontecimentos que influenciavam 

a vida social na cidade do Rio de Janeiro e seus desdobramentos, como a transformação 

do liberto em trabalhador livre, assim como os possíveis obstáculos à permanência do 

aluno negro naquela instituição. 
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3 A CASA DE SÃO JOSÉ NO CONTEXTO HISTÓRICO 

 

A Casa de São José passou a existir em um período muito interessante no que se 

refere ao contexto histórico relativo à cidade do Rio de Janeiro e ao ideário que se 

formulava a partir do início do período republicano. 

Naquele momento, muitas transformações ocorreram, não só no campo das ideias, 

mas, também, na parte física da cidade, principalmente quando pensamos na reforma 

urbana e em todas as ações que a acompanharam, o que nos permite refletir sobre 

construção e reconstrução de alguns conceitos e atitudes até então consolidados. Há 

indícios de que essas transformações atingiram toda a população da cidade do Rio de 

Janeiro, que, como uma cidade negra (Chalhoub,1990), percebeu-se sem um 

planejamento, diante do fim da escravidão. 

Como uma resposta rápida às manifestações insatisfeitas da sociedade, 

observamos o incremento de ações de prevenção ao colapso social articuladas pelo 

governo imperial em declínio, como a criação de instituições como a Casa de São José, 

que serviria ao propósito do acolhimento dos menores desvalidos e, principalmente, dos 

meninos negros, o que poderia acarretar sérias consequências no futuro. 

Em contrapartida, a cidade do Rio de Janeiro vivenciou a experiência da Belle 

Époque nos primeiros anos da República, com a ocorrência de eventos como a reforma 

de Pereira Passos, a industrialização, a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata, o 

afastamento da população empobrecida para os subúrbios e para as favelas que se 

formavam após a derrubada dos cortiços – a miséria atingia essa parte da população de 

uma forma ainda mais cruel. Nesse período, poderíamos, de forma abstrata, contemplar 

uma cidade com dois perfis distintos: o Rio de Janeiro das ideias de progresso e o Rio de 

Janeiro real, onde a miséria corroía grande contingente da população, que tentava 

sobreviver, em uma sociedade excludente, elaborando arranjos e estratégias que 

possibilitavam a criação de uma rede própria de sociabilidade. São muitos eventos 

significativos que se refletem diretamente na história da Casa de São José, que pode ter 

cumprido o seu papel institucional entre as duas realidades vividas pela cidade do Rio de 

Janeiro. 

Para isso, foi necessário abordar vários desses eventos e suas implicações, para 

que pudéssemos seguir com a análise sobre a importância da Casa de São José e também 

de suas contradições, como instituição. 
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3.1 A cidade do Rio de Janeiro e o fim da escravidão: o processo de transformação 

do liberto em trabalhador livre 

 

Trabalhando com os conceitos de Chalhoub (1990) de cidade negra e cidade-

esconderijo, podemos compreender, por meio desses atributos conferidos à cidade do Rio 

de Janeiro, o quanto viver nesse local poderia significar uma experiência peculiar, 

considerando o grande número de escravos, negros livres e libertos, imigrantes e 

indígenas que por ali circulavam. 

Chalhoub (1990) entende que a cidade do Rio de Janeiro favorecia, diante das 

possibilidades, arranjos sociais e resistências em relação à escravidão, tendo a cidade 

negra surgido “através de movimentos e racionalidades cujo sentido fundamental, 

independentemente ou não das intenções dos sujeitos históricos, foi inviabilizar a 

continuidade da instituição da escravidão na Corte” (CHALHOUB, 1990, p. 185). 

Sobre a escravidão, Chalhoub (1990) ressalta (resgatando Richard Wade, 195930), 

que, em determinadas cidades, tal regime sofreu adaptações importantes, como no caso 

de ser concedida aos escravos uma maior autonomia em relação à moradia, além de haver 

dificuldade de controle desses indivíduos em uma cidade diversificada e de população 

numerosa. Transitava pela cidade um enorme número de escravos que dispunham de certa 

mobilidade que os seus pares que trabalhavam na lavoura não tinham. Seria quase 

incompatível a sobrevivência da escravidão nos centros urbanos: “Em suma, a formação 

da cidade negra é o processo de luta dos negros no sentido de instituir a política – ou seja, 

a busca da liberdade – onde antes havia fundamentalmente a rotina” (CHALHOUB, 1990, 

p. 186). 

Quanto ao fato de o Rio daquela época ser comparada a uma cidade-esconderijo, 

Chalhoub (1990) compreende que, no final do século XIX, já não era possível distinguir 

quem era escravo e quem não era, na cidade do Rio de Janeiro, pois havia uma certa 

pressão, por parte dos escravos, para que suas vidas se tornassem indiferençáveis em 

relação à vida dos homens livres e pobres que viviam no Rio. Nisso, detalhes como 

vestimenta e uso de calçados se tornam relevantes. Nesse sentido, Chalhoub (1990) 

identifica que há uma espécie de nivelamento de classes, alegada por ilustres como 

                                                           
30 Richard Clement Wade (1921-2008) foi um historiador americano que se dedicou a estudar a história 

urbana, sendo o pioneiro na aplicação interdisciplinar das técnicas de ciências sociais, tornando as 

cidades um assunto acadêmico importante. Publicou The urban frontier, em 1959. 
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Perdigão Malheiro (1866 apud CHALHOUB, 1990)31, representante de uma elite branca 

insatisfeita com a situação. 

Sobre o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, Neves (2014) escreveu Uma cidade 

entre dois mundos: o Rio de Janeiro do século XIX, em que analisa o que chama de cartas-

crônicas escritas pelo jornalista Carl Von Koseritz32, após a encenação do grandioso e 

badalado espetáculo Excelsior na cidade, durante a estadia do autor no Rio, em 1883. 

Nessas cartas-crônicas, Koseritz faz inúmeras análises sobre situações corriqueiras que 

presenciou ao realizar passeios pela cidade e da vista da janela do hotel onde se hospedou, 

demonstrando admiração pela beleza da cidade e, ao mesmo tempo, os momentos de 

medo e de desencanto e, por que não dizer, de decepção ao transitar pela sua região 

central. Koseritz afirmou: “O Rio é realmente uma cobra de lindas cores, cheia de 

veneno” (NEVES, 2014, p. 136). Entre as situações presenciadas, Koseritz narra um 

acontecimento cotidiano da cidade do Rio de Janeiro que pode ilustrar o motivo pelo qual 

a camada mais abastada da sociedade exprimia seu medo diante do fim da escravidão. 

Ao cair do crepúsculo grandes quantidades de capoeiras (negros escravos 

amotinados) e semelhantes “indivíduos catilinários” se reuniram na Praça de 

São Francisco e começaram, ali na Rua do Ouvidor, a apagar os bicos de gás 

e, logicamente, a destruir os lampiões enquanto gritavam alto e bom som “Viva 

a Revolução!” Somente pelas 11 horas foi restabelecida a ordem, com a 

chegada de fortes destacamentos urbanos (polícia da cidade), armados pouco 

urbanamente com rifles, enquanto a polícia a cavalo desembainhava os sabres 

e a polícia secreta descia os seus porretes (NEVES, 2014, p. 140). 

 

O episódio narrado por Koseritz revela que os conflitos entre os capoeiras e a força 

policial e os gritos de “Viva a Revolução! ” servem como um pequeno demonstrativo 

sobre o pensamento da época de como o controle poderia ser perdido com a libertação 

dos escravos, que passariam a se manifestar livremente pelas ruas da cidade. 

Entretanto, em julho de 1888 (um mês antes da inauguração da Casa de São José), 

com o fim da escravidão e a realidade da necessidade da passagem do trabalho escravo 

para o trabalho livre, o ministro Ferreira Viana apresenta, na Câmara dos Deputados, um 

projeto de repressão à ociosidade. Segundo Chalhoub (2012a), a discussão do projeto foi 

marcada pelos ânimos exaltados com o fim da escravidão, o que levou a sua aprovação 

                                                           
31 Perdigão Malheiro (1824-1881), escritor e historiador brasileiro, autor de A escravidão no Brasil: ensaio 

histórico-jurídico-social (1866). 
32 Karl von Koseritz (1834-1890) foi um jornalista, escritor, professor, dramaturgo e político germano-

brasileiro. Lutou na Primeira Guerra, em Schleswig, como soldado, antes de se mudar para o 

Brasil. Depois de chegar ao país, em 1851, estabeleceu-se em Pelotas, na província do Rio Grande do 

Sul. Trabalhou como cozinheiro, pintor e contador antes de se tornar um jornalista. Em 1886, já morando 

em Porto Alegre, tornou-se editor do A Reforma, o jornal oficial do Partido Liberal, que comandava 

a campanha abolicionista na província. Ele continuou um monarquista até a sua morte e foi visto como 

uma pessoa importante nas colônias alemãs do Rio Grande do Sul. 

https://en.wikipedia.org/wiki/German-Brazilian
https://en.wikipedia.org/wiki/German-Brazilian
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Schleswig_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelotas
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://en.wikipedia.org/wiki/Bookkeeper
https://en.wikipedia.org/wiki/Abolitionist


84 
 

quase unânime pelos deputados, que concordavam que a abolição levaria à desordem. 

Chalhoub (2012a) destaca o tom dramático dos discursos proferidos e os apelos dos mais 

prejudicados pela abolição, como os que temiam por possíveis saques e rapinas operados 

pelo bando de libertos que caminhavam sem rumo pelas estradas e por crimes que 

supostamente seriam cometidos pelos libertos, causando o caos social na cidade do Rio 

de Janeiro e nas demais cidades da província e em outras como Minas Gerais. 

A solução para os apelos temerosos seria o recrutamento em massa dos libertos 

pelo Exército. Em contrapartida e negando a perda de controle, Ferreira Viana apresenta 

um projeto como uma resposta do governo em meio ao caos gerado pela libertação dos 

escravos. O projeto incitaria o hábito do trabalho por intermédio da repressão ao ócio, 

combatendo ainda os vícios pela via da educação, já que os libertos não estariam, segundo 

o governo, preparados para viver em sociedade. Chalhoub (2012a) afirma que educar o 

liberto significava transmitir a ele a noção de trabalho como valor supremo da vida em 

sociedade. 

Nesse sentido, Chalhoub (2012a) analisa como a construção do conceito de 

trabalho passa por várias etapas. Entretanto, a noção fundamental transmitida é a do 

trabalho como elemento ordenador da sociedade; por meio do trabalho o cidadão receberá 

todas as benesses que a sociedade pode lhe dar e, por isso, esse cidadão estará sempre 

endividado para com ela. Sua retribuição se daria pelo trabalho prestado. Portanto, o 

hábito do trabalho deveria ser incutido nos cidadãos pois essa seria a única forma de 

regenerar a sociedade após as consequências “nefastas” da libertação dos escravos. 

Mesmo com argumentos ideologicamente convincentes, mas que não se 

justificavam pelo fato de não se saber ao certo o que realmente poderia acontecer, 

entendemos que o que sempre estará em disputa é o controle social e o medo de perdê-lo. 

Em meio a esse projeto do ministro Ferreira Viana, encontramos o sentido da fundação 

da Casa de São José, assim como a do Asilo de São Bento, no Galeão, entre outras 

instituições. 

Com a Proclamação da República, o que se vê na cidade do Rio de Janeiro é o 

empenho para que a memória da resistência contra a escravidão, tão presente na cidade, 

seja apagada, mediante a destruição dos cortiços, a modificação dos traçados urbanos, a 

perseguição aos capoeiras (conforme o art. 402 do Código Penal de 1890) (BRASIL, 

1890d), entre outros atos. 

[...] os republicanos atacavam na verdade a memória histórica da busca pela 

liberdade. Eles não simplesmente demoliram casas e removiam entulhos, mas, 

procuravam também desmontar cenários, esvaziar significados penosamente 
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construídos na longa luta da cidade negra contra a escravidão (Chalhoub, 1990, 

p. 186). 

 

Sobre os esforços para o apagamento da memória da escravidão, Slenes (1985) 

problematiza a ordem dada por Rui Barbosa33, então ministro da Fazenda, requisitando 

que inúmeros documentos referentes aos sujeitos servis, aos ingênuos, a matrículas dos 

escravos, aos filhos livres de mulher escrava e aos libertos sexagenários existentes em 

repartições do Ministério da Fazenda fossem enviados para o Rio de Janeiro para que 

fossem incinerados, em 1890. A ordem foi cumprida e, um dia depois de sua publicação, 

uma primeira leva de documentos foi destruída. Entretanto, tal medida destrutiva não 

alcançou as cópias de documentos que se encontravam arquivadas em cartórios. 

Para Slenes (1985), a iniciativa de Rui Barbosa foi prática, pois, com a queima de 

documentos referentes às matrículas dos escravos, o ministro evitaria qualquer 

movimento de reivindicação de indenização pela propriedade perdida ao governo, pelos 

ex-donos de escravos. Entretanto, a ação do ministro Rui Barbosa garantiu a 

sobrevivência das cópias desses documentos nos cartórios. Slenes (1985) discorda 

daqueles que afirmam que o episódio da queima de documentos tenha impossibilitado o 

estudo aprofundado da escravidão, como se alega. Em sua visão, só tornou o processo 

mais trabalhoso. A questão é polêmica e alguns (poucos) historiadores mantêm o dedo 

em riste para Rui Barbosa, que teria dado a ordem de destruição de preciosos documentos, 

em uma tentativa de apagamento da memória da escravidão. 

Os esforços direcionados para o apagamento da memória da resistência contra a 

escravidão não surtiram o efeito esperado, como podemos perceber através das 

manifestações culturais, artísticas, entre outras, tal memória sobreviveu e se faz presente 

até os dias atuais, sendo ainda um dos principais meios de resistência. Entretanto, 

Assunção e Abreu (2018) levantam uma discussão interessante na qual não iremos nos 

aprofundar nesse momento, a respeito das sobrevivências das culturas africanas no Brasil 

através do interesse de intelectuais que divulgavam a ideia de branqueamento no final do 

século XIX e início do século XX, que acreditavam na possível extinção dessas 

sobrevivências, ou, na fundição das mesmas na cultura popular brasileira mestiça. Talvez, 

                                                           
33 Rui Barbosa (1849-1923) foi diplomata, escritor, jurista e político brasileiro. Fez seu primeiro discurso 

público pela abolição da escravidão aos 19 anos e, pelo resto de sua vida, permaneceu um defensor das 

liberdades civis. À época do fim da escravidão, teria alegado que a destruição dos documentos referentes 

ao regime servil seria necessária para que fosse apagada a mancha da escravidão na história do Brasil. 

Entretanto, os historiadores concordam com a ideia de que Barbosa queria impedir o pedido de 

indenização por parte dos ex-donos de escravos. 
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por isso, alguns pesquisadores afirmem de forma errônea que a cultura negra tenha sido 

silenciada. 

Mesmo com as tentativas de apagamento da memória de resistência contra a 

escravidão, o grande problema gerado pela libertação dos escravos continuou existindo e 

deflagrou a seguinte conclusão, por parte dos governantes: a única forma de transformar 

o liberto em trabalhador é por meio da educação. Assim, seus vícios seriam corrigidos e 

o ócio não tomaria conta desses indivíduos, defendiam os deputados. Entretanto, sabemos 

que os costumes construídos pela duradoura escravidão dos negros permaneceram ainda 

por muito tempo e que a transformação tão sonhada por Ferreira Viana e seus pares 

também sofreu resistências. Além disso, não podemos esquecer que a busca pela 

aquisição da habilidade da leitura e da escrita já existia por parte dos indivíduos negros, 

mesmo antes da abolição da escravatura, pois, ler e escrever representavam signos de 

distinção (Gondra e Schueler, 2008), o que suscitava um significado diferente de 

escolarização, oposto ao defendido pelo Estado.   

 

 

3.2 A Casa de São José e suas contradições 

 

Vários pesquisadores já escreveram sobre a Casa de São José, entre eles Caseli 

(2018), Martins (2016), Machado (2004), Oliveira (2012), Nascimento e Martins (2012), 

entre outros. São trabalhos que utilizaram fontes que se encontram no Centro de Memória 

da Etefv e que tratam das questões da cultura escolar, da produção dos alunos, dos 

currículos, entre outros assuntos. Somente dois desses trabalhos abordam a questão da 

cor dos alunos, demonstrando que a escolarização do aluno negro como tema, utilizando-

se a Casa de São José como referencial, é algo recente e complexo. Nesse processo, nem 

sempre as evidências se mostram de uma forma clara, o que faz com que necessitemos 

recorrer ao método da micro-história, observando os detalhes das fontes e realizando um 

difícil (e gratificante) trabalho de captação de informações. 

O mais interessante a ser percebido nesses trabalhos é a forma como cada 

pesquisador reconhece a Casa de São José. Além de oferecer inúmeras possibilidades de 

pesquisa, o local é privilegiado por ter feito parte da história escolar da cidade do Rio de 

Janeiro, por ter se situado historicamente entre dois regimes de governo (Império e 

República) e por nos fornecer o raríssimo registro de cor dos alunos, possibilitando o 

estudo da escolarização dos alunos negros. A Casa de São José fez parte de um processo 
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histórico importante; porém, precisamos situá-la em relação ao seu papel diante do projeto 

apresentado pelo ministro Ferreira Viana, inclusive para entendermos a razão do registro 

da cor dos alunos. 

Figura 5 – Prédio da Casa de São José. Autor desconhecido, sem data 

 

Fonte: Etefv, [1888-1916]. 

 

Primeiramente, precisamos desmistificar a figura do próprio ministro Ferreira 

Viana e, para tal, contaremos com a contribuição de Marcelino (2015), que analisa o 

trabalho jornalístico de Ernesto Senna, que participou ativamente do cotidiano das 

transformações políticas vivenciadas pela cidade do Rio de janeiro, no período estudado. 

O jornalista Ernesto Senna34 (1858-1913) é considerado por Marcelino (2015) 

como um cronista cinematógrafo, como aquele que constrói, com suas palavras, a 

narrativa de polícia colocando em evidência os locais públicos que demonstram a mazela 

da população, como por exemplo a Casa de Correção. No livro Notas de um repórter, 

Senna (1895) destaca várias instituições, entre elas a Casa de São José, assim como 

histórias peculiares de personalidades como o ministro Ferreira Viana (de quem foi 

biógrafo). Em 1886, o repórter chegaria ao Jornal do Comércio, periódico de orientação 

conservadora onde permanece até a sua morte, em 1913. 

O Coronel Ernesto Senna, repórter pré-histórico do Jornal do Comércio, é, 

como o anoso jornal, uma sólida instituição nacional. Foi íntimo de muitos dos 

eminentes homens do Império e conta numerosos amigos entre os guindados 

paredros republicanos, sendo ainda hoje considerado um pistolão respeitável 

(MARCELINO, 2015, p. 119) 

 

Segundo Marcelino (2015), o texto de Ernesto Senna se constitui de uma 

“narrativa de notas, rondas de um olhar que atravessa a Casa de Correção, a Casa de 

Detenção, além do manicômio e do espaço reservado à menoridade; notas saídas da 

                                                           
34 Ernesto Senna (1858-1913) foi um jornalista brasileiro. Iniciou sua carreira trabalhando no Diário do Rio 

de Janeiro, em 1878. Depois de colaborar em outros jornais da cidade, entrou como repórter no Jornal 

do Commercio, em 1886. Tornou-se sócio-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

(IHGB), em 1903, e efetivo, em 1909. Publicou Notas de um repórter (1895), Deodoro: subsídios para 

a história (1913) e Velho comércio do Rio de Janeiro (1910). 



88 
 

reportagem de polícia dos espaços disciplinares para o livro”, numa perspectiva de 

cinematógrafo. 

Um povo infame se inventa ou se sonha, alguns aperfeiçoam o invento ou o 

sonho, e muitos acreditam e vão transmitindo. Ernesto Senna procura colocar 

sua narrativa em uma posição visual, que dá para a casa de correção, que 

compreende uma detenção, um manicômio e uma escola para menores 

delinquentes. Em sua narrativa não há somente imagens do espaço disciplinar 

e da doença, da sujeira, da raça e dos aspectos fisionômicos, mas da 

menoridade, da loucura, do alcoolismo, da vadiação, da miséria, da jogatina, 

da vadiagem, do calão, da grafia, da religião, que servem para a índole e os 

instintos de decadência física e mental (MARCELINO, 2015, p. 121-122). 

 

Portanto, Ernesto Senna se torna importante por sua narrativa infame, em que 

apresenta a cultura de olhar um rosto sem face e na qual se fala sobre o crime, a 

menoridade e a loucura, apresentando as falhas, as qualidades e os demais aspectos que 

possam interessar sobre a vida da sociedade de então (MARCELINO, 2015). 

Em Notas de um repórter, Senna (1895) faz uma descrição do ministro Ferreira 

Viana, de quem se mostra muito íntimo, e que pode ter colaborado, em parte, para a 

construção da imagem do ministro, como observamos em um trecho do seu livro (Anexo 

6). 

As histórias narradas por Senna (1895) a respeito de Ferreira Viana demonstram 

que o ministro era um homem simples, religioso, carismático e que seguia os padrões da 

boa conduta. Realmente, não há, em nenhum momento, alguma crítica a Viana tecida na 

narrativa de Senna (1895), que se limita ao relato daquilo que o repórter presenciava quase 

com exclusividade, já que a intimidade lhe permitia certos “furos” a que os demais 

repórteres não tinham acesso. 

Considerando a notoriedade de Ernesto Senna, podemos seguir os indícios 

deixados por essas narrativas, que possivelmente influenciaram a opinião pública, 

principalmente os leitores do Jornal do Comércio35, que não eram poucos, em relação à 

                                                           
35 Segundo o verbete do CPDOC sobre o Jornal do Comércio (LEAL; SANDRONI, [2015]), sua fundação 

data de 1º de outubro de 1827 por Pierre François René Plancher (1764-1844), que anteriormente havia 

fundado o jornal O Espetacular Brasileiro, em 1824. Entretanto, por divulgar uma carta de um 

colaborador em defesa do ministro da Guerra, o brigadeiro João Vieira Carvalho, considerada insultuosa 

aos membros da Assembleia Geral do Império, o Espetacular deixou de circular em 1827, sendo 

substituído pelo Jornal do Comércio, restringindo-se aos assuntos comerciais e econômicos. Ao lado do 

jornal Aurora Fluminense, participou da propaganda do movimento que levaria Pedro I a abdicar do 

trono real, no dia 7 de abril de 1831, em favor de seu filho Pedro, de cinco anos de idade. Já sob a direção 

de Junius Villeneuve (1804-1863), no fogo cruzado dos jornais partidários da época, o Jornal do 

Comércio era criticado por não emitir opinião, preocupado mais com informar sobre os assuntos do 

comércio e os atos oficiais. Entretanto, em algumas situações, uma dada notícia, publicada muitas vezes, 

mostrava toda a crueldade do sistema escravagista, como no caso do relato do enforcamento do escravo 

Manuel de Moçambique – que havia assassinado um caixeiro e ferido a faca seu patrão –, na sua edição 

de 5 de maio de 1836 (LEAL; SANDRONI, [2015]). Porém, a orientação do jornal estava voltada para 

os interesses dos empresários do setor comercial. No Segundo Império, sob a direção de Francisco 
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imagem construída a respeito da figura do ministro, o que vem a corroborar o tom de 

caridade que circunda a inauguração da Casa de São José.  

Encontramos algumas correspondências, arquivadas no Centro de Memória da 

Etefv ([1888-1916]), que demonstram o agradecimento popular ao ministro pela boa ação 

praticada ao fundar a Casa de São José e recolher as crianças do Asilo de Mendicidade e 

das ruas da cidade. Na verdade, o ministro foi o representante da implementação de um 

projeto de caráter reformador, que incluía a criação de algumas instituições que viriam a 

controlar e direcionar os libertos e os desajustados da sociedade, projeto esse que clamava 

por uma ação enérgica diante do medo originado a partir da abolição, como vimos 

anteriormente. Porém, não podemos julgar as boas impressões que as pessoas tiveram 

sobre o ministro, enquanto o discurso feito por ele, na inauguração da Casa de São José, 

descrito na íntegra pelo jornal Gazeta de Notícias36 do dia 10 de agosto de 1888, apelava 

para a redenção das criancinhas, do “bando de inocentinhos” que seriam salvos da 

perdição, assim como São José fizera com o menino Jesus. O apelo emocional do discurso 

e toda a descrição feita pela imprensa local sobre a chegada das crianças àquela instituição 

e de suas acomodações realmente nos remetem à filantropia do governo imperial ali 

representado por Princesa Isabel, que se fez presente na inauguração da Casa de São José. 

As crianças abandonadas por pais degenerados ou miseráveis, condenadas a 

apodrecer ao bafo pestilencial dos vícios, á exalação envenenada do monturo, 

                                                           
Antônio Picot (1811-1902), o jornal, aos poucos, deixou a forma e aspecto de informativo dos assuntos 

comerciais e econômicos para transformar-se num jornal de grande formato, influente junto à opinião 

pública. A partir de 1860, o Jornal do Comércio introduziu novas modificações, entre as quais a coluna 

“A pedidos”, em que determinados assuntos eram debatidos pelos seus vários interessados. A luta pelo 

abolicionismo encontrou respaldo na direção do jornal, embora contrariando alguns setores das elites 

agrárias das quais o periódico era porta-voz. Sob a direção de José Carlos Rodrigues (1844-1923), 

o Jornal do Comércio apoiou a Proclamação da República, mas, no governo de Floriano Peixoto, passou 

à oposição e seus editoriais pediam a realização de eleições. Portanto, em virtude da participação do 

Jornal do Comércio na vida pública, podemos inferir sobre a influência de Ernesto Senna, no período 

em que lá trabalhou, em relação à construção da imagem do ministro Ferreira Viana entre os seus muitos 

leitores, apesar do apoio do Jornal do Comércio ao regime republicano. 
36 A Gazeta de Notícias foi fundada em 2 de agosto de 1875 por José Ferreira de Souza Araújo, que 

introduziu uma série de inovações na imprensa brasileira como os clichês, as caricaturas e a técnica de 

entrevistas. O objetivo do jornal, desde o início, era lutar pela abolição da escravatura e pela proclamação 

da República. Para isso, a equipe que trabalhava no jornal reunia nomes como Quintino Bocaiúva, Silva 

Jardim e José do Patrocínio. José do Patrocínio permaneceu no jornal entre 1877 e 1881, com a coluna 

“Semana política” e a publicação de inúmeros poemas dedicados à Princesa Isabel. Em 1887, José do 

Patrocínio já representava o jornal Cidade do Rio, do qual foi fundador, e se fez presente na inauguração 

da Casa de São José discursando e destacando os bons feitos do ministro Ferreira Viana, já que mantinha 

boa relação com o governo imperial (o que acarretará o seu exílio para Cucuí, em 1891, após oposição 

aberta a Floriano Peixoto e à Proclamação da República). O jornal Gazeta de Notícias tece inúmeras 

críticas ao plano do Império a respeito da política de assistência pública ressaltando os esforços do 

ministro, mas considerando-os insuficientes, e destacando a incompetência do governo imperial diante 

do problema, conforme o publicado em 11 de agosto de 1888, repercutindo a notícia da inauguração da 

Casa de São José, que ocorrera em 9 de agosto de 1888. No período da República Velha, o Gazeta de 

Notícias passou a se identificar com a situação, sendo a favor do governo republicano e mantendo-se fiel 

ao seu objetivo inicial (GAZETA DE NOTÍCIAS, 1888). 



90 
 

estão salvas! Bendito seja o Senhor que as levantou das sombras da morte e as 

entregou aos cuidados das filhas do glorioso Vicente de Paulo. Estão salvas as 

crianças – em vez dos trapos da miséria, a vestidura limpa da caridade; em 

vez da fome o pão de cada dia dado pela ilustríssima e muito nobre 

municipalidade da capital do Império; os gritos dos loucos, os horrores da 

miséria e as abominações do vício substituídos pelos cânticos sagrados, a 

alegria da vida e a lição da virtude; enfim a casa de S. José pelo antro da 

mendicidade (JORNAL GAZETA DE NOTÍCIAS, 1888). 

 

Na inauguração, destaca-se também o discurso realizado por José do Patrocínio, 

presente no evento. A presença de José do Patrocínio (1853- 1905), intelectual negro que 

se destacava através de suas publicações e pela luta abolicionista, poderia representar o 

quanto a Casa de São José significaria para a educação do negro, já que acreditava na 

promoção da educação moral e intelectual do negro, além da formação especializada para 

o trabalho, dirigidos pelo Estado e pelas lideranças abolicionistas. 

A relação entre abolição, lei do Vente Livre e desenvolvimento da educação 

formal (escolas primárias, cursos noturnos para jovens e adultos libertos, 

instrução profissional etc.) aparece como temática explícita nos diversos 

artigos e textos de Patrocínio, publicados no Gazeta da Tarde (SCHUELER, 

2016, p. 202). 

  

Mas, como observamos na apresentação do projeto aos deputados, ocorrida em 

julho daquele mesmo ano, em nenhum momento um desejo de filantropia ou de promoção 

educacional e intelectual do negro parecem embasar a ação a ser desenvolvida; pelo 

contrário, seus motivadores eram o medo e a preocupação com a desordem social 

supostamente causada pelos libertos. 

Outro detalhe do discurso remete ao “abandono dos pais degenerados” (GAZETA 

DE NOTÍCIAS, 1888), ao passo que sabemos que algumas crianças simplesmente eram 

recolhidas à revelia nas ruas da cidade e levadas para instituições como a Casa de São 

José, como vimos anteriormente. A grande parte dos alunos que se encontrava na Casa 

de São José no ato de sua inauguração provinha do Asilo de Mendicidade, exatamente 70 

meninos, nessa ocasião. Mas, nos anos posteriores, observamos que a maior parte das 

matrículas havia sido requerida por algum membro da família dos desvalidos que 

poderiam ter visualizado a oportunidade de promoção educacional e a distinção 

possivelmente adquiridas através da educação de seus filhos. 

Ernesto Senna (1895) também tece uma narrativa a respeito da Casa de São José, 

destacando a visita de Ferreira Viana ao Asilo de Mendicidade, em que o ministro, após 

ter constatado a precariedade do local, decidiu-se pela criação da instituição para crianças 

desvalidas. 
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Desse modo, a Casa de São José foi criada como uma instituição que serviria 

também para a transformação do sujeito em trabalhador, além de ser responsável por 

repassar-lhe os valores morais e religiosos prestigiados pela sociedade da época. Porém, 

devemos observar, com bastante apreço, o trabalho desenvolvido no local pelos 

professores que por ali passaram e pela instituição de forma geral, apesar de suas 

contradições. Muitos dos alunos que ali estiveram aprenderam suas primeiras letras, além 

de produzirem trabalhos muito interessantes na área de desenho, entre outras, e vários 

desses trabalhos ainda se encontram arquivados no centro de memória local (ETEFV, 

[1888-1916]). 

Além disso, observamos que alguns dos alunos conseguiram alcançar o Ginásio 

Nacional (CASELI, 2018), demonstrando que havia um trabalho pedagógico sendo 

realizado com seriedade, no local. Reduzir o trabalho realizado com os meninos da Casa 

de São José a um mero ato reformador seria algo como negar o esforço e labor dos 

professores de escola pública nos dias atuais, que, apesar de fazerem parte de um sistema 

educacional e observarem as normas governamentais, tentam realizar um trabalho voltado 

para o aluno, em prol do seu desenvolvimento humano, apesar de todas as dificuldades 

que enfrentam. 

Figura 6 – Alunos da Casa de São José 

 

Fonte: Histórias ([2013]). 

 

Em uma publicação do Jornal do Brasil sobre os resultados das avaliações finais 

realizadas pelos alunos da Casa de São José posteriormente a 1898 (Anexo 7), são citadas 

as aulas de música, de desenho, instrução primária que estaria a cargo das professoras D. 

Maria da Glória e D. Carolina Braga, das adjuntas professoras D. Valentina Rangel e 

Philomena de Figueiredo; e da aula de ginástica (trapézio, barra fixa, paralelas e corpo 
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livre). O jornalista responsável pela matéria afirma ter participado da banca examinadora 

dos exames e ainda ter percorrido, a convite dos diretores da Casa de São José, as aulas 

de trabalhos manuais e de agricultura. No final do texto, faz um pequeno lembrete ao 

prefeito: que se devia executar a Lei do Conselho Municipal n. 518, de 31 de março de 

1898, que reorganizava a Casa de São José e dava outras providências, o que nos fornece 

indícios de que a lei ainda não tinha entrado em vigor, de fato (JORNAL DO BRASIL, 

[1898-190-]). 

Podemos identificar, por meio dessa notícia e também das fontes anteriormente 

citadas, que havia um grupo expressivo de professoras na Casa de São José, naquele 

período. Observamos que os nomes dos professores de música, desenho e ginástica sequer 

foram citados na reportagem (JORNAL DO BRASIL, [1898-190-]). 

Atualizando as investigações sobre a atuação feminina no mercado de trabalho e 

questionando a ideia de feminização do magistério, que afirma a predominância de 

homens na profissão docente até a migração destes para profissões mais rentáveis e de 

maior prestígio e, consequentemente, a ocupação, pelas mulheres, de forma robusta, desse 

espaço, Schueler e Rizzini (2018) analisaram uma enquete realizada pelo jornal O Paiz, 

em 1906, e identificaram que, na maioria das cartas publicadas pela enquete, o trabalho 

da mulher era admitido pela sociedade e o exercício do magistério pelas mulheres 

apareceu como consenso entre os envolvidos, considerando a tradição inventada no 

século XIX, que associava o magistério a características consideradas femininas 

(docilidade, paciência, entre outras) que seriam uma espécie de pré-requisito para o 

exercício da profissão. Em contrapartida, as autoras demonstram que o tema não era um 

consenso como se imaginava e como parecera fazer crer a enquete do referido jornal. 

Seguindo os rastros proporcionados pela ampliação dos debates e tensões que 

ocorriam na época, como os relativos à interdição do acesso dos meninos à Escola Normal 

do Distrito Federal, em 1897, com finalidade de incentivar o ingresso das mulheres no 

magistério primário, Schueler e Rizzini (2018) resgatam que a presença dos homens e das 

mulheres no magistério se tornou um campo de disputa, com posições favoráveis e 

contrárias, demonstrando que os homens não abriram mão voluntariamente do exercício 

do magistério como se imaginou, mas que as mulheres disputaram esse espaço mesmo 

sendo alvo de uma argumentação frágil, como a aptidão natural para o exercício da 

profissão. 

No caso da Casa de São José, seguimos pistas de um relatório final do professor 

João Antônio de Azevedo (1892) encontrado nos arquivos do Centro de Memória da 
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Etefv, que corrobora, em termos, os indícios de que professores do sexo masculino 

costumavam ocupar um cargo administrativo nas instituições, obtendo um maior 

destaque, já que o professor João Antônio de Azevedo assina tal documento como 

“professor e substituto do diretor”. Durante o recorte temporal pesquisado, os documentos 

da Casa de São José, em sua maioria, eram assinados por diretores do sexo masculino, 

apesar da primeira diretora da Casa de São José, de fato, ter sido a Irmã Josefa. 

Como foi dito anteriormente, a Casa de São José foi fundada em 9 de agosto de 

1888 pelo ministro da Justiça, Conselheiro Antônio Ferreira Viana, tendo a instituição se 

dedicado ao acolhimento da criança desvalida. Assim como a história é feita de 

contradições, a fundação da Casa de São José foi cercada por muitas delas. Ao mesmo 

tempo que surgiu em meio a um projeto reformador, atendeu à questão do desvalimento 

das crianças, oferecendo-lhes alguma instrução a que elas provavelmente não teriam 

acesso se estivessem fora da instituição. Inclusive, podemos verificar indícios de que a 

questão do atendimento à criança desvalida encobre, em parte, a questão da necessidade 

de transformar o liberto em trabalhador livre, como nos mostrou Chalhoub (2012a). Mas, 

encobrir não significa esquecer e, mesmo com a entidade prestando a assistência à 

infância desvalida, não se perdeu de vista o ensinamento de algum ofício que viria a 

preparar os meninos para terem algum trabalho, em um futuro próximo. Rizzini (2013) 

afirma que, após a Proclamação da República, se instaura uma preocupação com a 

preparação da população para a indústria e para o impulso da economia nacional. Asilos 

de caridade foram transformados em institutos, escolas profissionais e patronatos 

agrícolas. Isso explica a transformação da Casa de São José em Instituto Ferreira Viana, 

em 1916. 

As crianças desvalidas eram aquelas que tinham sido abandonadas por serem fruto 

de uniões ilegítimas: filhos de escravas, filhos de famílias pobres, órfãos, pequenos 

trabalhadores, filhos de famílias pobres livres, índios, libertos, entre outros (MARTINS, 

2016). A Casa de São José estaria, juntamente com o Asilo de Meninos Desvalidos, 

acolhendo essas crianças e jovens em situação de desvalimento, sendo essas instituições 

vinculadas à Diretoria de Instrução Pública em 1892, passando anteriormente pela 

Diretoria de Higiene e pela Assistência Pública (MARTINS, 2016). 

A Casa de São José acompanhou todas as mudanças políticas que ocorreram no 

final do Império e início da República e, com isso, transferiu-se de diretorias, esferas 

governamentais e passou pela vigência de vários regulamentos. Todos os decretos, 

reformas e transformações demonstram como os governos tentavam direcionar seus 
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aparelhos para o cumprimento das necessidades de um grupo determinado. Em um 

primeiro momento, a demanda seria retirar os excluídos sociais das ruas; em um segundo 

momento, necessitava-se formar mão de obra qualificada para as indústrias. Entretanto, 

na disputa dos grupos sociais, existem brechas que podem permitir o questionamento 

dessas ações, tornando possível a resistência, por meio da elaboração de estratégias de 

sobrevivência. 

A cronologia da instituição se inicia em 1888, com o acolhimento das crianças 

libertas pela Lei do Ventre Livre (BRASIL, 1871) que vagavam pelas ruas do Rio de 

Janeiro, crianças desvalidas e algumas crianças indicadas pelo ministro Ferreira Viana. 

Esses asilados receberiam, a partir de então, a instrução primária e das práticas 

profissionais. Em 1890, por meio do Decreto n. 439 (BRASIL, 1890b), a Casa de São 

José e o Asilo de Meninos Desvalidos são confirmados como instituições que atenderão 

aos desvalidos, meninos da idade de 6 a 21 anos, enquanto o governo não fundasse outras 

instituições. Dessa forma, justifica-se o aumento gradativo, ao longo dos anos, de 

requerimentos de matrículas feitos por membros de famílias, conforme observamos nos 

livros de matrícula da instituição (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], [1898-1907], 

[1908-1911], [1911-1916]). Com isso, fez-se necessário compreendermos o contexto 

histórico do funcionamento da Casa de São José em termos mundiais e locais, para 

identificarmos como a atuação da instituição foi influenciada, nesse processo. 

Rizzini e Gondra (2014) afirmam que, após a divulgação dos saberes elaborados 

pela medicina europeia a respeito da infância, surge a perspectiva da prevenção para a 

preservação da saúde. A ampla divulgação desses saberes acarretou a adoção de teorias 

como a do quadriculado, envolvendo os aspectos que deveriam ser contemplados para a 

definição do regime da vida, a saber: circumfusa (ar, água e lugares), appplicata (roupas, 

banhos, loções e fricções), ingesta (alimentos e bebidas), excreta (excreções), gesta 

(exercício, repouso, sono e vigília) e percepta (afetos da alma, as paixões). Dessa forma, 

a maneira de viver deveria seguir tais preceitos, para a “felicidade da sociedade” 

(RIZZINI; GONDRA, 2014, p. 566). 

Nesse processo, a ideia de infância é transformada, sendo ela dividida em fases 

que lhe demandariam mais atenção. Entretanto, a medicina aponta, nesse momento, a 

existência de fatores como a observação de caráter social, destacando a existência de um 

desequilíbrio causado pela situação de miséria no que se refere a uma fácil verificação 

das frações homogêneas da vida. Portanto, a desordem, a barbárie e a doença são 

convertidas em um inimigo comum a ser combatido e, para que isso de fato acontecesse, 
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seria necessário que o enfrentamento fosse realizado conforme uma ordem estratificada 

em que cada instância exerceria sua função, em prol do sucesso do conjunto. 

No caso da infância pobre, é sua família ou sua ausência que é representada 

como fonte de perigo. É também aquilo em que a criança pode se converter. 

Trava-se, desse modo, um combate que visa amenizar, retardar ou erradicar os 

riscos do presente, mantendo o caráter de prevenção social das medidas 

prescritas. Voltando-se para a criança e sua família, as formas de combate são 

diversas. No caso da criança pobre, uma das mais difundidas é a forma asilar, 

que, no geral, busca cumprir uma tripla função: casa, oficina e escola 

(RIZZINI; GONDRA, 2014, p. 569). 

 

Rizzini e Gondra (2014) ressaltam que foi possível perceber nos documentos dos 

asilos com formação para o trabalho manual os efeitos dos discursos médicos, no que se 

referem à reforma das instituições educacionais e também dos processos pedagógicos. A 

Casa de São José possuía um controle de vacinação e das doenças de forma geral, segundo 

os rastros deixados pelos livros de registros de ocorrências médicas que se encontram no 

Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]) e no próprio registro das matrículas, onde 

existe um campo para preenchimento sobre a vacinação do aluno. Existiam médicos, 

responsáveis pela preservação da saúde dos asilados, que enfrentaram alguns problemas 

como o surto de varíola e de outras doenças contagiosas. Além disso, todo o local parecia 

ser inspecionado e a alimentação, controlada. 

O discurso divulgado pela medicina e seus efeitos, incrementando o 

fracionamento da ideia de infância e a abrangência de sua influência nas variadas 

instâncias, como a educacional, obteve grande repercussão e motivou inúmeras ações 

para que objetivos fossem alcançados, nesse sentido. Porém, seguimos os rastros de 

alguns ofícios do Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]) que indicavam haver uma 

enorme quantidade de alunos internos, provavelmente superando a expectativa de lotação 

da Casa de São José, pelo menos em seu período inicial; e a falta de vários itens essenciais 

para a configuração de um ambiente adequado, conforme o idealizado pelos médicos. 

Várias outras instituições, como o próprio Asilo de Mendicidade e a Colônia de São 

Bento, no Galeão, não atendiam aos requisitos adequados de higiene e de manutenção da 

saúde, como vimos anteriormente. Entretanto, identificamos uma intensificação de ações 

médico-higienistas na primeira década do regime republicano, com atitudes extremistas 

e que tiveram consequências cruéis para a população empobrecida. 

Em termos de contexto político internacional, Sevcenko (1998) considera que a 

expansão do capitalismo, alavancada com o advento da Revolução Industrial ocorrida no 

fim do século XVIII, e a Segunda Revolução Industrial ou Revolução Científico-

Tecnológica, ocorrida quase 100 anos depois, são os marcos que impulsionaram 
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profundas transformações na economia, em termos globais. Com as inovações e com o 

rápido avanço em termos tecnológicos, se tornou possível alcançar um patamar nunca 

antes visto no que se refere à produção de itens de consumo e ao avanço da química e da 

biologia, assim como certas invenções proporcionaram a melhoria da condição de vida 

humana. 

A modernização do mundo interfere radicalmente no modo de vida das pessoas, 

nos mais variados lugares do planeta. Como efeito colateral, podemos destacar a 

neocolonização, como a ocorrida na África, em busca de matéria-prima, assim como a 

abertura de novos mercados de consumo. Ainda como efeito colateral, Sevcenko (1998) 

destaca os levantes e revoltas ocorridas, ao redor do mundo, contra o avanço europeu. Na 

América Latina, temos a Guerra do Paraguai como maior conflito resultante de motivação 

expansionista, enquanto que a Inglaterra se aliou ao Império brasileiro e com grupos 

específicos da Argentina e do Uruguai pelo controle do eixo do Rio da Prata. Com a 

dívida adquirida durante a Guerra do Paraguai, pelo Brasil, as bases do Império entram 

em ruínas, abrindo o campo para as ideias republicanas. 

Com a busca pela modernização do Brasil a qualquer custo, as transformações 

impulsionadas pelos novos ideais e por eventos como o fim da escravidão e a substituição 

dos escravos por trabalhadores assalariados proporcionam o surgimento de um mercado 

consumidor interno mais dinâmico. As estruturas tradicionais da sociedade são abaladas 

e levantes como a Revolta de Canudos ocorrem em decorrência do conjunto de mudanças 

ocasionadas pela alteração dos quadros hierárquicos e de valores da sociedade. 

Desejando o distanciamento da reputação de túmulo de estrangeiros que marcava 

a cidade do Rio de Janeiro, devido às epidemias que atingiam a população local e, 

principalmente, seus estrangeiros, as autoridades reagiam a essa terrível situação, que 

afastava os investimentos externos, tornando o lugar nada atrativo para os negócios.  

Segundo Sevcenko (1998) a cidade apresentava-se de forma antiquada, quando 

comparada às cidades mais dinâmicas e modernizadas. Para modificar a imagem da 

cidade, um grupo de técnicos foi escalado para a realização da reforma urbana, entre eles 

Lauro Müller (reforma do porto), Oswaldo Cruz (saneamento) e Pereira Passos 

(urbanização). O principal alvo dos reformistas foi a população pobre do centro da cidade 

e os casarões onde habitavam, que foram demolidos, deixando seus moradores sem 

moradia e ocasionando o início da favelização. É relevante destacar o argumento de 

Sevcenko (1998) a respeito da origem da Revolta da Vacina, ocorrida em 1904, quando 

analisa que o elemento motivador da revolta não foi a ignorância a respeito dos efeitos da 



97 
 

vacinação e, sim, a invasão dos batalhões de visitadores que, acompanhados da força 

policial, decretavam o risco sanitário das moradias e a evacuação e a demolição dos 

cortiços, zungas, freges e barracos ocupados pela população mais pobre, sob a 

justificativa da contenção da disseminação de doenças como a varíola. Como forma de 

coerção, qualquer indivíduo poderia ser abordado nas ruas após a dura repressão à Revolta 

da Vacina; caso não pudesse comprovar o seu status de trabalhador, o indivíduo era preso 

e espancado na Ilha das Cobras, mesmo considerando-se a dificuldade de comprovação 

de empregabilidade temporária em tempos de déficit habitacional. Além do 

espancamento, os detidos poderiam ser levados e abandonados no meio da Floresta 

Amazônica, para a qual teriam sido enviados supostamente para o trabalho de extração 

da borracha. 

Todo esse panorama do início do período republicano modificou radicalmente a 

vida da população pobre da cidade e possivelmente a Casa de São José sofreu os impactos 

da reforma urbana, enquanto que o desvalimento das crianças pode ter sido acentuado 

pelo empobrecimento mais acirrado das famílias. E a busca por mão de obra qualificada, 

diante das inovações, provavelmente iniciou uma demanda por uma educação 

profissional. 

Em 1912, a Casa de São José se torna oficialmente um estabelecimento de ensino 

profissional voltado para meninos de 6 a 12 anos, corroborando a preocupação que havia, 

por parte do governo, com a formação de mão de obra para a indústria. Lá, os alunos 

participavam de cursos de mecânica e faziam trabalhos manuais em papel-cartão e 

madeira. As indústrias têxtil, metalúrgica, gráfica e moveleira eram alguns exemplos de 

indústrias que necessitavam de mão de obra, naquele período. Inúmeras eram as 

dificuldades enfrentadas pela instituição, que apresenta um histórico de mudanças de 

esferas públicas e reorganizações internas, com efusão de vários regulamentos a serem 

cumpridos, num curto espaço de tempo. O asilo é designado como um estabelecimento 

de ensino profissional, reiterando a intenção do oferecimento de um ensino voltado para 

essa formação. 

Em 1916, a Casa de São José torna-se Instituto Ferreira Viana, acompanhando o 

surgimento dos institutos, quando sua administração é transferida da Diretoria Geral de 

Higiene e Assistência Pública para a Diretoria de Instrução, por conta do Decreto n. 1.053, 

de 14 de janeiro de 1916.  Dois meses depois, o Decreto 1.061 de 14 de março de 1916 

em seu art.1º afirma: “A Casa de S. José, que de agora em diante passará a denominar‐se 
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Instituto Ferreira Vianna em homenagem ao seu fundador, Conselheiro Antônio Ferreira 

Vianna [...]” (BRASIL, 1916 apud GAZE, 2012). 

O Decreto n. 1.061 de 14 de março de 1916 (BRASIL, 1916 apud GAZE, 2012), 

além de transformar a Casa de São José em Instituto Ferreira Viana, logo no seu art. 1º, 

nos dá pistas de que a mudança não ocorreu somente no nome da instituição, mas em 

outros dos seus aspectos de funcionamento, como nas exigências para a matrícula dos 

novos alunos, que agora poderiam ser de ambos os sexos, e na necessidade de 

comprovação de pelo menos um ano de residência no Distrito Federal, por meio da 

moradia dos pais ou dos próprios alunos, ou seja: alunos de fora do Distrito Federal não 

poderiam mais estudar no instituto, enquanto a Casa de São José recebera, antes, inúmeros 

meninos de outros estados, indígenas e imigrantes. 

A matrícula de alunas no instituto foi permitida por lei; porém, antes da definição 

do recorte temporal desta pesquisa, observamos os livros de matrículas datados até o ano 

de 1922 e tais registros não apresentaram a matrícula de meninas, o que pode ter ocorrido 

em um período posterior ou constar em alguma outra documentação ainda não analisada. 

Esse fator pode indiciar que ocorreu uma certa resistência a respeito da matrícula de 

meninas no instituto, talvez pelo fato de este ser predominantemente masculino, por uma 

questão curricular ou pela possibilidade de as meninas estudarem em escolas femininas 

como o Instituto Profissional Feminino Orsina da Fonseca37. São possibilidades de 

pesquisa que se abrem a partir do cruzamento entre as fontes (leis, livros de matrícula e 

outros documentos de requerimento de matrícula). O caráter de prestação de assistência 

e educação das crianças desvalidas foi reforçado no texto da referida lei, que deixa claro 

que as crianças recolhidas sob os tetos da instituição receberão tratamento médico, 

alimentação, vestuário, educação física, intelectual, moral e cívica, de acordo com os 

programas do ensino primário. 

No art. 2º do decreto (BRASIL, 1916 apud GAZE, 2012), a faixa etária dos alunos 

matriculados no instituto foi modificada: a faixa etária de 6 a 12 anos passou para de 5 a 

10 anos, aceitando-se crianças menores e diminuindo-se o tempo de permanência em dois 

anos, no local. Além disso, o número de alunos foi fixado no instituto enquanto não 

fossem modificadas as condições de capacidade dos seus edifícios, o que nos deu pistas 

sobre a procura por matrícula de alunos na instituição, que continuou intensa. 

                                                           
37 O Instituto Profissional Feminino foi inaugurado em 1898 e destinava-se ao acolhimento das meninas 

desvalidas. Em homenagem à esposa do presidente da república Marechal Hermes da Fonseca, recebeu 

o nome de Instituto Profissional Feminino Orsina da Fonseca após o seu falecimento, em 1912. 
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Poderiam ser matriculados 280 meninos e 70 meninas, segundo o Decreto n. 1.061 

de 14 de março de 1916 (BRASIL, 1916 apud GAZE, 2012). Esse número corrobora o 

indício de que, mesmo com a possibilidade da matrícula de meninas, a oferta de vagas 

ainda era maior para alunos do sexo masculino, o que poderia indicar uma baixa procura 

pelas vagas por parte das alunas ou uma tentativa de caráter experimental para 

implementação do ensino misto, um desestímulo para que meninas se matriculassem ali 

ou, ainda, que o Instituto Ferreira Viana poderia estar suprindo a falta de vagas nas escolas 

femininas, ampliando o acesso das internas à escolarização, mesmo que os institutos 

apresentassem perfis profissionalizantes diferentes, em termos curriculares. 

O perfil dos alunos a serem matriculados continuou o mesmo: órfãos, 

abandonados nas ruas e desvalidos que podem ter aumentado em número depois da 

transformação da cidade, que viveu o período de Belle Époque como já mencionado no 

capítulo. Para exemplificarmos como era vivenciar esse período, retomamos a trajetória 

de Lima Barreto, analisada por Schwarcz (2017), dado que o escritor foi estudante da 

Escola Politécnica, nesse período, o que pode ilustrar a situação de muitos cariocas que 

circulavam e habitavam na cidade do Rio de Janeiro de então. 

Provavelmente tinha pouco tempo e dinheiro para circular por aquele Rio de 

Janeiro belle époque; esse contexto indefinido, que se situa cronologicamente 

“entre”; entre os anos de 1870 e 1914 e foi marcado por todo tipo de 

contradição: paz e guerra, vida e morte, otimismo, mas, também muita 

desilusão (SCHWARCZ, 2017, p. 117). 

 

Seria redundante expor, neste trabalho, o aprofundamento dos decretos e 

regulamentos que regeram a Casa de São José durante a sua existência, já que foram 

poucas as mudanças entre um decreto e outro, a não ser no caso das transferências entre 

instâncias governamentais, como quando ocorre a passagem do regime imperial para o 

republicano ou quando o órgão deixa de ser regido pela União e torna-se uma instituição 

municipal. As mudanças se tornam mais significativas a partir do momento em que é 

transformada em Instituto Ferreira Viana, em 1916, pois foi quando existiu uma 

preocupação mais intensa com a profissionalização. Outros trabalhos anteriores a este já 

analisaram com eficiência esses regulamentos (CASELI, 2018; NASCIMENTO, 2013; 

MARTINS, 2016; MACHADO, 2004), destacando o funcionamento da Casa de São José, 

sua organização e reorganização, os seus requisitos para a matrícula dos desvalidos, os 

deveres dos seus alunos e funcionários, seu corpo docente, seus funcionários e currículos, 

entre outros aspectos. 
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Em termos curriculares, a Casa de São José segue as orientações aproximadas das 

demais escolas, com a diferenciação para a realização das oficinas de trabalhos manuais. 

Nesse sentido, seguimos os rastros deixados pela produção dos alunos, que viam seus 

trabalhos em exposições e concursos, principalmente na área de desenho. 

Na Casa de São José, os pequenos eram iniciados nas letras e nas habilidades 

valorizadas para o trabalho manual, como o aprendizado do desenho. Os 

professores desenvolviam um saber de observação das destrezas e aptidões de 

seus alunos, de modo que o diretor pudesse indicar os escolhidos para serem 

transferidos para o Asilo dos Meninos Desvalidos. O Asilo, como outras 

instituições educacionais do Império, manteve suas ações no alvorecer do 

regime republicano (RIZINI; GONDRA, 2014, p. 572). 

 

Além disso, analisamos um dos planos de trabalho do professor João Antônio 

Azevedo (1892), elaborado em 1892, que ele anexou a um relatório de prestação de contas 

em que faz uma minuciosa descrição de cada conteúdo trabalhado no ano anterior, e as 

bases teóricas que sustentavam as suas aulas, quando lecionou para o então segundo grau 

da Casa de São José. 

Figura 7 – Trabalho feito por um aluno da Casa de São José 

 

Fonte: Paiva (1915). 

 

O professor João Antônio de Azevedo (1892) justificou que o relatório que 

apresentou ao diretor da Casa de São José, em 1º de janeiro de 1892, fazia parte do 

cumprimento do regulamento que rege a Casa de São José naquele período, quando 

prestou contas do que fora realizado no ano anterior. 

Alguns detalhes são dignos de análise no texto do professor João Antônio de 

Azevedo (1892), como por exemplo a forma como ele se refere à Casa de São José, como 

um “estabelecimento de caridade”. Identificamos os indícios de que o ideal divulgado 

pelo discurso do ministro Ferreira Viana, a respeito da filantropia, ainda permanecia vivo, 

mesmo com o recente fim do Império. Evidentemente, havia a iniciativa da filantropia 
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em relação aos asilados; mas, já averiguamos que esse ideal estava permeado de muitos 

outros aspectos que geraram expectativas nos asilados, nas autoridades e na sociedade 

como um todo. 

O professor João Antônio de Azevedo (1892) prossegue destacando a importância 

da adaptação de um livro denominado Curso graduado da letra manuscrita, ressaltando 

a importância da familiaridade do aluno com a leitura desse tipo de letra, demonstrando 

que as crianças aprendiam a ler a letra de forma, em um primeiro momento do processo 

de alfabetização. Outro detalhe fornecido pelo professor se refere a um bom 

relacionamento que ele supostamente manteve com seus alunos, realçando o seu empenho 

em propiciar-lhes o melhor aproveitamento possível, o que ele diz prover-lhe grande 

satisfação, pelo desenvolvimento da “instrução da mocidade da terra da Santa-Cruz”. 

O programa estava dividido em disciplinas, a saber: Português, Geografia, 

Arithmética (matemática) e História do Brasil. O professor João Antônio de Azevedo 

(1892) fez uma observação interessante a respeito do método utilizado por ele durante as 

aulas. Ele esclarece que o método utilizado foi o intuitivo38, sendo o livro consultado um 

simples auxiliar. Verificamos uma incoerência nos escritos do professor, posto que, no 

método intuitivo, segundo Dermeval Saviani ([1986-2006])39, o livro (manual) tem um 

papel de destaque no processo de ensino-aprendizagem, enquanto que o professor João 

Antônio de Azevedo (1892) o coloca em segundo plano.  

                                                           
38 Segundo o verbete elaborado por Dermeval Saviani ([1986-2006]), o método intuitivo, também 

conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do 

ensino, diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da revolução industrial que se 

processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. As diretrizes metodológicas deveriam 

ser claras, associadas a um método de ensino entendido como concreto, racional e ativo, buscando uma 

condução segura dos alunos, por parte do professor. Foram elaborados manuais que modificavam o papel 

pedagógico do livro, que deixava de ser um mero material didático a ser utilizado pelos alunos e se 

convertia em um recurso decisivo para o professor, contendo um modelo de procedimentos para a 

elaboração de atividades, cujo ponto de partida era a percepção sensível. O manual mais conhecido foi 

Primeiras lições de coisas, elaborado por Allison Calkins em 1861, sendo reformulado e ampliado, em 

1870, e traduzido no Brasil por Rui Barbosa, em 1886. 
39 Dermeval Saviani (1943) é um filósofo e pedagogo brasileiro. Vivenciou um período de mudanças no 

nosso país, como a transição na educação durante a consolidação do período democrático que vivemos 

na atualidade, acompanhando as transformações sociais, as transformações na história da educação 

brasileira e acentuando os pontos positivos e negativos que as modificações no processo educacional 

refletiram no dia a dia. Tem uma visão progressista sobre a educação. Ele é o fomentador da teoria 

histórico-crítica que tem como objetivo principal a transmissão de conhecimentos significativos que 

contribuam para a formação de indivíduos críticos e emancipados e assegurem a inclusão social dos 

educandos. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_hist%C3%B3rico-cr%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_hist%C3%B3rico-cr%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inclus%C3%A3o_social
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Figura 8 – Trecho do relatório elaborado pelo professor João Antônio de Azevedo 

Fonte: Azevedo (1892). 

 

Os rastros deixados por esse precioso relatório escrito pelo professor João Antônio 

de Azevedo (1892) nos mostram uma certa autonomia do professor na elaboração de seu 

programa curricular e na escolha do método a ser utilizado em suas aulas. Infelizmente, 

não encontramos na documentação do Centro de Memória (Etefv, [1888-1916]), durante 

o período da pesquisa, um outro programa curricular anexado a algum relatório que 

tivesse sido elaborado por uma das professoras que ministravam aulas na Casa de São 

José, tal como o do professor João Antônio de Azevedo (1892). 

Não perdendo de vista a escolarização do aluno negro, rastreamos que a 

preocupação inicial que motivou a criação da Casa de São José se dissipou com o tempo, 

a saber: asilar os meninos desvalidos e principalmente os meninos negros e pardos que 

eram maioria em 1888 e que passaram a merecer uma “especial atenção” após a Lei do 

Ventre Livre (BRASIL, 1871) e no pós-abolição. A preocupação com a educação voltada 

para o atendimento da contingência dos efeitos que a abolição da escravatura causaria na 

sociedade e o projeto do ministro Ferreira Viana sobre a assistência pública foram se 

transformando ao longo dos anos iniciais da República, mantendo o ideal do trabalho 

como regenerador, mas não somente isso. Conforme as pistas dos livros de matrículas, os 

alunos negros definitivamente foram desaparecendo dos registros, em contrapartida ao 

aumento do número de meninos pardos e brancos (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], 

[1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

A hipótese mais provável em relação a diminuição da presença de registros da cor 

negra nos livros de matrícula foi a transformação do registro do aluno negro em pardo, a 

partir dos ideais de branqueamento, como já problematizamos anteriormente; entretanto, 

alguns desses alunos podem ter buscado  educar-se também pelos meios informais de 

ensino, cujas regras e impedimentos não eram os mesmos que acompanhavam a 

escolarização formal. O aluno negro desejava educar-se, pois reconhecia a educação 
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como um meio de distinção, em dentro da sua rede de sociabilidade e até mesmo fora 

dela. É uma questão de inserção social e de humanidade. 

A proposta é inserir a escola e o processo de escolarização na dimensão da 

cidade como espaço social e histórico, por meio da ocupação dos espaços pelas 

escolas e das escolas pelos sujeitos: meninos, meninas, homens e mulheres, 

alunos, professores e professoras [...]. Trabalhadores que labutam de dia, à 

noite ocupam as salas da escola palaciana situada à frente da Praça Onze [...]. 

O que levava uma parcela da população a buscar instrução para si ou para os 

seus? Não é possível compreender o sentido desse movimento reduzindo-o ao 

sucesso do projeto civilizador e reformador imposto pelo Estado [...] 

(SCHUELER; RIZZINI; MARQUES, 2015, p. 151). 

 

Porém, a institucionalização da educação, incrementada pelos projetos 

reformadores, tornou, muitas vezes, esse processo impessoal e portando consigo uma 

carga enorme de impedimentos, regras, valores impostos e punições, além dos conteúdos 

da educação primária tão desejáveis pelos alunos negros. A Casa de São José se 

diferenciava das escolas formais por atender aos meninos em situação de desvalimento 

que ali eram matriculados compulsoriamente ou por seus familiares. Esse fator permitiu 

a matrícula em massa de meninos negros, no período inicial de funcionamento da 

entidade, o que não prosseguiu com o passar dos anos e com as transformações por que 

passou a Casa de São José. Os livros de matrículas (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], 

[1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]) deixam pistas que corroboram que houve 

aumento significativo dos requerimentos de matrículas feitos pelas mães e 

ocasionalmente pelos pais dos meninos e queda dos requerimentos feitos por autoridades 

e terceiros na primeira década da República, o que remete à existência de um desejo de 

escolarização que se somava à expansão de um estado de desvalimento provocado pelo 

aumento do empobrecimento. 

Sendo a Casa de São José um asilo com perfil escolar, se tornando tão passível da 

criação de impedimentos quanto qualquer outra instituição de ensino (discriminação pela 

cor, pela origem, pelo aproveitamento de aprendizagem, pelo comportamento, entre 

outras), cabe-nos perguntar os destinos dos meninos evadidos, dos que foram retirados 

do local pela família antes de suas transferências para o Instituto João Alfredo e dos que 

saíram de férias e não retornaram na data prevista, pois os destinos de parte dos meninos 

que permaneceram institucionalizados na Casa de São José já foram demonstrados neste 

trabalho, com uso das fontes documentais. No contexto histórico no qual a cidade do Rio 

de Janeiro se encontrava inserida, podemos seguir pistas a respeito das várias 

possibilidades que os evadidos tinham como destino, após deixarem a instituição. 
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De qualquer forma, a opção de permanecer institucionalizado garantia aos alunos 

o recebimento de um certo cuidado, mesmo estando diante das imposições. Desse modo, 

restava aos asilados sucumbir às imposições, não aceitá-las ou elaborar estratégias para a 

sua sobrevivência a elas. Se, para os alunos negros, as opções eram as mesmas, havia o 

peso da discriminação pela cor da pele, que poderia torná-las mais restritas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando as fontes documentais existentes no Centro de Memória da Etefv 

([1888-1916]), podemos traçar um pouco da trajetória de parte dos meninos que por lá 

passaram e de seus destinos após o seu desligamento da instituição. O registro de cor dos 

alunos nos propiciou analisar os possíveis impedimentos que sempre estiveram presentes 

na trajetória dos alunos negros que tiveram a sua escolarização institucionalizada. Os 

documentos analisados apresentam o destino da maioria desses indivíduos negros, 

brancos e pardos que foram transferidos para uma outra instituição, continuando a sua 

trajetória institucional. 

Entretanto, um determinado grupo de alunos que frequentaram a Casa de São José 

não encontraram o mesmo destino de muitos dos asilados os quais analisamos neste 

trabalho, nos possibilitando refletir sobre a existência de um grupo de excluídos não 

institucionalizados. 

Entre as fontes documentais analisadas (ETEFV, [1888-1916]), encontramos um 

número de alunos que se evadiram da Casa de São José, além dos que dela foram retirados 

a pedido da família ou dos que saíram de férias com consentimento do prefeito e não 

retornaram à instituição. Existem aqueles que também tentavam fugir, como vimos no 

documento sobre a fuga dos asilados que foram recapturados pelo chefe de polícia 

(ETEFV, [1888-1916]). Esses alunos nos chamam a atenção por representarem uma 

relutância à institucionalização ou a falha de um projeto de inclusão controlada. Portanto, 

há trajetórias de um grupo de meninos que passaram pela Casa de São José e que vão 

além de seus muros. 

Acreditamos ser possível identificar alguns desses menores que não 

permaneceram na Casa de São José por meio dos registros de seus desligamentos, 

buscando por suas trajetórias em fontes documentais cruzadas. Porém, neste trabalho, nos 

restringiremos a apontar alguns dos possíveis destinos desses meninos que deixaram a 

instituição, considerando o contexto histórico da cidade do Rio de Janeiro, assim como 

os problemas sociais da época. 

Consideramos necessária a realização de tal abordagem, pois nos sentimos 

intrigados em relação aos destinos dos evadidos e contrariados com a possibilidade de um 

grupo de alunos da Casa de São José não serem passíveis de análise. Não seriam esses 

indivíduos importantes para compreendermos as lacunas que se perpetuam na narrativa 

histórica? Veremos, a seguir, que, partindo do referencial da Casa de São José, as 
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possibilidades de destinos desses indivíduos são inúmeras, abrindo novas frentes de 

pesquisa sobre o assunto. 

Trabalhando com os dados de evasão da Casa de São José, Caseli (2018) realizou 

um extenso processo de análise de dados dos variados documentos encontrados no Centro 

de Memória da Etefv ([1888-1916]), entre eles os livros de matrículas (ETEFV, [1888-

1892], [1888-1897], [1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). Com utilização de 

gráficos, a autora demonstra como os dados sobre evasão foram se constituindo, ao longo 

dos anos. 

Na Figura 9 (Gráfico 6 da pesquisa da autora), Caseli (2018) apura os variados 

motivos pelos quais os alunos eram desligados e, entre esses motivos, constatamos a 

presença da evasão. 

Figura 9 – Gráfico sobre os motivos de desligamento de asilados da Casa de São José 

 

Fonte: Caseli (2018, p.94). 

 

Como podemos analisar pela Figura 9, o número de asilados desligados durante 

os 28 anos de funcionamento da Casa de São José por exigência de suas famílias é de 

498. Entre os demais motivos, 289 alunos saíram por atingirem a idade máxima permitida 

para a instituição abrigá-los; 206 alunos, pelo (mau) comportamento, e 189, por evasão – 
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um número, aliás, bastante expressivo. Sem dúvida, todos os números são reveladores, se 

considerarmos o objetivo inicial da Casa de São José, que era acolher e educar os 

desvalidos. O que mais nos surpreendeu nesses dados foi o grande número de 

desligamentos realizados por familiares, o que pode significar que o destino profissional 

desses indivíduos foi desviado do caminho institucional ou demonstrar uma circulação 

desses asilados por outras instituições. Nos casos de evasão, as possibilidades de análise 

ainda se tornam mais restritas, já que não foram informados os motivos pelos quais esses 

alunos saíram da escola. 

Por intermédio da análise de dados referentes ao perfil racial da Casa de São José, 

Caseli (2018) demonstra que os números são bem mais acentuados em relação aos negros 

quando se referem à quantidade de alunos transferidos por indisciplina, com desligamento 

por trabalho, evasões, entre outros. Entretanto, em relação à transferência de asilados para 

o Asilo de Meninos Desvalidos, o número de internos brancos era superior ao de internos 

negros, demonstrando que uma grande parte de internos negros, mesmo em menor 

número, conseguiam prosseguir nos estudos por via institucional. 

No quesito evasão, podemos agregar as fugas dos alunos, que elaboravam os mais 

variados ardis para pularem os muros da Casa de São José (AIETA, 2012), além do não 

retorno das férias e do não comparecimento para a efetuação das transferências entre 

instituições. Aieta (2012) analisa as práticas escolares que cercavam a Casa de São José, 

demonstradas por meio de ofícios que informam que, após determinada fuga, era feito o 

contato com a família em busca do asilado evadido, assim como era comunicado ao juiz 

de menor. Em alguns casos, o fugitivo retornava à instituição, levado à revelia por um 

familiar, mas Aieta (2012) detecta que a cumplicidade das famílias com as fugas dos 

asilados também existia. 

Portanto, todo o procedimento legal era realizado pela Casa de São José, nos casos 

de evasão. Mas, não podemos deixar de refletir a respeito dos menores órfãos e sem 

protetores que se lançavam à sorte da fuga. 

Até o presente momento não encontramos nenhum vestígio deixado nas fontes 

documentais deste acervo escolar, que possa dar visibilidade aos destinos dos 

alunos, nem das crianças classificadas como anormais, tampouco o paradeiro 

do aluno L. C., que, depois de galgar o muro do estabelecimento nunca mais 

retornou (AIETA, 2012, p. 2.264). 

 

Após refletirmos sobre a evasão na Casa de São José, nos concentramos nas 

possibilidades de destinos encontrados pelas crianças que não se achavam asiladas ou 

frequentando qualquer outra instituição de cunho educacional na cidade do Rio de 
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Janeiro, tentando responder à seguinte questão: onde poderiam estar esses desvalidos, se 

não estavam na Casa de São José? 

Seguindo as pistas deixadas pelas crianças em noticiários de jornais e pesquisas 

afins, elencamos alguns desses possíveis destinos, a saber: o trabalho, o costume, a 

criminalidade e a instrução não escolarizada, considerando o contexto da cidade do Rio 

de Janeiro nos anos iniciais da República. 

Como tratamos inicialmente, alguns asilados da Casa de São José foram 

encaminhados para o trabalho, seja ele praticado em casa de família ou em pequenas 

fábricas e afins, como vimos nas fontes do Centro de Memória da Etefv ([1888-1916]). 

Tal prática ocorre logo nos anos iniciais de funcionamento da Casa de São José, perdendo 

a intensidade ao longo do tempo (ao menos como demonstrado nos registros de 

matrículas). 

Entretanto, segundo Soares (2017), a criança pobre não institucionalizada já 

iniciava suas atividades no mercado de trabalho antes dos 10 anos de idade, praticando 

os ofícios de ambulantes, entregadores, ajudantes de pedreiro ou carpinteiro ou, como já 

analisamos anteriormente, como operários em fábricas. Para Soares (2107), as atividades 

que moviam os pequenos para o mundo do trabalho eram serviço doméstico, comércio, 

produção fabril, escritórios, hotelaria, obras, pecuária, tipografia, serviço de recados, 

carregamento de caixas, entrega de pães, entre outros ofícios. 

Figura 10 – Gráfico das atividades pertinentes ao trabalho exercido por crianças, no período 1888-1927 

 

Fonte: Soares (2017). 

 

Colaborando para o entendimento a respeito da prática do trabalho exercido por 

crianças na Primeira República, Severino (2015) analisa, em seu trabalho Menores dentro 

da indústria têxtil: uma análise da Fábrica Bangu durante a Primeira República, um 
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precioso acervo de fotos (datadas de 1892) que comprova a presença de crianças no corpo 

de trabalhadores da Fábrica Bangu, indústria têxtil de grande representatividade na cidade 

do Rio de Janeiro de então. 

 

Figura 11 – Foto pertencente ao acervo pessoal do ex-operário da Fábrica Bangu Antenor Ferreira (Rio de 

Janeiro, 1892) 

 

Fonte: Severino (2015). 

 

Segundo Severino (2015), no ano de 1989 foi publicado um luxuoso livro que 

narrava a trajetória da Fábrica Bangu, por ocasião do centenário da Companhia Progresso 

Industrial do Brasil. Nesse livro, havia fotos dos primeiros operários da fábrica e, entre 

eles, apareciam as crianças, o que já causou um certo incômodo devido às feições “sem 

vida” dos pequenos que apareciam nas fotos. Entretanto, a foto mais incômoda (Figura 

11) não teria sido vista no livro custeado pela própria companhia têxtil, tendo ficado 

devidamente esquecida por mais de 100 anos. As feições das crianças demonstram a vida 

dura, a sisudez e a vulnerabilidade em que se encontravam, no exercício do trabalho 

cotidiano na fábrica. 

A imagem, aliás, ficou devidamente “esquecida” por mais de cem anos. Não 

aparecia em nenhuma revista, livro ou algo do gênero, que fizesse referência à 

fábrica de tecidos ou ao bairro operário de Bangu. A fotografia, também de 

1892, mostra 94 criancinhas, todas vestidas com roupas semelhantes, 

acompanhadas de cinco mulheres negras e um mestre estrangeiro 

(SEVERINO, 2015, p. 2). 

 

Podemos perceber que, na foto da Figura 11, aparecem várias crianças negras, 

além de cinco mulheres também negras e um mestre, que era estrangeiro. A foto, por si 

só, representa um grupo de pessoas que certamente foram alvo de exclusão social, pela 
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sua origem, cor da pele e situação financeira. Entretanto, observando com as lentes da 

época, Severino (2015) acredita que a fábrica servia como uma espécie de lugar de 

proteção, dando rumos de vida aos meninos pobres por meio do trabalho como uma 

exploração racional da mão de obra, além de permitir a existência dos lampejos de uma 

infância que fora interrompida pelo trabalho. 

Oferecer um emprego e discipliná-las. Em outra fábrica – a Companhia 

América Fabril – um conglomerado de cinco indústrias têxteis no Rio de 

Janeiro – os diretores chegaram a elencar as brincadeiras das crianças dentro 

das seções como um dos 53 motivos passíveis de punição num livrinho 

impresso em 1922: “passar rasteira, fazer boneco de algodão, passar graxa no 

rosto do companheiro, jogar bola” estavam proibidos (SEVERINO, 2015, p. 

7). 

 

Os rastros deixados pelas punições sofridas pelas crianças indicam que, mesmo 

dentro de um local onde deveriam exercer uma função árdua e obrigatória, por um 

determinado tempo, ainda persistia nelas um resquício de comportamento infantil, já que 

as brincadeiras aconteciam entre as crianças, que utilizavam elementos do próprio 

trabalho para terem momentos de diversão, como o algodão e a graxa. Isso era visto como 

uma questão sujeita ao disciplinamento; mas, brincar significava resistir à extinção da 

infância, nesse contexto. 

Severino (2015) reconhece que a contratação de crianças e mulheres enfraquecia 

o movimento operário, além de gerar economia para os industriais, dado que aquelas 

recebiam menores salários que os operários adultos, do sexo masculino. 

A Gazeta de Notícias chega a informar, em 1895, que na Fábrica Bangu havia 

“300 crianças de ambos os sexos, na maior parte nacionais”. O The Rio News 

– publicado pela colônia britânica –, um pouco mais preciso, informa que, em 

1899, entre os 1.203 operários da Companhia, havia 558 homens, 286 

mulheres, 205 meninos e 154 meninas.11 Ou seja, do contingente de 

trabalhadores, 29,8% eram crianças (SEVERINO, 2015, p. 7). 

 

Severino (2015) analisa que o trabalho exercido por crianças fora regularizado (e 

não proibido) pelo então presidente da República Deodoro da Fonseca, via Decreto n. 

1.313, de 17 de janeiro de 1891, tentando evitar um maior sacrifício das crianças pela 

prosperidade da pátria (BRASIL, 1891). As indústrias têxteis eram as únicas autorizadas 

a contratarem crianças com menos de 12 anos de idade – no caso, com 8 anos de idade, 

por uma jornada de três horas de trabalho. Além disso, aos menores não era permitida a 

realização de operações que colocassem suas vidas em risco. Porém, vários jornais 

noticiavam acidentes de trabalho envolvendo esses menores e geralmente apaziguando a 

situação em favor dos industriais, tratando o fato como caso isolado ou ainda 

desmerecendo o acontecido.  
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O trabalho exercido por crianças seria combatido, de fato, nas publicações 

operárias, que denunciavam a precariedade e periculosidade do trabalho a ser realizado 

pelos menores nas fábricas, como a limpeza de máquinas em movimento, o que havia 

sido proibido por lei. Outra situação destacada por Severino (2015) remete ao fato de que 

o operário estaria deveras ocupado no seu trabalho na fábrica, a ponto de ser impedido de 

desfrutar das benfeitorias realizadas pela Reforma Pereira Passos, no contexto da Belle 

Époque no Rio de Janeiro, excluindo-o da participação na vida social do núcleo urbano, 

impelindo-o a um exílio não declarado no subúrbio carioca, onde vivia dedicado somente 

às jornadas de mais de 10 horas diárias de trabalho. 

Entretanto, com o passar do tempo e a situação crítica vivenciada pelos menores 

nas fábricas, a imprensa empresarial passou a dedicar algum espaço às matérias que 

denunciariam a situação dos pequenos trabalhadores. 

Em 1906, realizou-se o I Congresso Operário Brasileiro, na cidade do Rio de 

Janeiro, e uma de suas recomendações aprovadas foi a de que os pais não mandassem 

mais seus filhos para as fábricas antes que atingissem uma idade conveniente. Apesar da 

recomendação, muitos menores continuaram a constar nos quadros de trabalhadores das 

fábricas, devido à situação de penúria em que viviam e, pois, para agregar algum dinheiro 

à renda familiar. 

Para Severino (2015), ao findar da primeira década da República, a tensão entre 

trabalhadores e operários se intensifica, originando as inúmeras greves por melhores 

condições de trabalho, inclusive de mulheres e menores, até a criação do Código de 

Menores de 1927 (BRASIL, 1926), considerado como letra-morta, já que as práticas de 

exploração continuavam ocorrendo dentro das fábricas. 

O trabalho de menores em fábricas têxteis, de certa forma, foi documentado em 

jornais, publicações operárias e quando da consolidação das greves. Entretanto, muitos 

dos trabalhos realizados por menores não obtiveram a mesma notoriedade, apesar dos 

classificados dos jornais continuarem a requisitá-los para trabalhos de menor porte, como 

os de vendedores e prestadores de serviços, de forma geral. 

 

 

Figura 12 – Meninos trabalham em fábrica de sapatos do início do século XX 
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Fonte: Westin (2015). 

 

Os alunos da Casa de São José, naquele momento, estavam recebendo cuidados e 

educação, entretanto não colaboravam com a renda familiar e esse pode ter sido um dos 

motivos para que muitas famílias em situação de miséria requeressem os seus 

desligamentos da instituição, tornando-se o destino do trabalho o único viável para os 

meninos evadidos ou retirados da Casa de São José por suas famílias. 

Em relação ao costume, Thompson (1998) o considera como uma práxis (que 

pode ser entendida como uma conduta ou ação, o que corresponde a uma atividade prática 

em oposição a uma teoria) e, igualmente, como uma lei. Os costumes devem ser 

interpretados de acordo com a percepção das pessoas comuns, já que são produzidos e 

criados entre elas. Dialogando com Sir Eduard Coke40, Thompson faz uma citação a 

respeito do costume: 

Pois um costume tem início e se desenvolve até atingir sua plenitude da 

seguinte maneira. Quando um ato razoável, uma vez praticado, é considerado 

bom, benéfico ao povo e agradável à natureza e à índole das pessoas, elas o 

usam e praticam repetidas vezes, e assim, pela frequente iteração e 

multiplicação do ato, ele se torna costume; e se praticado sem interrupção 

desde tempos imemoriais, adquire força da lei (THOMPSON, 1998, p. 86). 

 

Dessa forma, entendemos que a população abastada da cidade do Rio de Janeiro 

julgou ser benéfica para si a manutenção de certos costumes, perpetuando-os de tal forma 

que não chegaram a tomar a força de uma lei, mas se naturalizaram entre os seus 

                                                           
40 Sir Eduard Coke (1552-1634) foi um advogado inglês, juiz e político considerado o maior jurista 

das eras elisabetana e jacobina. É mais conhecida por seu trabalho escrito – 13 volumes de relatórios 

jurídicos e os Institutos das leis da Inglaterra, dispostos em quatro volumes.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Barrister
https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabethan_era
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacobean_era
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_report
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_report
https://en.wikipedia.org/wiki/Institutes_of_the_Lawes_of_England
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praticantes, sem a abertura de espaço para estranhamentos e questionamentos a seu 

respeito – afinal, tais práticas eram tidas como comuns entre seus pares. 

Como mencionamos anteriormente, alguns dos meninos da Casa de São José 

foram entregues para o trabalho doméstico em casa de família. Segundo Caseli (2018), 

12 alunos teriam sido empregados na casa de terceiros cujos nomes apareciam nos 

registros acrescidos das abreviaturas de doutor, como “Dr. Diogo Rodrigues de 

Carvalho”, “Dr. Paula Fonseca”; ou de ilustríssimo, como “Ilmº Quintino Bocayuva” ou 

o “Ilmº Dr. Schreiner”, demonstrando que pessoas com algum prestígio requisitavam os 

meninos para aquele tipo de trabalho. Dentre esses 12 meninos, 6 eram negros; 3, pardos; 

e 3, brancos. 

Soares (2017) ressalta que as marcas da escravidão permaneceram mesmo após o 

fim do trabalho escravo. Analisando um anúncio do jornal Correio da Manhã de 1920, a 

autora destaca que uma mulher chamada D. Helena Coller procurara a polícia para 

queixar-se de que a menor Maria da Conceição, de 15 anos, havia desaparecido de sua 

casa. A menina havia sido entregue a ela pelo juiz da 2ª Vara de Órfãos. Da mesma forma, 

João da Cruz queixou-se na polícia sobre o desaparecimento de sua empregada Maria 

Paula das Dores, de 14 anos, de cor preta. 

No caso do trabalho doméstico, percebemos a nítida perpetuação dos costumes 

escravistas, já que a tutela desses menores, antes associada ao senhor de engenho, passa 

para as mãos do Estado ou de terceiros, que, como antes, não intencionam proporcionar 

nenhuma melhoria real de condição de vida, a esses menores. 

Tratando-se de velhos costumes, além da exploração do trabalho exercido por 

crianças podemos seguir os indícios, a partir da fuga das meninas mencionadas 

anteriormente, de que, além da prática do trabalho forçado, elas poderiam sofrer abusos 

de vários tipos, inclusive o sexual. Entretanto, precisamos ressaltar que a mesma situação 

de abusos e exploração poderia acontecer igualmente com os meninos. 

O costume de recorrer à polícia – que, em ambos os casos noticiados, prometera 

agir (SOARES, 2017) – resgata novamente a ideia de captura, além do velho hábito de 

levar aos jornais os casos de fuga, assim como nos tempos da escravidão. 

Soares (2017) analisa que, mesmo com a abolição da escravatura, em 1888, os 

antigos costumes em relação aos menores permaneceram até a segunda década da 

República, quando considera como ruptura a elaboração do Código de Menores de 1927 

(BRASIL, 1927).  
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Entretanto, para Câmara (2004), o Código de Menores foi uma iniciativa tomada 

por reformadores identificados com a causa da infância, onde objetivavam instruir através 

de um código específico, os pressupostos que orientariam a infância pobre e desamparada. 

Em sua análise, destaca a sucessão de matérias jornalísticas intituladas Caçada de 

Menores, publicadas em 1927 pelo jornal Vanguarda, que denunciavam a ação do Juiz 

de Menores do Distrito Federal, Dr. Mello Mattos, que ordenava a captura de menores 

que circulavam pelas ruas da cidade, sem estabelecer distinção entre os bons e maus 

elementos. As críticas proferidas pelo jornal Vanguarda, destacava que com a caçada 

generalizada de menores, os mais prejudicados eram as crianças trabalhadoras. Com o 

crescimento da criminalidade e degenerescência que rodeavam as crianças pobres, 

segundo Câmara (2004), seria necessário iniciar uma campanha em nome da proteção 

dessas crianças desamparadas, através de procedimentos intervencionistas. 

Nesse movimento de localização e definição da infância, os juristas envolvidos 

com a elaboração do Código de Menores, associaram os fatores sociais, 

econômicos, morais e psicopatológicos como elementos que permitiam 

identificar pobreza, miséria, abandono e criminalidade como aspectos que 

balizavam a identificação e a constituição da produção do estereótipo do menor 

abandonado ou delinquente [...] Menor passou a significar uma situação social 

da criança localizada como delinquente ou abandonada e sobre a qual deveria 

pairar, além da “mão protetora do Estado”, a mão fiscalizadora e vigilante da 

justiça que demarcou o reconhecimento do poder interventor que se exerceria 

sobre ela a partir de então (CÂMARA, 2004, p. 6 e 7). 

 

Ainda segundo Câmara (2004), o jornal Vanguarda através de suas críticas que 

suscitavam a necessidade de cuidados sociais em relação a infância desvalida, acabava 

por promover contrariamente uma caçada às crianças, onde os menores trabalhadores 

eram encarcerados, enquanto os delinquentes continuavam pelas ruas. O jornal 

argumentava que a essas crianças trabalhadoras só restava viver às custas do próprio 

esforço, sendo o único meio de subsistência e de sustento de suas famílias, o que acabava 

por legitimar ainda mais a prática do trabalho exercido por crianças, que parecia ser uma 

regra naquele período, e não uma exceção. 

Um acontecimento que acabou por justificar ainda mais a intencionalidade da 

implementação do Código de Menores, foi a ampla divulgação do ocorrido com o menino 

Bernadino, que era um menino negro, engraxate, de 12 anos, que trabalhava nas ruas da 

cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1926, o menino teria se irritado com um cliente que 

supostamente se recusara a pagar pelo serviço. Bernardino, então, atirou tinta no cliente 

e foi preso por quatro semanas. Na cela, que dividia com presos adultos, foi espancado e 

violentado por 20 deles. Depois disso, foi jogado na rua, sendo resgatado e levado ao 
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hospital. Repórteres do Jornal do Brasil encontraram Bernardino em estado lastimável 

na Santa Casa, após relatos indignados dos médicos que prestavam atendimento no local. 

A notícia do ocorrido com Bernardino levou a uma discussão pública, no Congresso e no 

Palácio do Catete, sede do governo republicano na época. 

 

Figura 13 – Imagem de reportagem do Jornal do Brasil sobre o caso do menino Bernardino 

 

Fonte: Brasil (2015). 

 

Dessa forma, o então presidente da República, Washington Luiz, assinou o Código 

de Menores, em 1927 (escolhendo o Dia da Criança, 12 de outubro, para a assinatura), 

que se configurava como um sistema de “proteção” à criança, fixando, inclusive, a 

maioridade penal em 18 anos e protegendo os menores de 14 anos, que seriam submetidos 

a medidas socioeducativas. O Código realizava uma distinção clara entre as crianças e 

suas vivências, estigmatizando os menores que teriam seguido na criminalidade. Nesse 

mesmo Código, fica proibida a existência da roda dos expostos, que até então ainda era 

permitida (BRASIL, 1927). 

Art. 1º O menor de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 

menos de 18 annos de idade, será submetido pela autoridade competente às 

medidas de assitencia e proteção contidas neste Código [...]. Art. 2 Toda 

creança de menos de dous anos de idade entregue a criar, ou em ablactação ou 

guarda fora da casa dos paes ou responsaveis, mediante salário, torna-se por 

esse facto objeto da vigilância da autoridade publica com o fim de lhe proteger 

a vida e a saúde (BRASIL, 1927). 

 

Após o Código de Menores, surge o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), que 

embasou a criação de órgãos como a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 

(Funabem) e a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (Febem), entre outros, que 

se transformaram em mecanismos coercitivos, recorrendo à tortura e à violência como 

forma de disciplinamento e controle dos menores, não resolvendo verdadeiramente a sua 
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situação de exclusão social. Somente em 1990 surge o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que prevê a proteção à criança e ao adolescente baseando-se em leis 

internacionais e vigente até os dias atuais (BRASIL, 1990). 

Retomando a ideia da manutenção dos costumes, podemos refletir sobre a 

abolição da escravidão como momento de elaboração de novos parâmetros para a 

hierarquia social, o usufruto da liberdade civil e as relações de classe.  

Se o Código de Menores de 1927 (BRASIL, 1927) estabeleceu a maioridade penal 

em 18 anos, em 1922 o Código Penal elevara a maioridade penal de 9 anos para 14 anos, 

sem que houvesse distinção entre os delitos cometidos por um adulto ou por uma criança 

(WESTIN, 2015) e diversas reportagens atestam prisões e julgamentos de menores 

(Figuras 14 e 15). 

Figura 14 – Notícia em A Noite de 1915, sobre um menor “condenado por ladrão” 

 

Fonte: Westin (2015). 

Figura 15 – Reportagem de 1925, de O Globo, sobre o menino Manuel, de 14 anos, que matara um homem 

no Centro do Rio 

 

Fonte: Kapa (2015). 

 

Analisando alguns trechos do Código de Menores (BRASIL, 1927), encontramos 

rastros dos crimes que lhes são atribuídos, que se classificavam em qualificados ou 

oriundos de contravenção, sendo o primeiro tipo considerado mais grave que o segundo. 
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Há indícios de que os menores eram pegos realizando furtos pelas ruas do Rio de Janeiro, 

além da aplicarem pequenos golpes (como visto na reportagem sobre o menino Manuel 

de Souza, vulgo Manoel da Luzia) (KAPA, 2015), de praticarem o pedido de esmolas ou 

se encontrarem na dita vadiagem, ajuntados em pequenos grupos conhecidos como 

maltas. Entretanto, observamos que Bernardino foi preso por ter jogado tinta no seu 

cliente, ou seja: não houve um crime, a não ser uma reação irritada do menino após 

supostamente não ter sido pago pelo serviço que prestara. Nesse sentido, o Código 

classifica os tipos de crimes e o tipo de punição dada a cada um deles, evitando, talvez, 

prisões arbitrárias como a de Bernardino (BRASIL, 2015). Já no caso de Manoel da Luzia 

(KAPA, 2015), decorria da aplicação de golpes e roubos, sendo o menino reincidente e 

tendo encontrado nesse expediente o seu mecanismo de sobrevivência. Entretanto, não 

observamos nenhum questionamento sobre o que teria impulsionado Manoel da Luzia 

para a criminalidade, na citada reportagem de jornal. 

A criança empobrecida da Primeira República não tinha muitas escolhas. Poderia 

se dedicar ao trabalho árduo, assim como à prática da criminalidade. Instituições como a 

Casa de São José auxiliaram um grupo de meninos, selecionados para ali estarem 

institucionalizados. Entretanto, observamos que o número de meninos não 

institucionalizados parecia ser bem maior, tanto entre o grupo de crianças trabalhadoras 

quanto entre os que vagavam pelas ruas. Podemos seguir o indício de uma seleção ou de 

uma verificação dos antecedentes de cada menino, como critério para determinar para 

qual tipo de instituição cada um iria. Alguns trechos do Código de Menores são 

determinantes com relação ao tratamento dado ao menor considerado pervertido, nas mais 

variadas situações. 

Figura 16 – Alguns artigos do Código de Menores de 1927 (BRASIL, 1927) 
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Fonte: Westin (2015). 

 

Por meio da análise dos trechos do Código de Menores destacados na Figura 16, 

podemos compreender que as medidas para tratar a situação do menor, em um primeiro 

momento, se tornam muito mais rígidas e ao mesmo tempo muito claras, tanto para os 

procedimentos penais quanto para o trabalho exercido por crianças (BRASIL, 1927). 

Em relação à proibição do trabalho exercido por crianças, destacamos o art. 122 e 

o impedimento aos menores do exercício de ocupações pelas ruas, praças e locais públicos 

(BRASIL, 1927). Como vimos anteriormente, muitos menores trabalhavam em lugares 

públicos como comércios, ruas e praças e, com a proibição dessa prática, muitos deles 

provavelmente precisaram adaptar-se à nova legislação, para continuarem com suas 

ocupações. É provável que com os menores trabalhadores fora das ruas, seria mais fácil 

identificar os menores delinquentes.  Em contrapartida, observamos que o trabalho 

doméstico exercido pelos menores não sofreu nenhum prejuízo, garantindo-se a sua 

perpetuação após a implementação do código e inclusive engrossando a sua prática, ao 

incitar a absorção nesse mercado dos menores que deixariam de trabalhar no âmbito 

público. Dessa forma, o âmbito privado de trabalho dos menores continua intocado e a 

sua manutenção de forma geral, garantida. 

Portanto, o Código de Menores foi uma iniciativa que ainda manteve inalterados 

alguns aspectos que demonstram a nítida intervenção do Estado na sociedade. Na Figura 

17, um gráfico demonstra as estatísticas de menores presos em cadeias na cidade do Rio 

de Janeiro, entre 1907 e 1912. 
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Figura 17 – Menores presos em cadeias do Rio de Janeiro, 1907-1912 

 

Fonte: Arquivo do Senado (1917 apud WESTIN, 2015). 

 

Em um período de cinco anos, 16 mil delinquentes foram presos, segundo as 

estatísticas do Senado Federal de 1917 (apud WESTIN, 2015). Pela Casa de São José 

passaram muitos meninos, no mesmo período (1907-1912); entretanto, a quantidade de 

asilados, em relação à quantidade de delinquentes, não se compara, pois esta é 

infinitamente maior: “As sociedades industriais, intensificando as relações entre os 

grupos, multiplicam normas e interdições; sob muitos aspectos constrangedoras e 

repressivas, elas codificam tudo, e, ao mesmo tempo, fabricam delinquentes” (PERROT, 

2017, p. 254). 

O texto da Constituição de 1824 determinava a criação de diversas instituições 

para a separação dos criminosos de acordo com os motivos pelos quais foram eles 

condenados à prisão (BRASIL, 1824). Dessa forma, foi criada, em 1856, a Casa de 

Detenção, para prisões de curto período; a Casa de Correção, em 1850, onde os presos 

cumpriam pena com prestação de trabalho; e o Instituto de Menores Artesãos, em 1861, 

onde ficavam os menores presos pela polícia e os órfãos. As mulheres, os escravos e os 

menores deveriam estar em prisões separadas. 

Já no período republicano, segundo Westin (2015), elabora-se o Código Penal de 

1890, com suas reformulações, como a classificação dos delitos em crimes e 

contravenções (BRASIL, 1890d). Em 1922, esse código foi reformado e uma das 

alterações foi a elevação da maioridade de 9 para 14 anos (WESTIN, 2015). Com o 

Código de Menores de 1927, a maioridade penal chega aos 18 anos (BRASIL, 1927). 
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Crianças e adolescentes não poderiam mais ser presos, mas passariam por uma espécie 

de medida socioeducativa. Os delinquentes de idade entre 14 e 17 anos seriam destinados 

a uma escola de reforma (ou reformatórios), onde receberiam educação e aprenderiam um 

ofício. Os menores de 14 anos, sem família, iriam para uma escola de preservação, de 

cotidiano mais brando do que o reformatório. Os menores que tinham famílias poderiam 

retornar às suas casas, desde que os pais se comprometessem com a não reincidência 

desses menores na criminalidade. Leis parecidas com o Código de Menores foram 

pensadas em anos anteriores a 1927, porém o patriarcalismo foi um dos empecilhos para 

que se efetivassem. A ideia de que o Estado poderia retirar os menores de suas famílias e 

interná-los em escolas especiais para que recebessem a educação não administrada pelos 

pais não foi aceita pelos elementos mais relutantes à perda do pátrio poder, resultando no 

arquivamento dessas tentativas. 

Não podemos afirmar que os meninos aprisionados nos reformatórios não 

receberam alguma educação. Compreendemos que existia uma instituição escolar 

destinada aos meninos que não cometeram crimes e os reformatórios, para os que 

cometeram. P, o estigma causado pela cor e origem são reforçados pela marca da 

criminalidade, nesse contexto 

A respeito da aprendizagem não escolarizada, Soares (2017) afirma que alguns 

jovens, fossem do sexo masculino ou do feminino, eram contratados pelo comércio como 

aprendizes. Sob o pretexto do ensinamento de um ofício, muitas vezes a mão de obra dos 

jovens era explorada sem o devido pagamento pelo trabalho realizado. Em troca de 

trabalho, geralmente lhes eram oferecidas casa, comida e roupa. 

Os aprendizes representavam uma das categorias mais exploradas no mundo 

do trabalho infantil empregavam sua mão de obra a fim de aprender ofícios 

diante de uma lógica do desenvolvimento e do progresso como futuros 

cidadãos que estavam inseridos na urbe. Quando os mestres, patrões e outros 

ensinavam um ofício, os contratados ou os aprendizes não recebiam soldo 

(SOARES, 2017, p. 103). 

 

Como vimos anteriormente, a Casa de São José, além de todos os ensinamentos 

escolares que destinava ao asilado, ou seja, os conteúdos do ensino primário, os valores, 

a religiosidade e a disciplina, ensinava-lhe também os primeiros passos para a 

aprendizagem de algum ofício para seu futuro. Entretanto, Soares (2017) nos indica que 

os meninos podiam aprender algum ofício também fora do ambiente escolarizado. 

O saber aprendido nas oficinas seguia um único objetivo, que era o domínio sobre 

os mecanismos que gerariam um produto final. Inegavelmente, existia uma espécie de 
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aprendizagem nesse ambiente, mesmo que a exploração da mão de obra infantil 

predominasse, nesse processo. 

Os meninos e meninas aprendizes poderiam fazer parte do mesmo grupo de 

excluídos que frequentavam a Casa de São José e de outras instituições, entre eles, pobres 

brancos, negros, órfãos, entre outros. Entretanto, independentemente da idade, existem 

indícios de que esses meninos e meninas entravam mais precocemente no mercado de 

trabalho, ao contrário dos asilados da Casa de São José, que poderiam percorrer o 

caminho determinado pela escolarização formal, passando primeiramente pela instituição 

e, posteriormente, pelo Instituto João Alfredo. Em termos de preservação da infância, esse 

era o caminho mais desacelerado: “Para esses meninos, advindos das camadas pobres, a 

possibilidade de se iniciarem no mundo do trabalho poderia ser por intermédio da 

admissão em estabelecimentos comerciais com vencimentos ou por meio de aprendizado 

de um ofício sem salário” (SOARES, 2017, p. 107). 

Entre os meninos aprendizes que aprendiam um ofício na prática, em troca do 

sustento, poderiam estar alguns dos evadidos da Casa de São José ou de outras 

instituições. O ensinamento de um ofício foi utilizado como justificativa, além de outros 

artifícios, para o não pagamento de um salário a meninos trabalhadores. 

Os meninos que trabalhavam em ambientes comerciais começavam cedo a 

construir uma rede de sociabilidade que envolvia comerciantes, vizinhos, colegas de 

profissão e imigrantes, proporcionando-lhes uma ativa participação na agitação das ruas. 

Os meninos que trabalhavam em outros ambientes (como o doméstico) poderiam não ter 

a oportunidade de participar de alguma rede de sociabilidade (ou ter uma participação 

mais restrita), devido à insalubridade do seu trabalho. 

Para algumas atividades a serem desenvolvidas pelos meninos (e também 

meninas), a cor operava como princípio seletivo e, segundo as pistas seguidas por Soares 

(2017) nos anúncios do Jornal do Comércio de 1888 a 1927, a cor negra geralmente era 

relacionada às atividades domésticas e não com as atividades do comércio, que exigiam 

a chamada boa aparência, fiança de boa conduta e índole: “Acreditamos que, de certo 

modo, se o anunciante pedia um pequeno ou pequena brancos ou ‘de cor’, é porque havia 

certo grau de desejo para que seu empregado fosse da cor de sua preferência e colocar no 

anúncio essa predileção é certamente uma condição para admissão” (SOARES, 2017, p. 

117). 
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Podemos, dessa forma, compreender que, mesmo nos ambientes não 

escolarizados, onde os meninos poderiam aprender uma profissão mais rapidamente, 

ocorriam impedimentos, tal qual nos ambientes escolarizados, em relação à cor da pele.  

Acreditamos que outras possibilidades ainda poderiam ser apontadas em relação 

ao destino dos evadidos, mas nos sentimos satisfeitos em ao menos mencionar alguns 

desses prováveis rumos encontrados pelos indivíduos que não se encontravam 

institucionalizados. Muitos dos que se evadiram da Casa de São José circularam pelas 

demais instituições ou percorreram outros caminhos. Esses indivíduos também fazem 

parte da história e, diante da nossa proposta de trabalho, baseada na história vista de baixo, 

não poderíamos de, ao menos, incluí-los nesta pesquisa, de alguma forma, apesar de 

reconhecermos que a nossa dedicação maior foi direcionada para os asilados que fizeram 

história na Casa de São José. 

Mediante o exposto, a realização desta pesquisa demonstrou que a escolarização 

do aluno negro possui inúmeros desencadeamentos que foram silenciados ao longo dos 

anos, provocando uma lacuna considerável na narrativa histórica. Mas, com o esforço dos 

pesquisadores que, sobretudo mais recentemente, se dedicam à história da educação, esse 

espaço vem sendo ocupado com muito afinco, em prol de um melhor reconhecimento de 

parte tão significativa da história do negro, da escola, do Rio de Janeiro e do país. 

Concluímos, após a problematização das fontes, que o aluno negro teve a sua 

frequência franqueada às instituições asilares atendendo a um propósito definido pelo 

Estado no período final do Império e inicial da República; porém, a sua permanência nas 

instituições foi um dos grandes problemas enfrentados nessa trajetória, diante de 

inúmeros impedimentos para que os alunos negros pudessem, de fato, instruir-se. 

Identificamos e analisamos a presença dos alunos negros na Casa de São José por 

meio do registro de cor presente nos livros de matrículas e, realmente, um número 

significativo de alunos negros acessou a escolarização no período inicial de 

funcionamento daquela instituição, número esse que foi se transformando ao longo dos 

anos, superado pelo de asilados brancos e pardos (ETEFV, [1888-1892], [1888-1897], 

[1898-1907], [1908-1911], [1911-1916]). 

A Casa de São José atendeu a uma parte dos desvalidos e, consoante as 

possibilidades apresentadas em face dos investimentos governamentais recebidos, 

conseguiu fazer alguma diferença na vida de um grupo considerável de menores no 

período de sua existência, oferecendo a eles, além do abrigo, a escolarização e os 

primeiros passos no sentido da sua profissionalização. A Casa de São José contava com 
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um corpo docente de renomados professores e seus alunos recebiam direcionamento em 

relação aos seus destinos, mesmo que fossem o caminho da Escola de Aprendizes de 

Marinheiros ou o Instituto Profissional Masculino. Entretanto, concluímos que o objetivo 

inicial de acolher os desvalidos de cor negra em seus espaços se perdeu com o tempo, de 

acordo com as reformulações propostas ao projeto de caráter reformador implementado 

no pós- abolição. 

Analisamos ainda alguns dos fatores que interferiram diretamente para que esse 

objetivo inicial se perdesse, como as teorias do branqueamento, a necessidade de 

preparação de mão de obra para a industrialização do país, entre outros. Com isso, o aluno 

negro ainda se fazia presente nos bancos escolares da Casa de São José, porém 

transformados através dos registros, em sua maioria, em alunos pardos. 

Sobre o registro de cor, compreendemos que a sua existência nos livros de 

matrícula nos remete inevitavelmente aos registros de cor existentes nas antigas 

documentações referentes aos escravos, como as matrículas e os registros policiais, já que 

a Casa de São José não seguia tão rigidamente as determinações raciais do censo, 

admitindo em seus registros as cores pardo-claro e pardo-escuro, entre outras 

possibilidades. A prática de captura de asilados fugitivos pelo chefe de polícia também 

nos remeteu aos antigos tempos da escravidão. Uma prática aparentemente burocrática 

como um registro de cor em uma matrícula apresentou, a nosso ver, muitos aspectos que 

nos transportaram aos tempos remotos do trabalho servil. 

Em relação à Casa de São José, sua existência foi permeada de inúmeras 

contradições, diante do trabalho realizado com os alunos e de sua função em um projeto 

reformador. Ao mesmo tempo que proporcionou a escolarização e uma embrionária 

formação profissionalizante aos asilados, não conseguiu aparentemente evitar que muitos 

deles fossem estigmatizados por serem considerados anormais, incorrigíveis, pouco 

aplicados nos estudos, pela sua cor e origem.  

Constatamos, ainda, que, mesmo com as estruturas organizadas com fins de 

controle, todos os envolvidos na comunidade escolar elaboram suas estratégias de 

sobrevivência e resistência. Pudemos seguir os rastros desses arranjos, estratégias 

elaboradas pelos indivíduos que circulavam entre as instituições, o que lhes propiciava 

uma chance maior de sobreviver ante os atos controladores e coercitivos impetrados pelo 

Estado. Entretanto, averiguamos que, assim como os asilados desenvolviam suas 

estratégias de sobrevivência, os professores, funcionários, diretores e afins também se 
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organizavam para burlar, contornar obstáculos, criar possibilidades, melhorar a qualidade 

de suas atividades e, logo, darem suporte a sua atuação no ambiente institucional.  

A escola é um ambiente bastante complexo, pleno de variáveis. E cada escola tem 

o seu cotidiano, suas práticas próprias, apesar de todas observarem uma norma geral 

padronizada por um regulamento ou um decreto de observância comum às instituições de 

mesmo tipo. Cada indivíduo que circulava pelo ambiente escolar na época retratada neste 

trabalho necessitava elaborar seus arranjos e, assim, criar suas redes de sociabilidade. 

Como a Casa de São José acolhia alunos de menor faixa etária, a construção dessas 

estratégias, por parte dos asilados, era mais restrita, o que pode ser interpretado como a 

fonte geradora dos comportamentos subversivos, sendo esse o primeiro meio de 

resistência conhecido pelos pequenos. 

Considerando as práticas escolares e todas as estratégias formuladas por aqueles 

que viveram nesse ambiente, urdir uma única explicação consistente para a ausência do 

registro da cor em algumas matrículas seria imprudente. Teríamos que levar em conta, 

além das teorias já elaboradas por alguns pesquisadores da área (como a hipótese de busca 

de uma escola plurirracial, em que o registro de cor não seria mais importante, ou a do 

silenciamento da cor negra), as estratégias e práticas escolares dos funcionários 

responsáveis pelos registros e dos diretores da Casa de São José naquele período, entre 

outros aprofundamentos, o que não seria possível a partir da análise dos livros de 

matrícula. 

Para os que geralmente convivem em um ambiente escolar nos dias atuais, não é 

estranho que normas, posições pessoais e atitudes individualizadas sejam determinantes 

em algumas situações, sem que necessitem de uma justificativa padronizada ou oficial. 

Portanto, a questão da ausência de registro de cor em algumas matrículas ainda poderá 

ser explicada, talvez, com uma maior dedicação aos documentos referentes a normas 

internas e cotidianas da Casa de São José. 

Verificamos que muitas questões ainda precisam ser respondidas e que tanto nos 

incomodaram, como os destinos possíveis dos meninos que não se encontravam asilados 

na Casa de São José ou em qualquer outra instituição que tivesse por objetivo o cuidado 

com a infância desvalida. Diante dos dados sobre a evasão dos asilados da Casa de São 

José, identificamos um grupo de alunos cujo destino não conseguimos investigar, com as 

fontes pesquisadas. Com base nesse dado, inevitavelmente refletimos sobre as 

possibilidades de destino dos evadidos, pois, se não estavam na Casa de São José, onde 

eles estariam? Sendo o nosso fio condutor a inclusão dos excluídos na narrativa histórica, 
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não nos pareceu justo não levantar hipóteses sobre aquelas possibilidades de destino dos 

evadidos e assim o fizemos, no intuito de que esses indivíduos continuassem sem 

nenhuma apreciação, mesmo reconhecendo os riscos que corríamos. Entretanto, nos 

propomos a analisar a história da escolarização dos negros e da infância desvalida tendo 

como referencial a Casa de São José e, quando os evadidos pularam os seus muros ou não 

retornaram das próprias férias, necessitamos entender o que pode ter acontecido do lado 

de fora da casa, no caso, no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. A alternativa para suprir 

essa falta foi pular o muro junto com eles. 

Muitas questões continuam em aberto, a respeito dos destinos possíveis dos 

evadidos elencados por nós, em relação ao trabalho exercido por crianças, à manutenção 

dos costumes escravocratas, à aprendizagem não escolarizada e, principalmente, face à 

criminalidade que parece ter absorvido uma boa parte dos menores empobrecidos que não 

se encontravam institucionalizados. Chocou-nos constatar que tanto o menino Bernardino 

quanto o menino Manoel da Luzia eram negros e já estampavam as capas dos jornais das 

primeiras décadas do período republicano, corroborando o fato de que muitos meninos 

negros ainda perseguiam uma forma possível de sobrevivência, seja engraxando sapatos 

ou cometendo crimes. 

Apesar das muitas questões em aberto, concluímos que as possibilidades de 

sobrevivência dos indivíduos que não se encontravam na Casa de São José ou em outras 

instituições eram viáveis e ao mesmo tempo cruéis com a infância, que, mesmo em meio 

a horas de trabalho, ainda brotava no ambiente da fábrica de tecidos, por intermédio da 

prática de brincadeiras. Por outro lado, mesmo que em meios não formais de ensino, 

ocorria uma espécie de aprendizagem útil, que acontecia através da experiência vivida 

pelas crianças. 

Situações como essas representam trajetórias, como a de muitos outros meninos 

negros, que ainda não se tornaram conhecidas e, portanto, ainda não fazem parte da 

narrativa histórica. Entendemos que conhecer um pouco da escolarização dos alunos 

negros que frequentaram a Casa de São José representou uma parte de um trabalho mais 

extenso a ser desenvolvido por pesquisadores da área da história da educação, em prol da 

elucidação sobre a participação do negro na história escolar brasileira e na história do 

Brasil como um todo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Mapa do movimento dos asilados da Casa de São José durante o ano de 1889 

 

Fonte: Etefv (1889). 
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Anexo 2 – Ofício do Comando da Escola Modelo de Aprendizes Marinheiros da Capital Federal 

 

Fonte: Etefv (1910). 
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Anexo 3 – Matrícula de Eduardo dos Santos, transferido para a Escola de Sargentos de Realengo 

Fonte: Etefv ([1888-1892], [1888-1897]). 
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Anexo 4 – Documento enviado pela professora adjunta Francisca de Miranda Freitas ao diretor da Casa 

de São José, em 1911 

Fonte: Freitas (1911). 
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Anexo 5 – Documento que relata a captura de menores pelo chefe de polícia 

Fonte: Etefv ([1888-1916]). 
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Anexo 6 – Trecho retirado de Notas de um repórter, de Ernesto Senna  

 
Fonte: Senna (1895, p. 160). 
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Anexo 7 – Trecho de reportagem do Jornal do Brasil 
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Anexo 7 – Trecho de reportagem do Jornal do Brasil (cont.) 

  
Fonte: Jornal do Brasil ([1898-190-]). 

 

 

 

 


