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Resumo 

  

Esta pesquisa aborda o sistema assistencial da Irmandade da Misericórdia de São 

Paulo para as crianças expostas do final do século XIX a meados do século XX. Analisou-se 

as ações e práticas dos responsáveis pelo sistema, as relações de poder, bem como o resultado 

da atuação dos sujeitos envolvidos na educação dos expostos. O levantamento das fontes foi 

realizado no Arquivo do Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Consultei os 

Relatórios da Mesa Administrativa relativos aos anos de 1902 a 1947, principalmente os 

referentes aos anos de 1903, 1936, 1943 e 1944. Os relatórios eram compostos por 

"relatórios" enviados pelos responsáveis pelas instituições mantidas pela Irmandade: Hospital 

Central, São Luiz Gonzaga, Externato São José, Hospital dos Lázaros, Asilo Santo Antonio e 

o Asilo dos Expostos. Os relatórios da mordomia dos expostos eram compostos de duas 

partes. Em uma primeira, o mordomo relatava os principais acontecimentos e o 

desenvolvimento das atividades nas diversas seções do Asilo: direção, escola, amas-de-leite. 

A segunda era elaborada pelo médico responsável pela assistência médica discorria sobre as 

condições de saúde, higiene e a criação das crianças pelas amas de leite. Os relatórios 

permitem identificar as ações e práticas dos mordomos. A partir de 1943, tem-se também o 

relatório da professora responsável pelo Jardim de Infância e da assistente social. Foi 

realizada ainda pesquisa bibliográfica sobre o contexto socioeconômico da cidade de São 

Paulo e acerca da História social da infância, Com ênfase na criança institucionalizada. Com 

esta pesquisa foi possível perceber que a assistência da Misericórdia era dinâmica, ou seja, 

incorporava, ainda que lentamente as inovações referentes à assistência e educação de 

crianças pobres. Contudo, não se percebe uma intervenção no sentido de propiciar mobilidade 

social às crianças, mas uma conformação ao seu status social. 

Palavras-chaves: Expostos, assistência e educação, Irmandade da Misericórdia 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research addresses the assistance system of the Irmandade da Misericórdia de 

São Paulo for exposed children in the late XIX to mid-XX century. The actions and practices 

of individuals in charge of the system, the power relations, as well as the result of the actions 

of the ones involved in the exposed children's education were analyzed . The sources' survey 

was conducted in theArquivo do Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

The Relatórios da Mesa Administrativa for the years 1902 to 1947 were consulted, mainly the 

ones relative to the years of 1903, 1936, 1943 and 1944. The reports consisted of "reports" 

sent by the heads of institutions maintained by the Irmandade: Hospital Central, São Luiz 

Gonzaga, Externato São José, Hospital dos Lázaros, Asilo Santo Antonio and the Asilo dos 

Expostos. The exposed children's stewardshipreports were composed of two parts. In the first 

part, the steward reported the major events and the development of the activities taking place 

in the various sections of the asylum: leadership, school, wet nurses. The second part, written 

by the physician in charge for the children's medical assistance, discoursed on the of health, 

hygiene and wet nurses' nurture conditions . Those reports allow to identify the actions and 

practices of the stewards. From 1943 on, the kindergarten teacher's report was also available, 

as well as the social worker's one. A literature search was also conducted about São Paulo 

city's socioeconomic background and also on childhood social history, with an emphasis on 

the institutionalized child. It was possible to observe that Misericordia's assistance was 

dynamic, that is, it incorporated, although slowly, innovations concerning assistance and 

education to poor children. However, interventions in order to provide social mobility to those 

children were not detected, but rather an acceptance with their social status.  

 

 

Keywords: Exposed children, assistance and education, Irmandade da Misericórdia. 
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Introdução 

 

  Esta pesquisa aborda o sistema assistencial da Irmandade da Misericórdia de São 

Paulo para os Expostos do final do século XIX a meado do século XX.                                                         

 Ingressei no Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: Histórica, Política, 

Sociedade no segundo semestre de 2007 com o objetivo de estudar os orfanatos das Irmãs de 

São José de Chambéry. A análise da documentação do Asilo dos Expostos apontava para 

novas possibilidades de análise sobre aquela instituição por apresentarem especificidades que 

ultrapassavam as questões relacionadas às Irmãs e suas práticas educativas. Passei a 

identificar problemas das ações das Irmãs não apenas na Irmandade de Misericórdia mas uma 

série deles relacionados à assistência à infância abandonada na cidade de São Paulo. Havia 

uma ambigüidade inerente às ações das Irmãs de São José e as propostas dos administradores 

que impunham sua política assistencialista. 

Essa ambigüidade explicitou-se no relatório de qualificação ao apresentar dupla 

perspectiva analítica: uma que enveredava pela história das congregações religiosas e uma 

segunda que buscava entender o atendimento da infância abandonada. Nesse sentido, as 

observações da banca de qualificação foram fundamentais para a decisão de reformulação do 

objeto de estudo que passou a abordar os problemas relacionados ao sistema assistencial da 

Irmandade não se limitando às práticas educativas das Irmãs de São José. A pesquisa passou, 

então a incluir os demais sujeitos, além das Irmãs, envolvidos no sistema: os mordomos como 

responsáveis pela administração, as amas-de-leite, as educadoras e assistentes sociais, além de 

uma atenção mais detalhada sobre as próprias crianças. 

Sobre a história Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo existem 

muitos trabalhos, sendo que utilizei principalmente as publicações de Glauco Carneiro (1986), 

O poder da Misericórdia v. I e II; de Laima Mesgravis (1976), A Santa Casa de Misericórdia 

de São Paulo: 1599?-1884 e de Arruda (2004) Museu da Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo. 

Em 1498 foi criada a Santa Casa de Lisboa por determinação Dona Leonor de 

Lancastre, viúva do Rei de Portugal D. João II. Com o início da colonização da America 

portuguesa comandada por Martim Afonso de Souza em 1530 foi criada a vila de São Vicente 

e, posteriormente, Brás Cubas fundou a vila de Santos e nela, implantou uma Casa de 
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Misericórdia.  Segundo a bibliografia pesquisada, a Santa Casa ou Irmandade da Misericórdia 

de São Paulo data aproximadamente do ano de 554, pois “com a fundação do colégio dos 

padres jesuítas, por Manuel da Nobrega, Manuel Paiva e José de Anchieta, um núcleo de 

povoamento e catequese de indígenas estabeleceu no planalto. Consta que no mesmo espaço 

houve uma Santa Casa” (Arruda, 2009, p. 13). No século XVIII tinha como objetivo oferecer 

dotes para moças pobres, amparo aos presos e condenados sem recursos, doentes e defuntos 

indigentes, o que era feito em suas próprias casas. 

O primeiro hospital da Santa Casa foi criado em 1715. No século XIX a Misericórdia 

paulistana foi transferida para o bairro da Liberdade, para a Rua da Glória. Em 1880 a Mesa 

Administrativa implantou novo Hospital na Chácara do Arouche de acordo com o projeto do 

arquiteto Luiz Pucci, inaugurado, em 1884, na provedoria do Monsenhor João Jacinto 

Augusto Gonçalves1.  

A Roda dos Expostos foi instalada no ano da transferência do Hospital para a Glória, 

em 1824. Para compreender a origem e como funcionava a Roda dos Expostos consultei 

Marcílio (2006), História Social da criança abandonada, Miriam Lifchitz Moreira Leite 

(1991), O óbvio e o contraditório da Roda. Foram também fundamentais para a pesquisa duas 

dissertações de mestrado: Girando em torno da Roda: a Misericórdia de São Paulo e o 

atendimento às crianças expostas (1897-1951), de Vera Maria de Carvalho (1996), e Práticas 

sociais e pedagógicas no Asilo dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

(1896-1950) e a de José Fernando Teles de Rocha (2004). 

O objetivo de Carvalho (1996) era compreender a permanência da Roda dos Expostos, 

indagando se o retardamento de sua extinção havia sido determinado pela eficiência dos 

serviços prestados. Sua análise centrou-se no Roda dos Expostos e no sistema de “amas-de-

leite”, usando como fonte principal os livros de matrícula dos expostos e os documentos sobre 

os vencimentos das mulheres chamadas amas-de-leite.     

Rocha (2004) em sua dissertação estudou o Asilo dos Expostos no período de 1896 a 

1950, dando destaque à escola que funcionava em seu interior. Seu objetivo era compreender 

como era a educação em seus aspectos instrucionais dos asilados.  

                                                 
1 A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é definida como uma instituição filantrópica, particular, com a 
finalidade de exercer a caridade e misericórdia para os enfermos, particularmente, para os descampados. 
Atualmente oferece aos 2 000 leitos distribuídos em 7 hospitais: Hospital Central, Hospital Santa Isabel, Hospital 
São Luiz Gonzaga, Hospital Geriátrico e de Convalescentes D. Pedro II, Centro de Atenção Integrada à Saúde 
Mental, Hospital de Guarulhos Professor Dr. Valdemar de Carvalho Pinto Filho, Hospital Estadual de Francisco 
Morato Professor Carlos da Silva Lacaz (Arruda, 2009, p. 15).         
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Esses dois trabalhos, tendo como tema o assistencialismo da Santa Casa, abordam 

aspectos significativos, mas fornecem enfoques isolados e particulares sem uma preocupação 

com o conjunto do sistema. Entendo que o atendimento às crianças expostas, independente da 

faixa etária, fazia parte de um projeto geral da Irmandade da Misericórdia que, como 

instituição historicamente constituída, foi incorporando aos seus serviços as novas 

descobertas advindas da medicina, da educação e serviços sociais que se constituíam como 

área cientifica e técnicas. Dessa forma, pretendo, neste estudo, considerar o Sistema 

Assistencial da instituição como um todo, isto é uma “rede” de serviços organizados para 

atender as crianças abandonadas de acordo com as perspectiva dos membros da Irmandade da 

Misericórdia de Misericórdia de São Paulo de 1896 a 1944 e, nessa perspectiva, situar as 

práticas das Irmãs de São José e de outras educadoras e participantes das ações educacionais 

às quais os expostos foram submetidos.  

Considerando o tema mais abrangente quanto aos sujeitos envolvidos na instituição, o 

aspecto da periodização foi revisto tendo como referencial a data de criação do Asilo dos 

Expostos, em 1896, termino o ano de 1944, quando o projeto assistencial foi reformulado pelo 

Mordomo José Cassio de Macedo Soares. Com base nessa delimitação recorri à bibliografia 

para contextualizar as condições sociais e econômicas da cidade de São Paulo e referente à 

história social da infância, principalmente, a criança instituicionalizada.  

Essa pesquisa ao se preocupar fundamentalmente com o sentido educativo da 

Irmandade de Misericórdia se insere no conjunto de estudos da História da Educação que se 

debruçam sobre as instituições destinadas ao cuidado e educação de crianças pobres, 

abandonadas e órfãs. Considera como afirma Hilsdorf (2005), o Asilo dos Expostos e o 

Berçário da Santa Casa como sendo “simultaneamente, espaço de guarda, assistência, abrigo, 

educação, ensino e lugar de conflitos, tensões e também de alianças entre os poderes 

sociocultural do período” (Hilsdorf, 2005, p. 54). Nessa perspectiva, tem como objetivo 

responder a duas questões centrais: Quem eram os responsáveis pelo sistema assistencial e 

quais as relações de poder envolvidas na instituição? Quais os resultados da atuação das 

pessoas diretamente envolvidas nos cuidados e na educação das crianças? 

Para o desenvolvimento da pesquisa, recorri a diversas fontes, o levantamento dessas 

fontes foi realizado no Arquivo do Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 

Pesquisei os Relatórios da Mesa Administrativa da Irmandade relativos aos anos de 1902 a 

1947 que eram enviados ao provedor anualmente.  

Os Relatórios da Mesa Administrativa são compostos por relatórios enviados pelos 

responsáveis pelas instituições mantidas pela Irmandade: Hospital Central, São Luiz 



18 
 
Gonzaga, Externato São José, Hospital dos Lázaros, Asilo Santo Antonio e o Asilo dos 

Expostos.  

Os relatórios são compostos de duas partes. Em uma primeira, o mordomo relatava os 

principais acontecimentos e o desenvolvimento das atividades nas diversas seções do Asilo: 

direção, escola, amas de leite. Na segunda, era elaborada pelo médico responsável pelo 

acompanhamento das crianças e discorria sobre as condições de saúde, higiene e a criação das 

crianças pelas amas de leite. A partir de 1943, tem-se também o relatório da professora 

responsável pelo Jardim de Infância e da assistente social. Por meio dos relatórios foi possível 

identificar as ações e as mudanças praticadas pelos mordomos com relação ao Asilo e as 

crianças nele recolhidas, bem como às enviadas às amas. Recorri também ao trabalho de 

Carvalho (1996) que inclui anexos em sua dissertação sobre números de crianças atendidas, 

amas-de-leite e o índice de mortalidade.  

Para o entendimento da forma de atuação das Irmãs de São José houve a necessidade 

de recorrer a outras fontes primárias e secundárias. No Centro de Memória da Unicamp foram 

localizados os relatórios do Asilo de Órfãs anexo à Santa Casa de Campinas cuja 

administração estava a cargo das Irmãs de São José de sua fundação 1888 a extinção na 

década de 1960. No Arquivo do Estado foi consultado o acervo sobre a trajetória das Irmãs 

desde sua chegada ao Brasil, em 1859, e sobre o Seminário da Glória, outra instituição 

administrada por ela. Analisei ainda as publicações institucionais: poliantéias e crônicas.  

Para a análise dessa documentação, em sua maioria de caráter institucional, foi 

fundamental identificar as relações de poder e as práticas que os administradores realizavam 

no exercício da uma atividade caritativa. A análise das fontes foi realizada no sentido de 

identificar como parte da elite social de São Paulo concebia os cuidados e a educação de 

crianças pobres.  

No caso das crianças que, pelas suas condições de submissão, dentre outros fatores, 

não deixaram nenhum tipo de registro escrito, foi significativo confrontar informações dos 

relatórios com as fotos, especialmente as que estão inseridas nos próprios relatórios como 

registro comprobatório do regime educacional, ao qual estavam submetidas. Como 

fundamentação teórica sobre a utilização da fotografia como fonte documental recorri a 

trabalhos de Boris Kossoy (2003), Fotografia e História e Realidades e Ficções na Trama 

Fotográfica (2000). Nesta última obra, Kossoy ao analisar a fotografia como documento, 

adverte que ela precisa ser entendida como uma representação a partir do real e, trata-se de 
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uma fonte primordial na medida em que, como também afirmou José Honório Rodrigues 

“contem uma informação de testemunha direta dos fatos (...) forma-se no momento exato da 

produção do fato ou ato” ( Kossoy, 2000, p.31). 

 

Essa dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, A Irmandade 

da Misericórdia de São Paulo e a Assistência aos Expostos, abordo como historicamente 

foram constituídos os principais agentes responsáveis pelo sistema assistencial, em especial os 

mordomos, as crianças a Expostas e Asiladas.  

No segundo capítulo, O Asilo dos Expostos: recolher e educar, discorro sobre as 

etapas de construção do Asilo dos Expostos e o tipo de educação que era oferecido às crianças 

ali recolhidas, situando as ações das Irmãs de São José e os conflitos latentes pela 

especificidade da educação a qual estavam submetidas, sobretudo as meninas asiladas.  

No terceiro capítulo, Do antigo serviço de amas ao berçário: recolher e salvar, 

analiso o sistema de amas-de-leite, identificando os motivos que contribuíram para sua 

extinção e a criação do Berçário para as crianças de 0 a 3 anos em 1936. 
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Capítulo 1 A Irmandade da Misericórdia de São Paulo e a 

Assistência aos Expostos. 

 

A Irmandade da Misericórdia foi criada em 1498, em Lisboa, por determinação da 

Coroa Portuguesa, sob a liderança de D. Leonor e de seu confessor, Frei Miguel2. Inspirada na 

irmandade florentina Fratelli della Misericordia, fundamentava-se na caridade cristã e nas 

obras de misericórdia3. Segundo Carvalho (1996), os resultados obtidos pela Irmandade na 

administração dos hospitais, no amparo aos inválidos e expostos deram-lhe prestígio, sendo, 

dessa forma, instalada em outras cidades e colônias portuguesas4.   

O principal objetivo da Irmandade era a prática de obras de caridade, que “dividiam-se 

em quatro grandes ramos: tratar os enfermos, patrocinar os presos, socorrer os necessitados 

e amparar os órfãos” (Carneiro, 1986, p. 54, grifos do autor). Para a execução das obras de 

misericórdia, os irmãos deveriam preencher sete condições: ser limpos de sangue, livre de 

infâmia, ter idade conveniente, sendo solteiro não menos de vinte anos, não servir a casa por 

salário (se tivesse oficio não o praticasse por suas próprias mãos), ter bom entendimento, não 

                                                 
2 Carneiro (1986) ressalta também a participação do Frei Miguel de Contreiras. Nascido em Segóvia aos 29 de 
setembro de 1431 em família nobre, “ainda moço, ingressou na vida monástica na Ordem da Santíssima 
Trindade. Aos 50 anos transferiu-se para Lisboa, onde se tornou confessor de D. Leonor, ganhando sua 
confiança. Consternado com a situação dos enfermos, organizou um hospital em um velho casarão que o 
mantinha a custa de esmolas. Carneiro define a atuação de Frei Miguel na instituição da Misericórdia: “(...) 
Sempre D. Leonor era citada como única instituidora, até que os Templários, aproveitando-se do fato de que um 
espanhol passava a reinar nas dias Coroas unificadas, reivindicaram para Frei Miguel a primazia, não passando 
D. Leonor – segundo os religiosos – de mera protetora da iniciativa. A pressão obteve efeito porque, em 1575, a 
Mesa Conjunta da Misericórdia de Lisboa mandou que a partir daí se pintasse em sua bandeira o retrato de 
Contreiras, tendo nas suas vestes as letras “FMI” (Frei Miguel Instituidor)” (Caneiro, 1986, p. 50-51).        
3 As obras de misericórdia foram agrupadas em dois grupos por São Tomás de Aquino no século XIII, sendo sete 
espirituais e sete corporais. Obras Espirituais – 1) ensinar aos simples; 2) dar conselho a quem o pede; 3) 
castigar os que erram; 4) consolar os desconsolados; 5) perdoar que nos ofendem; 6) sofrer injúrias com 
paciência; 7) rezar pelos vivos e pelos mortos. Obras Corporais – 1) remir os cativos; 2) visitar os presos; 3) 
curar os enfermos; 4) cobrir os nus; 5) dar de comer aos famintos; 6) dar de beber a quem tem sede; 7) dar pouso 
aos peregrinos e enterrar os mortos (Carneiro, 1986, p. 36).   
4 Para Carneiro, Portugal transplantou para o Brasil suas duas principais instituições: as Câmaras e as 
Irmandades da Misericórdia. Para ele, o historiador Boxer é imbatível ao reconhecer que “entre as instituições 
que foram características do império marítimo português e que ajudaram a manter unidas as suas diferentes 
colônias contavam-se o senado da Câmara e as irmandades de caridade e confrarias laicas, a mais importante das 
quais era a Santa Casa de Misericórdia. A Câmara e a Misericórdia podem ser descritas, apenas com um ligeiro 
exagero, como os pilares gêmeos da sociedade colonial portuguesa desde o Maranhão até Macau. Garantiam 
uma continuidade que governadores, bispos e magistrados passageiros não podiam assegurar. Os seus membros 
provinham de estratos sociais idênticos ou comparáveis e constituíam, ate certo ponto, elites coloniais (Carneiro, 
1986, 89-90)         
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poderia ser admitida pessoa que não soubesse ler, não fosse abastado de maneira que pusesse 

acudir ao serviço da Irmandade sem cair em necessidade. 

O candidato interessado deveria fazer petição em seu nome contendo o nome dos pais 

e avós e localidade de origem; nome da mulher, se casado. Deveria ainda declarar o ofício, 

bairro, e se desejava ser recebido com as condições expressas no Compromisso.  

 Carneiro (1986) observa que o compromisso era um documento elucidativo sobre a 

natureza humana, não só na Idade Média, e Renascimento, mas sempre. Observou ainda que 

os cuidados que a Irmandade tomou na sua origem contra certas práticas que, se deixadas ao 

acaso, tombam as boas intenções e põem  abaixo os melhores  propósitos filantrópicos, tais 

como: desleixo de conduta, a ausência às obrigações, tráfico de influência, o abuso de pessoas 

dependentes, parcialidade nas discussões e outras modalidades de distorção do 

comportamento humano (Carneiro, 1986, p. 68-69). 

 Aprovado, o candidato era chamado em dia em que aprouvesse à Mesa e para fazer o 

juramento sobre o Evangelho. Assim jurava: 

 

Por esses Santos Evangelhos em que ponho as mãos, juro, de servir a essa Irmandade, 

conforme ao Compromisso dela: em particular de acudir a esta casa da Misericórdia, 

todas as vezes que ouvir a campainha com a insígnia da Irmandade, na forma, em que 

por eles me for ordenado, não tendo legitima causa, que segundo Deus, e minha 

consciência me acuse: e assim mais juro de votar e dizer aquilo que mais convém ao 

serviço de Deus, e bem da Irmandade, em todas as mesas, juntas e eleições, sem 

respeito algum de afeição, ou paixão contrária, deixando aos outros Irmãos votar 

livremente, sem lhes persuadir coisa alguma, ou os obrigar a dar voto por pessoa, que 

lhe nomear para Provedor, Irmãos de Mesa, eleitores e mais cargos desta qualidade, 

debaixo do mesmo juramento prometo de guardar o segredo devido em todas as coisas 

que diante de mim se tratarem, assim em Mesa, como em junta, eleição, e qualquer 

outro ato, que debaixo de segredo se fizer, para serviço de Deus, e bem da dita 

Irmandade, e acabado o dito juramento se dará a cada um dos Irmãos que entram de 

novo, um Compromisso destes impresso (Compromisso da Misericórdia de Lisboa, 

1618, apud, Carneiro, 1986, p. 69).  
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Os membros da Irmandade obedeciam e se submetiam às ordens de superiores: o 

provedor e a Mesa Administrativa aceitando as ocupações que lhe fossem dadas com caridade 

e humildade cristã Carneiro (1986). 

 O administrador geral da Irmandade era o provedor, o qual devia ser “sempre um 

homem fidalgo, de autoridade, prudência, virtude, reputação, idade, de maneira que os outros 

Irmãos o possam reconhecer por cabeça, e o obedeçam com mais facilidade, ainda que por 

todas as sobreditas partes o mereça, não poderá ser eleito de menos de idade de quarenta 

anos” (Carneiro, 1986, 74). Deveria ser também pessoa desocupada para que pudesse se 

ocupar em frequencia de seu cargo e o cuidado necessário. Deveria está na Irmandade mais de 

um ano. A ele caberia presidir todas as mesas e as juntas, cabendo somente a ele mandar 

assentar, votar, calar, quando lhe parecer, sendo que todos deveriam obediência. 

A assistência aos presos é assinalada como sendo a primeira obra por que se ocupem 

os primeiros Irmãos que instituía a Misericórdia. Ao mordomo dos presos competia correr em 

seus livramentos e sustentação. O Compromisso ainda estabelecia as regras sobre o governo 

das Donzelas recolhidas e mantidas pela Irmandade. Seriam elas em total de treze, ser órfãs e 

ter entre doze a vinte anos. Os meninos abandonados de pouca idade que ficassem 

desamparados seja por morte ou doença das mães de modo que não pudessem cuidar deles, o 

provedor e os irmãos de mesa 

 

Mandarão acabar de criar tomando-lhes amas, enquanto forem de pouca idade, depois 

de crescidos lhes darão ordem conveniente, para que nem por falta de criação venham 

a ser prejudiciais à República, nem por falta de ocupação fiquem expostos aos males 

que a ociosidade costuma a causar. Havendo alguma pessoa virtuosa, que se queira 

encarregar da criação, amparo de algum destes meninos, a casa lho largará, porque não 

deve,tomar a seu cargo, senão aqueles que não tiverem, nem outro remédio, nem outra 

sustentação (Compromisso da Misericórdia de Lisboa, 1618, apud, Carneiro, 1986, p. 

79).  

 

Em 1806 a Coroa Portuguesa expediu um Alvará estendendo o Compromisso de 

Lisboa à todas as Misericórdias. Além da importância do documento como instrumento de 

homogeneização do sistema assistencial, enfatizará muito a assistência a infância abandonada. 
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Composto por cinco Títulos denominados Dos Irmãos da Santa Casa; Da Mesa e da Junta; 

Dos empregados da Mesa e Junta; Dos empregados fora da Mesa; De várias obrigações que 

estão a cargo desta Irmandade, tinha como objetivo “dar as necessárias providências para a 

boa administração dos seus bens [Misericórdias], e rendimentos, a fim de que eles se 

empreguem inteiramente nas obras de piedade, que são próprias do seu Infinito, e do 

Verdadeiro destino, e aplicação das suas rendas” (Alvará de 18 de Outubros de 1806, apud, 

Carneiro, 1986, p. 260).  

Segundo o item III as Misericórdias deveriam atender e tratar os doentes, “tanto do seu 

distrito, como de fora da cidade dele, não somente os paisanos, mas também os militares, que 

aos Hospitais forem ter”, sem fazer distinção de pessoas. Para isso, se os rendimentos das 

Misericórdias não fossem suficientes para suprir as despesas com os doentes militares, a 

Coroa pagaria. O artigo IV estabeleceu que a partir daquela data, a Mesa que fosse eleita para 

a direção da Misericórdia, receberia de sua antecessora todas as prestações de contas.  

Os artigos VII, VIII, IX e X abordam especificamente a questão dos expostos. No item 

VII reconhecia que o cuidado, criação dos expostos era um dos objetivos mais dignos da 

consideração real, recomendados da caridade cristã e, importante, próprio do Instituto das 

Misericórdias. Dessa consideração e importância, fixava a eleição anual de um Mordomo dos 

Expostos, bem como estabelecia suas funções, nos locais em que a criação dos expostos 

estava sob a responsabilidade direta da Câmara e naquelas em que as Misericórdias já 

estavam cuidavam deles diretamente. Assim, determinava:  

 

(...) determino que em todas elas nas eleições anuais se eleja também um dos Irmãos 

para Mordomo dos Expostos. E como em algumas Terras destes Reinos, esta criação 

[dos expostos] está incumbida às câmaras, e a despesa é um encargo dos Conselhos, 

será em tais Terras a obrigação do referido Mordomo o requerer às justiças, o 

diligenciar, e promover, como Procurador legal, tudo o que for a bem dos mesmos 

expostos, e da sua criação, e a observâncias das Ordens, e providenciar que para esse 

fim estão estabelecidas; devendo recorrer, e representar no ato de Correição a falta, ou 

omissão que a este respeito tiverem tido as Justiças Territoriais, para que a 

providenciem. Naquelas Terras porém em que esta a mesma criação a cargo das 

Misericórdias, observaram o regulamento que por elas está estabelecido, ou que se for 

estabelecido para o seu melhor arranjo, e perfeição (Alvará de 18 de Outubros de 

1806, apud, Carneiro, 1986, p. 260).  
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O Alvará tornava o Mordomo dos Expostos o Procurador legal dos expostos, cabendo-

lhe zelar para que fossem assistidos em suas necessidades. Não deixava de ser também um 

fiscalizador das Câmaras e o administrador das Casas dos Expostos.  

O artigo revela ainda a preocupação de que a Irmandade, o pio estabelecimento, não 

oferecesse perigo a manutenção ou de se ofender os bons costumes, ao fixar a preservação do 

sigilo da pessoa que expusesse o filho. Para tanto, reiterava a observância da Ordenação do 

Reino relativas às mulheres solteiras que engravidassem a dar conta de seus filhos e, se 

conhecido o pai, fazê-lo custear a criação e tomar conta deles, sem, contudo, revelar sua 

identidade. As crianças encontradas “nas portas de vizinho” deveriam 

 

E se não obstante todas as sobredidas providências, ainda suceda o aparecer do 

Exposto desamparado à porta de algum vizinho de qualquer Lugar, etc, e o Juiz da 

Vintena, ou outro oficial de Justiça, serão obrigados a conduzi-lo, entregando-o a 

alguma mulher que o possa alimentar até ser entregue na Casa dos Expostos mais 

próxima, aonde pelo rendimento aplicado para essas despesas, se lhe pagará a 

condução, segundo  desvelo, e trabalho que nela tiverem tido (Alvará de 18 de 

Outubros de 1806, apud, Carneiro, 1986, p. 261).  

 

O Alvará de 1806 dispunha sobre questões básicas acerca do funcionamento das 

Misericórdias e campo de sua atuação, destacando a assistência aos expostos. A partir desse 

documento, lembra Carneiro, a Misericórdia de São Paulo elaborou seu primeiro 

Compromisso o qual foi elaborado “elaborado sob o modelo de Lisboa, mas atendendo a 

algumas peculiaridades paulistanas” (1986, p. 275), seguiu a tramitação burocrática dirigindo 

ao Imperador Dom Pedro I, no ano de 1827, a solicitação para que o confirmasse.   

 O projeto de 1827 não chegou a ser aprovado, sendo redefinido e aprovado em 9 de 

fevereiro de 1836 pelo então presidente da província José Cesario de Miranda Ribeiro de 

acordo  com o  Ato Adicional de 1834, o qual estabelecia que a jurisdição sobre as confrarias e 

irmandades caberia às províncias. 

Segundo Mesgravis (1976) ante a inexistência de referência e o desaparecimento do 

Compromisso anterior a 1836, pouco se sabe sobre a sua organização. Contudo ressalta que 
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era prática corrente e estimulada pelas autoridades portuguesas e a organização pelos moldes 

de Lisboa guardadas as especificidades locais. Assim, 

 

Claro é que as diferentes condições locais deveriam ser atendidas, e o foram, aliás, 

com muito bom senso, por parte de seus fundadores que compreenderam a 

impossibilidade da tentativa de imitação da Misericórdia de Lisboa em todos os 

aspectos de sua ação assistencial. Assim, por exemplo, as do Rio de Janeiro e da Bahia 

socorriam os enfermos, os lázaros e os órfãos e os presos pobres. A de São Paulo, até 

os fins do século XVII, distribuía esmolas e dotes, atendia ocasionalmente os doentes, 

enterrava os mortos e assistia aos presos (Mesgravis, 1976, p. 103). 

 

Se por um lado havia estímulo das autoridades portuguesas para que as Misericórdias 

locais adotassem o Compromisso semelhante ao de Lisboa, havia por parte dos organizadores 

dessas localidades interesse em fazê-lo, dada  a extensão dos privilégios, o qual só poderia ser 

feito a partir de alvará especial aplicado a cada Irmandade.  

Composto por cinco Títulos denominados Dos Irmãos da Santa Casa; Da Mesa e da 

Junta; Dos empregados da Mesa e Junta; Dos empregados fora da Mesa; De várias 

obrigações que estão a cargo desta Irmandade, o Compromisso de 1836 regulamentou a vida 

da Irmandade. Tinha como objetivo de executar as obras de misericórdia e abolia a distinção 

entre irmãos nobres e oficiais.   

 

Para a execução das Obras de Misericórdias, que nesta Irmandade se hão de executar 

em serviço de Deus, e de Sua Mãe Santíssima, Advogada e Protetora desta Santa Casa, 

e em beneficio dos pobres e necessitados, é necessário que haja copia de Irmãos, que 

com facilidade e sem notável trabalho, acudam às obrigações dela. Não fixa porém o 

número deles, e fica abolida a distinção que até o presente subsistia entre Irmãos 

nobres e oficiais (Compromisso da Santa Casa de Misericórdia de são Paulo, 1836, 

Carneiro, 1986, p.289).   
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A Mesa administrativa ou diretora era composta pelo Provedor, escrivão, tesoureiro, 

dois procuradores, mordomos dos presos, do Hospital da Caridade, Lázaros e dos Expostos e 

por doze irmãos de Mesa ou definidores.  A junta era composta por 12 irmãos, chamados 

definidores. As reuniões deveriam ser periódicas, de preferência no primeiro domingo de cada 

mês. Para deliberar sobre questões mais importantes, deveria ser convocada uma Sessão de 

Junta, formada pela Mesa e mais doze definidores eleitos anualmente para consultas.      

 

Figura 1.1 

Organização da Irmandade da Misericórdia de São Paulo 

 

Fonte: Compromisso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo de 1836, Carneiro, 1986. 

 

As obrigações religiosas da Irmandade foram restritas, sobressaindo às assistências. A 

Irmandade estava obrigada somente a acompanhar a procissão da Visitação de Nossa Senhora, 

do enterro dos confrades e dos padecentes à morte. Sendo que a procissão da Visitação “que 

partia da igreja da Irmandade, situada no encontro da Rua Direita com o Largo da 

Misericórdia, e seguia para o Hospital da Rua Glória, realizou-se até 1884, quando se 

inaugurou o edifício da Rua Dr. Cesário Mota” (Mesgravis, 1976, p. 114), onde foi construída 

também a capela.   
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1.1 A Assistência aos Expostos 

 

Embora fosse desde 1806 atribuído às Misericórdias o atendimento aos expostos, a 

Santa Casa de São Paulo iniciou oficialmente em 18245 com a implantação da Roda dos 

Expostos nos muros do Hospital da Misericórdia paulistana na Chácara da Glória. 

A primeira Roda foi instalada em Lisboa no século XVII e entregue à administração 

da Misericórdia. Tratava-se de um mecanismo utilizado nos conventos e mosteiros como meio 

de comunicação e entregas de donativos. Ainda na Idade Média foi usada por pessoas que 

ofereciam seus filhos aos conventos, os oblatio. Com o surgimento das cidades, crescimento 

da população, o número de crianças abandonadas cresceu e tornou-se um problema, pois já 

não eram incorporadas à sociedade. Era comum o abandono de crianças à mercê das 

intempéries do tempo e mesmo a fúria dos animais “esse terrível espetáculo de crianças 

mortas de fome e de frio, ou devoradas por cães ou porcos inspirou nos governos das cidades 

a idéia da criação da roda” (Mesgravis (1976).  

Após recolhidas, as crianças recebiam os mais variados destinos de acordo com o 

sistema adotado, sendo o mais comum a entrega às amas que as aleitavam mediante 

pagamento, realizado pelas paróquias ou municipalidades. Crescidas, ficavam sob a 

responsabilidade de particulares que se ofereciam para sustentá-las e ensinar-lhes um ofício. 

A administração da Roda, “a escolha das amas e dos protetores dos enjeitados, bem como dos 

asilos, que completavam esse sistema de amparo à infância, era geralmente confiada pelos 

municípios, às confrarias mediante o pagamento de uma cota anual” (Mesgravis, 196, p. 169). 

Portugal adotou esse sistema o qual foi levado às colônias portuguesas.  

A primeira Roda instalada no Brasil foi a da Bahia no século XVIII. São Paulo só 

ganhou sua roda no início do XIX.  

                                                 
5 Na bibliografia consultada, encontram-se duas datas para a Instalação da Roda em São Paulo. Para Carneiro 
(1986) a Roda foi instalada em 1824 com a criação do Hospital da Glória. Já Mesgravis (1976), Marcílio (2002) 
e Carvalho (1996) indicam o ano de 1825. Nesta pesquisa considera-se o ano de 1824.   
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Foto 1.1 Roda e os Livros de Matrícula dos Expostos da Misericórdia de São Paulo (2008) 

Fonte: ARRUDA, 2008, p.13.   
 
 

A primeira tentativa de implantação de uma Roda em São Paulo teria surgido em 1800 

quando o governador da capitania, Mello Castro e Mendonça, sugeriu a fazenda Santa Ana 

como sede para um asilo aos expostos. A idéia foi novamente discutida em 1810 mediante 

petição da esposa do governador da província e provedor da Santa Casa, Franca e Horta, D. 

Luisa Catarina Chibert. Mas só se concretizou com a criação do Hospital da Glória pelo 

Visconde de Congonhas do Campo, primeiro presidente da província e provedor da Santa 

Casa, em 1824. A partir de então a assistência passou a ser uma preocupação para a 

Irmandade.  
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Até então as crianças abandonadas eram incorporadas à sociedade naturalmente 

(Mesgravis, 1976). Foi com o crescimento da cidade, intensificado no final do século XIX e 

início do XX, que se tornaram um problema, agravado com a Lei do Ventre Livre e pelas 

epidemias que assolavam os paulistanos.  

Carneiro (1986) e Mesgravis (1976) encontraram referências à Casa dos Expostos 

quando essa já estava sob a direção das Irmãs de São José a partir do ano de 1872, quando 

foram contratadas para a dirigirem o Hospital. A partir da observação da precariedade dos 

cuidados dispensados aos expostos, em data imprecisa, começaram a reuni-los em dependências do 

Hospital, sob a responsabilidade das Irmãs, dando início ao que, em 1896, se transformaria no Asilo 

dos Expostos. 

 

O processo iniciou-se com a criação de uma escola para os expostos, por iniciativa da 

irmã superiora, apoiada pelo irmão capelão arcipreste Dr. João Jacinto Gonçalves de 

Andrada com uma doação de 1:000$000 em memória de seu tio Mons. Joaquim 

Manuel Gonçalves. Uma vez instalada, a escola progrediu rapidamente e no mesmo 

ano de 1880, em julho, já se aprovava a vinda de mais uma irmã para de professora 

(Mesgravis, 1976).  

 

O encaminhamento dos expostos para uma vida útil tornou-se mais fácil, à medida que 

a província se desenvolvia criando condições econômicas para sua sobrevivência. Mas o fator 

mais importante foi o fim do sistema escravocrata, em 1888, o que obrigou a aceitação social 

do trabalho livre e feminino (Mesgravis, 1976. Pode-se dizer mais, a educação que passou a 

ser destinada aos expostos visava prepará-los para substituir a mão-de-obra escrava, 

principalmente a feminina nos lares abastados. 

 

1.2 Mordomos: os responsáveis pelos Expostos    

           

A Mordomia dos Expostos e suas atribuições foram instituídas com a publicação do 

Compromisso da Irmandade de São Paulo em 1836. Os Artigos 74 e 75 especificavam: 
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Art. 74. Aos Mordomos da Casa dos Expostos, do Hospital de Caridade, e dos 

Lázaros, pertence à Administração econômica e regularidade das respectivas Casas, 

debaixo das ordens da Mesa e do Provedor, cumprindo sobre tudo, e fazendo 

exatamente cumprir o que se acha nos Regimentos das respectivas Casas. 

Art. 75. Cada um dos Mordomos terá o seu livro de contas corrente da receitas e 

despesas que fizer, no qual lançará em resumo os dinheiros que receber do Tesoureiro, 

e as despesas que for fazendo: estes livros serão mensalmente apresentados em Mesa 

com as demais relações exigidas nos Regimentos de casa um dos estabelecimentos de 

Caridade afim de que a Mesa fique inteirada de seu estado, e das despesas que neles se 

fazem (Compromisso da Santa Casa, 1836, apud Carneiro, 1986, p. 300, grifos 

nossos). 

  

Assim sendo, a administração do sistema assistencial da Irmandade da Misericórdia 

para as crianças expostas era atribuição do Mordomo dos Expostos. Eram responsáveis pela 

gestão econômica e dos funcionários encarregados da criação, educação e assistência médica 

dos expostos. Os mordomos estavam submetidos à supervisão da Mesa Administrativa e do 

Provedor, a quem deveriam prestar conta mediante relatório anual de tudo o que havia 

ocorrido naquele departamento. Dessa forma, a assistência aos expostos dependia da relação e 

ação desses sujeitos.  

Embora o período abrangido pela pesquisa inclua 7 mordomos, optou-se por analisar a 

atuação de três, dada  a importância de suas gestões para o sistema assistencial: João Maurício 

Sampaio Vianna, Dr. Guilherme Dumont Villares e Dr. José Cássio de Macedo Soares. Como 

homens de seu tempo, fizeram alianças e nortearam suas ações de acordo suas convicções e 

com o que estava circulando em termos de assistência e educação de crianças pobres no 

período em que exerceram a Mordomia.  

Segundo Mesgravis (1976), a Irmandade da Misericórdia de São Paulo congregava a 

elite paulista desde suas origens. Homens “desapegados” dos bens materiais que doavam 

tempo e recursos para socorrer e assistir aos mais necessitados em nome da caridade cristã. 

Entre esses estavam os Mordomos dos Expostos responsáveis por zelar pelo setor da 

Irmandade responsável pelas crianças abandonadas, pobres e órfãs deixadas na Roda ou 

encaminhadas a ela pela polícia, hospitais. No Quadro 1.2, tem-se a relação dos mordomos de 

1852-1949.  

 



31 
 

Quadro 1.1 

Mordomos dos Expostos (1852-1949) 

 

 
 

     

 

 

 

 

      

      

 

Fonte: Relatórios da mordomia e Rocha, 2004. 

  

João Maurício de Sampaio Vianna (1903-1936) 

   

João Maurício de Sampaio Vianna nasceu em Salvador no dia 7 de novembro de 1867. 

Formou-se advogado em 1891 pela Faculdade de Direito de São Paulo. Ingressou na vida 

política como vereador municipal. Foi vice-prefeito e deputado estadual. Exerceu o cargo de 

membro e presidente do Conselho Diretor da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, 

“tendo sido membro do Conselho Diretor desde a sua fundação. Desempenhou a função de 

presidente e diretor do Albergue Santa Maria e membro diretor do Liceu de Artes e Oficios de 

São Paulo. Foi admitido Irmão na Irmandade em junho de 1900, passando a integrar a 

Comissão de Obras até o ano de 1903, data em que foi eleito mordomo, cargo em que 

permaneceu até 1936. 

Ao assumir a mordomia, escreveu  

Ano Nome 

1852-1870 Lourenço Domingues Martins 

1870-1875 Aurélio Joaquim de Souza Fernandes 

1887-1890 Antonio Alberto da Silva Prado 

1890-1895 João Ignácio Pereira Lima 

1895-1897 Major Domingos Sertório 

1897-1902 Juvenal Francisco Parada 

07/1902-09/1902 Alberto Vieira de Carvalho 

1902-1903 Alberto da Silva e Souza 

1903-1936 João Maurício de Sampaio Vianna 

1936-1943 Guilherme Dumont Villares 

1944-1947 José Cássio de Macedo Soares 

1947-1948 Djalma Forjaz 

1948-1949 João Leite de Bastos Junior 
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Ao assumir a Mordomia do Asilo dos Expostos d’esta Capital, a 1º do ano próximo 

passado, ocupando assim este cargo, que até então tinha sido desempenhado com a 

maior dedicação pelo nosso prateado Irmão Exm. Snr. Dr. Alberto Vieira de Carvalho, 

confesso que nos primeiros momentos pareceu-me que a extrema bondade da Mesa 

Conjunta colocando-me n’este posto de tão elevada responsabilidade, eu não poderia 

corresponder com a extrema dedicação com que poderia corresponder com a extrema 

dedicação com que sempre se houve o meu antecessor. Mas, ao entrar n’aquela Casa 

onde a nossa Irmandade, tão dignamente presidida por V. Ex.ª, procura suavizar a 

sorte de tantos entes, a quem, desde os primeiros dias de existência faltou-lhes amor 

de mãe que a natureza lhes prometera para acalentar os seus primeiros sonos, 

compreendi então, a necessidade dos sacrifícios que não poupara o meu antecessor, e 

que o desempenho d’este cargo exigia de quem como eu assumia a direção d’aquele 

estabelecimento, e procurei desde logo empregar a maior parcela da minha atividade 

em favor d’aquela Casa, esforçando-me para prosseguir na administração ali 

implantado pelo meu antecessor (Relatório da mordomia, 1903, p. 46). 

 

Ao longo de sua mordomia preocupou-se com a ampliação do Asilo dos Expostos, a 

educação das crianças ali recolhidas, bem como o combate à mortalidade infantil. Nessa 

perspectiva, fez duas “alianças”: com as Irmãs de São José de Chambéry, congregação 

religiosa católica francesa instalada no Brasil em 1859, e com o médico Dr. Synesio Rangel 

Pestana.  

Nas mordomias anteriores já havia sido pedido autorização à Mesa Administrativa 

para a contratada de religiosa para a direção interna do Asilo dos Expostos, com preferência 

das Irmãs de São José, o que ocorreu logo após Sampaio Vianna assumir a mordomia. Pelos 

relatórios percebe-se certa harmonia na relação entre mordomos e as religiosas. Não há 

referência a desentendimentos. Ao contrário, o projeto educacional implantado em sua 

mordomia foi o dessas religiosas, ou seja, uma educação pautada nos princípios católicos 

disciplina conventual, prática de serviço domésticos, semi-profissionalização (Manoel, 1988).   

Segundo Rodrigues (1962), os orfanatos eram destinados à instrução e formação de 

meninas órfãs e pobres, as quais permaneciam internas, em média, por 6 anos, sendo a 

freqüência limitada a 45 a 50 meninas. A instrução ministrada era adequada às condições 

sociais em que as órfãs iriam viver ao deixarem a instituição, isto é, primeiras letras, 

catecismo e prendas domésticas. As meninas mais bem “dotadas” intelectualmente recebiam 

uma instrução para atuarem como professoras em casa de famílias (Rodrigues,1962, p. 210). 
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Ao deixarem o orfanato, as meninas recebiam roupas e mesmo dinheiro em recompensa pelo 

trabalho desenvolvido e pelo bom procedimento. 

O regimento interno do Asilo das Órfãs, instituição administrada pelas Irmãs de São 

José, estabelecia que para ser admitida como interna, a menina teria que provar ser órfã de 

pai, de mãe ou de ambos, e não ter mais que 12 anos. Atingida a maioridade deixaria o asilo, 

cessando a responsabilidade da instituição para com ela. Antes da maioridade, só o deixaria 

“quando se casar, ou quando, algum parente ou pessoa honesta de provada abastança requerer 

ao Provedor sua retirada, responsabilizando-se de acordo com as leis do país pela guarda da 

mesma órfã” (Regimento Interno do Asilo das Órfãs, apud, Negrão, p. 130). As visitas eram 

limitadas a parentes e amigos da família, ocorrendo sempre mediante autorização da superiora 

e na presença de uma pessoa de sua confiança, ocorrendo sempre no primeiro domingo de 

cada mês. Nos demais dias estava totalmente vedada a comunicação com pessoa estranha ao 

asilo. 

 As atividades das internas eram permeadas por uma religiosidade implícita e explícita, 

isto é,  

 

No traje, no banho, nas leituras edificantes durante as refeições, nas aulas de religião 

sobre a Sagrada Escritura, nas orações da manhã e da noite, na adoração ao Santíssimo 

Sacramento na Catedral, na Via Sacra, na reza do terço, nos cânticos, nas missas, na 

primeira comunhão, na coroação de Nossa Senhora, no coral regido pelo maestro 

Bove, no cultivo do temor a Deus, da obediência, humildade, espírito de serviço, 

pureza, simplicidade (Negrão, 2004, p. 146-147).      

 

 Além dessas práticas sistemáticas, as órfãs participavam de retiros espirituais nos 

quais ocorria, para Negrão (2004), o aprofundamento das inculcações espirituais objetivando 

levar as órfãs à perfeição da alma, tornando-as fiéis a Deus e à Providência Divina. Tratava-se 

de uma proposta educacional fundamentada na perspectiva de classe, ou seja, cada estrato da 

sociedade receberia uma educação em conformidade com que se esperava dela. 

Embora não haja referências detalhadas nos relatórios de como era a educação 

religiosa no Asilo, sabe-se que tinham aula de catecismo e prática do sacramental,comunhão, 

retiro, batismo.  
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 Ao longo de sua mordomia a questão educacional não foi tratada como um problema, 

levando-nos a depreender que havia uma identificação entre o que pensava sobre a educação 

tanto do mordomo como das Irmãs6. Se a relação entre o mordomo e as Irmãs de São José era 

boa, o mesmo parece não ter ocorrido a Mesa Administrativa, haja vista as dificuldades que 

enfrentou para a realização de seus projetos em benefícios aos expostos, como foi o caso da 

liberação de recursos para a reforma do Asilo e a construção do Pavilhão para a internação 

das amas-de-leite e crianças lactantes.  

Sampaio Vianna escreveu em relatório em 1904, com aparente descontentamento:  

 

Não se diga que ali se tenha construído cômodos supérfluos para o numero de asilados 

existentes, pois que uma simples inspeção demonstrará que não só a exigüidade do 

salão que serve de refeitório e as suas más condições, assim como da cozinha, da sala 

de costura, e de outras dependências, como a falta de uma enfermaria e sala para 

lavatórios. Diante, pois, do exposto, espera esta Mordomia que no decorrer do 

próximo ano a Mesa Administrativa, dispondo de recursos, atenda a estas justas e 

procedentes reclamações, decorrentes da necessidade por demais reconhecidas de se 

concluir, não vendo nesta insistência senão a louvável vontade de termos este 

estabelecimento equiparado aos demais mantidos pela Irmandade (Relatório da 

mordomia, 1904, p. 96).   

 

 Em 1910, o mordomo voltou a lamentar a demora na conclusão das obras ao se referir 

à construção do Asilo dos Inválidos, em Guapira, que, segundo ele, desviou os recursos que 

poderiam ter sido utilizados no andamento das obras do Asilo “que a higiene e a ordem do 

estabelecimento estão a exigir, e que devem ser bem reconhecidas, principalmente por aqueles 

que dele mais se aproximam” (Relatório da mordomia, 1910, p. 120).  

 Em se tratando de uma instituição como a Irmandade da Misericórdia em que as 

decisões eram tomadas de comum acordo, o que se pode inferir do embate entre a mordomia 

de Sampaio Vianna e a Mesa Administrativa é que o problema dos expostos, tanto dos 

maiores de 3 anos recolhidos no Asilo, quanto dos menores de 3 anos, vítimas incontestes dos 

                                                 
6 Retornaremos ao projeto educacional das Irmãs no terceiro capítulo. 
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altos índices de mortalidade, cuja solução vislumbrada era a construção do pavilhão para que 

fossem internados juntamente com as amas, não era uma prioridade  ou  Sampaio Vianna não 

era influente entre os mesários a ponto de fazer aprovar suas propostas.   

Sampaio Vianna morreu em 1936 depois de ocupar o cargo de mordomo por 32 anos. 

Para homenageá-lo o Asilo dos Expostos passou a chamar-se Asilo Sampaio Vianna.  

 

Guilherme Dumont Villares (1936-1943) 

 

   

 Se durante mais de 30 anos o mordomo Sampaio Vianna juntamente com os médicos 

Rangel Pestana e Dr. Leite Bastos7, enfrentaram resistência por parte da Irmandade na 

liberação de verbas para a Mordomia, Dumont Villares não só conseguiu recursos como 

também alterou o sistema assistencial das crianças menores de 3 anos ao ter a proposta do 

Berçário aprovada dois meses após assumir a mordomia. Assim, em 1936, todas as crianças 

em poder das amas foram recolhidas ao Berçário, reduzindo a mortalidade infantil.  

 Em relação à direção do Asilo e à orientação educacional, Dr. Dumont Villares 

introduziu novas orientações. No seu primeiro relatório,  fez uma avaliação da situação em 

que encontrou o Asilo, principalmente seus aspectos administrativos e educacionais. E fez 

valer seu papel de administrador geral, fiscalizando e orientando a educação das meninas.    

Segundo ele, havia apenas um livro para o registro das crianças e ainda falho, o que 

ocasionou troca de nomes das crianças, dificultando a identificação e ao mesmo tempo uma 

avaliação precisa das que realmente necessitavam do auxílio da Irmandade. Para sanar esse 

problema organizou “um fichário das crianças e estamos tentando colher toda e qualquer 

informação, para perfeita identificação de cada uma delas. Assim, procuramos manter sempre 

uma estatística, perfeita quanto possível, a respeito das nossas crianças” (Relatório da 

mordomia, 1936, p. 209). Da mesma forma procedeu com a organização econômica do 

estabelecimento:  

  

                                                 
7 Em um extenso relatório no ano de 1936, Leite Bastos defende a extinção da Roda como instrução de admissão 
das crianças e um sistema de amas como forma de criação. Mas sem dúvida sua atuação esclarecida sobre as 
causas da mortalidade infantil e dos meios apropriados para combatê-la foram essenciais para a criação do 
Berçário. 
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O movimento financeiro da casa foi organizado, ficando todo ele controlado por uma 

única escrita, onde são assentadas todas e quaisquer receitas ou despesas, sejam elas 

referentes ao Asilo, ou às suas dependências, tais como: Capela, Oficina de Costura, 

Chácara, etc. (...) Todo pedido de fornecimentos para a casa é atualizado feito por 

escrito; e o seu recebimento controlado por notas de entrega; as contas são, depois, 

enviadas ao escritório central, acompanhadas sempre de documentos comprovantes. 

Para donativos, ou quaisquer outros recebimentos, mandamos imprimir talões com o 

nome do Asilo, que são escriturados de forma regular. Todo recebimento e despesa, 

tanto do Asilo como do Berçário, é posteriormente classificado sob os títulos 

seguintes: Administração, Educação e Instrução, Religião, Sanidade, Alimentação, 

Vestuário, Roupa da casa, Móveis e Utensílios, Transportes, Combustível, Luz, 

Telefone, etc., Aluguéis, Gratificações, Auxílios, Jardim, Chácara, Despesas Gerais, 

Construções e Instalações, Donativos. Dessa forma podemos estabelecer o “quantum” 

dispendido em cada um dos respectivos serviços. (...). Estamos dando a todas as 

crianças sobrenomes simples, dos mais comuns em nosso meio (Relatório da 

Mordomia, 1936, p. 206). 

 

 

 Modificou também a forma como estavam sendo criados, instruídos e educados os 

expostos, principalmente as meninas. É importante ressaltar que a educação dos meninos não  

constituía uma preocupação para os administradores. As referências feitas versam sobre o 

destino dos maiores de 12 anos, os quais eram encaminhados à instituições 

profissionalizantes, públicas e particulares. Encaminhados diretamente ao mercado de 

trabalho ou aproveitados nos trabalhos no próprio Asilo (Relatório da mordomia). A 

preocupação principal era com a formação das meninas, manifestada ao longo de todo o 

período estudado. 

 Dr. Dumont Villares foi um crítico das práticas educativas das Irmãs ao constatar suas 

conseqüências. Segundo ele, era preciso mudar a orientação para torná-las mais hábeis, ativas, 

desembaraçadas e que desenvolvesse “mais a sua própria individualidade, tornando-se aptas 

para a vida prática, para vencer as dificuldades que vão encontrar e que desconhecem ainda” 

(Relatório da mordomia, 1936, p. 207). Enfatizou a formação profissional. Se as Irmãs 

estavam preocupadas em utilizar o trabalho como meio de formação moral, e por que não, 

para substituir o trabalho dos empregados necessário na realização dos serviços demandados 

no Asilo, o mordomo atuou no sentido de preparar mão-de-obra qualificada. Dessa forma, não 

só modificou o projeto assistencial da misericórdia, extinguindo o centenário sistema de amas, 
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como modificou a orientação da formação dos expostos no sentido de uma maior 

profissionalização. 

 

José Cássio Macedo Soares (1943-1947)   

 

 Em 1943 foi eleito mordomo dos expostos o Irmão Dr. José Cássio Macedo Soares 

para substituir Dr. Dumont Villares. Macedo Soares era médico e tinha uma vida política 

ativa. Foi deputado federal e participou de movimentos cívicos como a Revolução 

Constitucionalista de 1932. Foi também diretor do Serviço Social do Estado de São Paulo. 

Este último exerceu grande influência em sua mordomia, uma vez que com o auxílio das 

assistentes sociais, reformulou o projeto educacional do Asilo dos Expostos e criou o Lar São 

José seguindo um plano elaborado por elas. Sua mordomia foi marcada ainda pela saída das 

Irmãs de São José de Chambéry do Asilo depois de 40 anos na direção interna do Asilo.   

 Nas duas mordomias anteriores, os problemas mais urgentes em relação ao cuidado 

com os expostos foram solucionados: a mortalidade infantil estava controlada, o Asilo havia 

sido dotado de infraestura física e sanitária satisfatória. Assim, Macedo Soares voltou-se para 

questões educacionais. E é esse aspecto que caracterizou sua mordomia.    

 

Num estudo de conjunto e em inquérito parciais feitos no Asilo, sempre de acordo 

com a Irmã Superiora, verificamos, logo de início de nossa Mordomia, que o Asilo 

Sampaio Vianna ressentia-se de uma lamentável deficiência de autoridade em sua 

administração geral e as boníssimas Irmãs de São José, encarregadas da administração 

encontravam extraordinários obstáculos para manter a ordem e a disciplina (Relatório 

da mordomia, 1943, p. 231). 

 

As causas para esse tipo de comportamento foram identificadas como sendo devida à 

presença de alunos maiores de 15 anos, ausência completa de oficinas de trabalho para as 

crianças de ambos os sexos, incompetência dos auxiliares, presença de crianças anormais e 

desinteresse e rebeldia das alunas maiores “pela falta evidente, de aplicação especializada, 
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possibilidade essa que lhes não era facultada pela ausência das oficinas e incompreensões dos 

trabalhos domésticos” (Relatório da mordomia, 1943, p. 231). Ao término do inquérito, 

concluiu que qualquer programa de orientação pedagógica seria impraticável em virtude da 

heterogeneidade do meio. Sem se preocupar em saber os motivos determinantes do estado de 

espírito em que encontrou as Irmãs e os asilados, estabeleceu logo um programa de 

reajustamento, com as seguintes providências: promoveu o processo de abandono no Juizado 

de Menores de todos os alunos do Asilo; transferiu as crianças anormais para a Escola 

Pacheco e Silva, após serem examinadas pelo Serviço Assistência aos Psicopatas; removeu 

15 alunos maiores de 12 anos para institutos profissionais adequados, como o Instituto D. Ana 

Rosa, Educandário D. Duarte e Departamento de Menores do Estado; encaminhou 15 

meninas como empregadas domésticas em casas de famílias conhecidas com a permissão do 

Juiz de Menores; entregou 8 crianças às suas famílias de origem; 3 crianças foram adotadas e 

9 tuteladas com a autorização da Mesa Administrativa e regulamentação do Juizado de 

Menores; 11 meninas consideradas inadaptáveis foram transferidas, sendo 6 para o Asilo de 

Araras e 5 para o Instituto Modelo da Capital.  

Além dessas medidas, estabeleceu um programa de ensino para as meninas e meninos, 

como a organização do jardim de infância, oficinas de aprendizagem para os médios e 

meninos maiores - essa forma de organização segundo o tamanho já era utilizada pelas Irmãs. 

Assim,  

  

De acordo com a nossa competente e dedicadíssima Irmã Superiora, procuramos 

realizar esse programa mínimo com o concurso de técnicos especializados e assim 

solicitamos a boa vontade da professora D. Alice Meirelles Reis, para a organização 

do jardim da infância; de D. Baby Ramos, da União Social Arquidiocesana e de D. 

Leopoldina Saraiva, aluno distinta e indicada pela Escola Social para orientar a parte 

educacional da casa. E com os recursos pecuniários recebidos de diversos donativos 

especialmente dados para esses trabalhos, iniciamos no segundo semestre de 1943, 

uma vida nova para o Asilo (Relatório da Mordomia, 1943, p. 232). 

 

 Para o ano de 1944 estava prevista a organização da Casa São José, instituição 

destinadas às meninas egressas dos Asilos da Santa Casa e apoio às enviadas como 

empregadas domésticas. 
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 Em 1945 transferiu o Berçário para enfermaria do Asilo:  

 

Depois de inteiramente remodelada, adaptada e modernizada, veio contribuir 

decisivamente para uma melhor e mais fácil orientação de trabalho pela unificação da 

administração e dos serviços médicos e de enfermaria. (...) Estão realmente melhor 

assistidas crianças de primeira idade, 0 a 3 anos com maiores instalações da cozinha 

dietética e refeitório anexo, os novos banheiros dotados de todo conforto, tendo 

concorrido para a implantação de hábitos higiênicos e de educação. Sendo que todas as 

despesas realizadas com as reformas foram custeadas com o generoso donativo 

oferecido à nossa Irmandade pela São Paulo Companhia Nacional de Seguros 

(Relatório da mordomia, 1945, apud, Kuhlmann e Rocha, 2006, p. 606).  

 

 Assim, mediante a atuação dos mordomos dos expostos, o sistema assistencial da 

Misericórdia de São Paulo foi centralizado na Chácara Wanderley de acordo com a figura 1.2. 

 

Figura 1.2 

Organização da Irmandade da Misericórdia de São Paulo em 1944 

 

 

  

  

 

         Fonte: Relatórios da mordomia.  
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1.4 Os expostos da Misericórdia de São Paulo8  

 

Convencionou-se chamar de expostos as crianças abandonadas, enjeitadas, achadas. 

Àquelas colocadas à vista, apresentadas, mostradas, exibidas publicamente; “de modo que 

ficassem oferecidas aos outros, oferecidas à vida, à morte” (Corazza, 1998, p. 78).  

Abandonadas, na maioria das vezes logo após o nascimento, a chance de morte era 

grande, ainda mais porque a exposição ocorria à noite em locais isolados e não em instituições 

criadas para acolhê-las9. Para proteger a vidas das crianças sem que o expositor fosse 

identificado, foi adotado o mecanismo da Roda,  

 

aparelho cilíndrico dividido ao meio por uma separatória, adaptado ao vão de um 

muro, similar a uma janela, por meio de um pino colocado em seu eixo vertical, que 

lhe permitia um movimento giratório. A criança era deixada no aparelho e este era 

girado cento e oitenta graus, fazendo com que ela passasse para o outro lado do muro 

(Carvalho, 1996, 27).  

 

Dessa forma, procurou-se induzir os pais a expor os filhos diretamente no hospital, 

mantendo-se o anonimato. Ao mesmo tempo afastando os perigos enfrentados antes da 

chegada da criança ao hospital, diminuindo, assim, a probabilidade de sua morte, bem como 

do infanticídio (Carvalho, 1996). 

 A cidade de São Paulo “ganhou esse instrumento salvívico” em 1824 e permaneceu 

em atividade até 1951, passando por ela, gerações. Assistiu ainda a mudança de regime 

político; acompanhou os embates em torno da abolição da escravatura; debates educacionais 

de 1920 e 1930; a organização de políticas de proteção e saúde para a infância, inclusive para 

àquela que protegia; mudança do perfil dos habitantes da cidade; reorganização da própria 

cidade, foi transferida da Glória para o Arouche ao sabor dos princípios higienistas e 

manobras políticas; movimentos culturais.  Enfim, “presenciou” momentos decisivos para a 

cidade e para seus habitantes.           

                                                 
8 Para tanto, recorremos em especial ao estudo de Carvalho (1996) que teve acesso aos livros de Matrículas, Atas 
da Irmandade e relatórios, realizando uma detalhada pesquisa sobre os expostos.  
9 Para maior conhecimento sobre o abandono de crianças e a criação das primeiras instituições criadas para 
socorrê-las, consultar: Carvalho (1996) e Marcílio (2002).   
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Dessa forma, o perfil da criança atendida pela Misericórdia de São Paulo também foi 

sendo modificado, assim como a forma de atendê-la. Apenas um aspecto permaneceu 

inalterado: todas aquelas que entravam para o sistema, fosse por meio da Roda ou não, eram 

marcadas com a Insígnia de Exposta, independente dos motivos, lugar e circunstância do 

abandono. 

Assim aconteceu com a menina Maria Elias. Em 

   

 20 de novembro de 1923, passou para o rol dos expostos a menina Maria Elias, com 6 

anos de idade a mandado do Dr. Sampaio Viana, por a mãe achar-se doente no 

Hospital dos Lázaros. 

Foi para o Hospital dos Lázaros 10 de novembro de 1924. 

 

 O registro é claro a menina passou para o rol dos expostos. Ao dar entrada no sistema 

assistencial da Misericórdia passava a ser reconhecida, marcada, como Exposta. A partir de 

então passava a fazer a trajetória das que eram as deixadas na Roda.  

 Conforme destaca Carvalho (1996) a Roda paulista, o número de crianças atendidas 

pela Misericórdia de São Paulo foi muito inferior aos das Rodas das européias e brasileiras. 

De 1876 a 1951, 3.735 crianças foram acolhidas pela Misericórdia. Na França, por exemplo, 

entre os anos de 1760 e a Revolução foram abandonadas, em média, de 5.000 a 6.000 

crianças. No Rio de Janeiro, entre os anos de 1861 a 1870, foram recolhidas 5.945 (Carvalho, 

1996, p. 94).  

De 1897 a 1951, 3.273 crianças deram entrada na Misericórdia. Dessas, 1.611 

morreram, ou seja, 49,22%. 1.662 sobreviveram ao sistema de criação, portanto, somente 50, 

78%. Na tabela 1.1 pode-se verificar o número de crianças que entraram para o sistema e 

número de mortes a partir do ano de 1897 a 1951. 
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Tabela 1.1 
 

Entrada e Falecimentos (1897-1951) 
 

 
Ano 

 
Casos encontrados 

 

 
Mortes 

 
% 

1897 15 5 33,3 
1898 82 51 62,19 
1899 83 42 50,60 
1900 84 29 34,52 
1901 71 29 40,84 
1902 98 49 50 
1903 85 33 38,82 
1904 65 32 49,23 
1905 74 40 54,05 
1906 60 30 50 
1907 56 34 60,71 
1908 61 32 52,45 
1909 71 48 67,60 
1910 57 35 61,40 
1911 69 45 65,21 
1912 91 52 57,14 
1913 66 37 56,06 
1914 59 26 44,06 
1915 89 49 55,05 
1916 74 29 39,18 
1917 57 33 57,89 
1918 92 47 51,08 
1919 64 43 67,18 
1920 70 35 50 
1921 65 40 61,53 
1922 66 39 59,09 
1923 85 36 42,35 
1924 67 35 52,23 
1925 71 35 49,29 
1926 69 36 52,17 
1927 66 36 54,54 
1928 81 52 64,19 
1929 110 65 59,09 
1930 87 52 59,77 
1931 104 67 64,42 
1932 106 45 42,45 
1933 92 47 51,08 
1934 74 22 29,72 
1935 62 28 45,16 
1936 47 24 51,06 
1937 41 16 39,02 
1938 27 6 22,22 
1939 32 12 37,5 
1940 21 2 9,52 
1941 37 10 27,02 
1942 30 8 26,66 
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Fonte: Carvalho (1996). Anexo 2, p. 249. 

  

O número certamente pode ser bem maior, uma vez que não se sabe exatamente 

quantas crianças foram recolhidas, seja devido ao desaparecimento de documentos (Carvalho, 

1996) ou porque não havia uma sistemática de registro da criança. As informações existentes 

foram coletadas nos bilhetes deixados junto às crianças, nos ofícios da polícia e nas 

informações emitidas pelos mordomos.    

Assim lê-se no ofício da polícia de 1919: 

 

A 5 de dezembro de 1919, recebemos uma criança enviada pela polícia, acompanhada 

do ofício seguinte. Exma. Snr. Dr. Diretor do Aliso dos Expostos desta capital a fim 

de ser internada nesse estabelecimento, vos faço apresentar uma criança do sexo 

feminino, de nome Iracema de cor parda de dois meses de idades que pela sua própria 

mãe, Maria Florença, foi abandonada no dia 12 do corrente mês em casa de João 

Pereira da Silva, residente no bairro do Bosque da Saúde cujo individuo não se acha 

em condições de tratá-la visto ser extremamente pobre. 

Saúde e fraternidade 

Assinatura: Mascarenhas Neves 

O 5° Delegado 

 

 

Foi batizada com o nome de Iracema 

Foi Madrinha D. Anna Leme 

Faleceu em Itapecerica a 9 de abril de 1921 

Morte natural 

 

 

1943 27 3 11,11 
1944 15 2 13,33 
1945 24 3 12,5 
1946 17 1 5,88 
1947 11 2 18,18 
1948 12 0 0 
1949 10 1 10 
1950 16 1 6,25 
1951 8 0 0 
Anos  3.273 1.611 49,22 
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Na mesma folha reservada à Iracema há também a informação de que foi batizada. 

Salvar a alma da criança por meio do batismo era uma das primeiras providências que se 

tomava ao se encontrar um exposto, se não houvesse informações nesse sentido, era batizada. 

Nesse caso não era. Recebeu então batismo tendo como madrinha D. Anna Leme. Foi 

entregue a uma ama de Itapecerica onde faleceu de morte natural no dia 9 de abril de 1921, ou 

seja, dois anos após sua entrada na Misericórdia com dois anos de idade.  

Os expostos traziam em si as “marcas de seu tempo”, a maneira como o Estado, a 

Igrejas e instituições particulares a concebiam como criança e o que esperavam deles. E mais: 

as condições de vida da população que procuravam a instituição. 

A exposição de crianças foi comumente associada à ilegitimidade. Seriam crianças 

“filhos da desonra” de moças de boa família que desejavam preservá-las da exposição 

pública, expondo a criança. Carvalho (1996) desconstruiu esse “mito”. A autora recorrendo 

aos pesquisadores David Kertzer, Rachel Fuchs e Renato Venâncio, que se dedicaram ao 

estudo do abandono de crianças em diferentes épocas e sociedades, conclui que as causas do 

abandono dependem do momento e espaço social; conclui também que  não há uma regra que 

tenha determinado que o abandono de crianças tenha tido causas fixas e imutáveis. Sobre a 

questão da ilegitimidade no caso da Roda de São Paulo, afirma: 

 

O estudo do caso paulistano na primeira metade do século XX, nos levou a outras 

conclusões. A ilegitimidade é determinante do abandono sim, mas não é devido às 

condições morais da situação de ilegitimidade e sim pelas questões práticas que a mãe 

de um filho ilegítimo teria que enfrentar (Carvalho, 1996, p. 131)10.     

 

 

 A ilegitimidade associada à pobreza, morte de um dos pais ou a doenças desses, 

determinaram em muitos casos a exposição, como pode ser observado no quadro.   

 
 
 
 
 

                                                 
10 Sobre a condição de mulheres pobre na cidade de São Paulo consultar DIAS, Maria Odila Leite da Silva 
(1995). Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. São Paulo, Brasiliense.  
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Tabela 1.2  
Causas do abandono 1907 a 1948 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                

 

 

 

 

 

                              Fonte: Carvalho, 1996, p. 129. 
*Dos 2 475 casos de exposição entre 1907 a 1948, apenas 436 foi identificados as causas    

(Carvalho, 1996). 

 

Ressalta, ainda, que encontrou casos em que a desonra, associada à pobreza, levou ao 

abandono, mas o expositor manifestou por escrito o desejo de reaver a criança quando a sua 

situação econômica melhorasse. Por isso os muitos “sinais” deixados com as crianças para 

que pudessem ser reconhecidas.  

Causa do Abandono Número de crianças 

Morte da mãe 92 

Doença da mãe 87 

Pobreza 76 

Morte do pai ou da mãe e 

pobreza 

46 

Órfão de pai e mãe 24 

Morte do pai 21 

Criança tirada dos pais 16 

Solidão de um dos pais e 

pobreza 

12 

Doença do pai e da mãe 9 

Doença de um dos pais e 

pobreza 

9 

Mãe sem leite e pobre 5 

Ilegitimidade e pobreza 4 

Ilegitimidade 3 

Morte de um dos pais e 

doença 

3 

Doença da criança 26 

Doença da mãe e do filho 1 

Criança morta/enterramento 1 

A Irmã que criava faleceu 1 

Total 436 
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 Recebam-me  

Chama-me Antonio. Sou um orfãozinho de pai, porque ele abandonou minha mãe. Ela 

é muito boa e me quer muito bem, mas não pode tratar de mim. Estou magrinho assim 

porque ela não tem leite, é muito pobre e precisa trabalhar. Por isso ela me pós aqui 

para a Irmã Úrsula cuidar de mim. Não me entreguem a ninguém porque minha mãe 

algum dia vem me buscar. O meu nome inteirinho é Antonio Moreira de Carvalho, e o 

da m/ mãe é Angélica. Estou com sapinho na boca e com fome. Minha mamãe não 

sabe tratar de sapinho e não sabe o que me dar para eu ficar gordinho. Minha mãe 

também agradece aos Srs. Pelo bom trato que me derem.  

27-6-1922    

Observe-se que Antonio deveria ser recém-nascido, pois sua mãe não tinha leite. Essa 

é uma das características da assistência prestada pela Irmandade: receber crianças em período 

de amamentação, cujos pais não podiam pagar uma ama-de-leite.  

Os expostos em sua maioria tinham de 0 a 3 anos. Esse é dado importante, pois revela 

a inexistência de outras instituições públicas e particulares, assim como ausência de políticas 

públicas para crianças nessa faixa etária. Segundo Carvalho,  

 

Havia na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do século XX poucas instituições 

voltadas à assistência à infância, e as que existiam eram asilos dirigidos aos cuidados 

de crianças de idade pré-escolar e escolar, não dividindo portanto com a Misericórdia 

o acolhimento dos expostos que eram, em geral, lactantes (7996, p. 92).   

 

As instituições pré-escolares, creches, jardins de infância para crianças das camadas 

populares, mais precisamente dos operários, começaram a ser organizadas na cidade de São 

Paulo nas primeiras décadas do século XX. Na ausência dessas instituições, eram deixadas na 

Roda ou enviadas por órgãos públicos.  
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Tabela 1.3 

Idade das Crianças Expostas (1907 a 1951) 

 

Idade Casos encontrados 

Recém nascidos 382 

Menos de um mês 601 

1 a 3 meses 330 

3 meses a 1 ano 300 

Entre 1 a 2 anos 90 

Entre 2 a 3 anos 100 

Mais de 3 anos 67 
          Fonte: Carvalho, 1996, p. 98. 

            *Dos 2 518 casos encontrados, conhece-se a idade de 1 870 (Carvalho, 1996). 

 

 O encaminhamento de crianças por autoridades policiais passou a ocorrer de forma 

significativa na primeira década do século XX11 até o ano de 1926, “tendendo a diminuir a 

medida que os Juízes de Menores adquiriram maior poder” (Carvalho, 1996, p. 112)12.  

Luiz Roberto Netto (1989) no artigo Por debaixo dos panos: a máquina policial e o 

problema da infância desvalida na cidade de São Paulo (1910-1930), afirma que há 

referência direta entre a práxis policial junto ao menor e a situação de precariedade do sistema 

assistencial na cidade de São Paulo. Segundo ele,  

 

Não há dúvida que vivíamos, nas primeiras décadas do nosso século, uma situação sui-

generis no campo da assistência à população: como o Estado não dispunha de um 

serviço social organizado, e dada a premência da situação, fez-se uma série de acordos 

junto às casas particulares de assistência, no sentido de provê-las com verbas que se 

efetivasse o seu funcionamento. 

Entre esses acordos, um deles fundamental para o funcionamento do serviço 

assistencial, se deu com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi viabilizado 

                                                 
11 Segundo Kishimoto (1988) o envio de crianças pela polícia data do ano de 1906. 
12 Sobre o embate entre a polícia e os juízes, consultar RIZZINI, Irene. (1995). Crianças e menores – do pátrio 
poder ao pátrio dever: um histórico da legislação para a infância no Brasil. In: PILOTTI, Francisco, RIZZINI, 
Irene (orgs). A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à 
infância no Brasil. Rio de Janeiro, CESPI/USU.  
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inicialmente como um serviço de assistência ao imigrante a partir do final do século 

XIX, tendo seu hospital como célula-mater: mas também contando, entre outros, com 

o serviço de abrigo para crianças, serviço este amplamente utilizado pelo Estado 

(Netto, 1989, 137-138).  

 

 Segundo Netto, 50% das crianças que davam entrada na Misericórdia eram enviadas 

pela polícia de forma informal, sem atuação do judiciário uma vez que não havia na época leis 

especificas para os menores. O Código de Menores só foi publicado em 192713.  

Além de serem encaminhadas pela polícia, as crianças eram conduzidas à Misericórdia 

por outros meios: pelos mordomos, a Irmã Superiora, dirigentes de instituições de saúde, 

inclusive pela própria Santa Casa.  

Dentre as nacionalidades das crianças, sobressai a italiana, conforme a tabela 1.4.  

Tabela 1.4  

Nacionalidade conhecidas  

 
 Italianos Outros Espanhóis Portugueses Alemães Japoneses Total 

1907-1915 19 6 5 4 0 2 36 

1916-1924 14 8 0 1 1 2 26 

1925-1933 24 25 1 2 5 4 61 

1934-1942 7 12 2 0 2 6 29 

1943-1951 0 0 0 0 0 11 11 

Total 64 51 8 7 8 25 163 

% 39,26 31,29 4,91 4,29 4,91 15,34 100 

Fonte: Carvalho, 1996, p. 104. 

 

A imigração italiana foi intensa em São Paulo. Data de meados do século XIX quando 

grande contingente de italianos fora trazido para trabalhar nas lavouras de café. Com a 

decadência da cafeicultura, migraram para a cidade juntando-se aos migrantes vindos de 

outras regiões brasileiras atraídos pelo crescimento da indústria (Ribeiro, 1993). Muitos 

desses imigrantes foram vítimas das epidemias que atingiram a cidade de São Paulo deixando 

órfãs muitas de suas crianças, que chegaram à Misericórdia. A essas se juntaram outras de 

origem alemã, portuguesa, espanhola, japonesa e brasileira.  

                                                 
13 O Código de Menores foi instituído pelo Decreto de 1926 e consolidado pelo decreto N. 17.943-A.  
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Foto 1.2 Expostos, Irmãs e o Mordomo na fachada principal do Asilo (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

 

Dessa forma, os expostos da Misericórdia eram crianças de diversas cores, 

nacionalidades, idades, com diferentes histórias de abandono, mas que carregavam em si a 

marca de terem sido abandonadas e serem submetidos a um sistema assistencial e educacional 

concebido para elas da elite paulistana das primeiras décadas do século XX.  
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Capítulo 2 Asilo dos Expostos: recolher e educar. 
 

O Asilo dos Expostos foi criado em 1896 para as crianças de ambos os sexos que 

voltavam do período de criação nas casas das amas-de-leite. Ao longo da primeira metade do 

século XX passou por inúmeras mudanças em sua constituição física e educacional. Neste 

capítulo propõe-se analisar essas mudanças. 

  

 2.1 O Asilo dos Expostos: o prédio  

  

Com o projeto de construção do Hospital da Santa Casa, a Irmandade solicitou a 

construção de instalações próprias para a criação e educação dos expostos. Em fevereiro de 

1879 a Comissão de Construção14 publicou no jornal A Província de São Paulo, as instruções 

para a elaboração do projeto.  

 

1.° Enfermarias para o número de total de 200 a 250 leitos; 

2.° Sala do porteiro e recepção dos doentes; 

3.° Gabinete médico, sala das conferências médicas;  

4.° Farmácia; 

5.° Cômodos para 10 irmãs de caridade, enfermeiros e mais pessoal do serviço; 

6.° Rouparia; 

7.° Refeitório, sala dos convalescentes, dispensas e cozinha; 

8.° Capela, sacristia, necrotério e cômodos para o capelão do edifício; 

9.°  Salão da Provedoria, arquivo e dependências; 

10.° Biblioteca; 

11.° Roda de expostos, cômodos para criação e educação dos mesmos e dos 

ingênuos; 

12.° Casa de banhos e duchas; 

13.° Lavanderia; 

       14.° Sala de trabalhos de costura e engomados (Carneiro, 1986, p. 322, grifos nossos).   

                                                 
14 A Comissão de Construção era formada pelo Barão de Três Rios, João Jacinto G. de Andrade, Antonio Proost 
Rodovalho, Eleuterio da Silva Prado, Francisco Martins de Almeida, Joaquim Ignacio Ramalho (Carvalho, 1986, 
p. 323). 
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 Dos dez projetos selecionados, optaram pelo do engenheiro arquiteto Luiz Pucci que 

correspondias aos critérios estabelecidos: economia, solidez, comodidade, higiene e beleza.  À 

repartição dos Ingênuos15 e Expostos foi destinado o lado direito do edifício da frente, que e 

tinha 

 

 (...) entrada do Átrio comum para uma só porta e comunica-se com as galerias gerais 

do hospital também para uma só porta, sendo esta última destinada às Irmãs que têm o 

dormitório nesta parte do edifício, podendo assim ocupar-se também da direção do 

hospício das crianças (Pucci, Luiz. 1879, apud. Carneiro, 1986, p.335). 

 

O isolamento dos expostos foi assegurado com a utilização modelo de arquitetura 

hospitalar de enfermarias isoladas, conforme pode ser observado na figura 1.3.  

 

 
 

Figura 2.1 Croqui da Santa Casa por Luiz Pucci (1879)  

Fonte: Penna, 2004, p. 48.  
 

 

                                                 
15 Chamava-se de ingênuos as crianças filhas de escravo nascidas depois a Lei do Ventre Livre, em 1871 
(Rizinni, 1995). 
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Os ingênuos e os expostos crescidos ocupariam o andar térreo “que contém três 

grandes dormitórios, um refeitório, duas salas para servir de escola, lavatórios, latrinas e um 

jardim de recreio. No andar superior existem seis grandes quartos para a criação dos 

expostos” (Pucci, Luiz. 1879, apud. Carneiro, 1986, p.335). 

O espaço reservado aos expostos comportaria pouco mais de 60 crianças. Pucci, no 

entanto, previa a possibilidade de ampliar essa capacidade, levantando-se um andar sobre “a 

escola e refeitório”. Essa possibilidade parece não ter sido utilizada conforme, pode-se 

observar na fachada da Santa Casa de 1910. Não há um andar sobre as salas de aulas e 

também porque a insuficiência das acomodações foi um dos argumentos utilizados para a 

transferência das crianças.   

 

 

Foto 2.1 Fachada da Santa Casa (1910) 

Fonte: Carneiro, 1986.  

 

A Roda e os expostos foram transferidos para as novas instalações em 1884. Contudo 

a permanência crianças de pouca idade no mesmo espaço que adultos doentes passou a ser 

denunciada pelos médicos-higienistas no final do século XIX e início do XX, inclusive 

médicos pertencentes aos quadros da Santa Casa. A esse respeito Alberto da Silva e Souza, 

mordomo do Hospital, notificou à Mesa administrativa em 1902 que continuavam 

provisoriamente no Hospital 70 expostos, sendo 

 

 

38 do sexo masculino, e 32 do feminino, os quais espero serão transferidos para 

Wamderley logo que seja possível. Seria uma medida salutar e higiênica que muito 
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concorrerá para o bem estar das crianças, pois sua estadia no Hospital é menos 

imprópria (Relatório do Mordomo do Hospital, 1902, p. 60).  

 

Para Rocha (2004), a aquisição de um local apropriado para o recebimento e criação 

das crianças abandonadas na cidade de São Paulo passava a ser condição sine qua non dentro 

do processo de mudança verificado no final do século XIX, pois como  

 

 

As instituições coloniais de proteção à infância desvalida não respondiam mais às 

novas realidades e exigências do Brasil da segunda metade do século XIX. Urgia a 

implantação de novos sistemas, a ampliação de assistencialismos e a substantivação de 

projetos renovadores (Carvalho, 1998, apud, Rocha, 2004, p. 27). 

 

 Em 1896 foi apresentada à Mesa a proposta para a compra de Chácara do Wanderley 

para servir de Asilo para os Expostos. Na sessão da Mesa Administrativa de janeiro de 1896 o 

Irmão Asenio Correia Galvão, em nome da Comissão encarregada da compra da Chácara, 

prestou contas do dinheiro empregado na compra e escritura, registro, ciza e impostos de 

transferência. O Asilo dos Expostos foi inaugurado 8 meses depois, no dia 13 de setembro 

daquele ano.    

 

Uma antiga casa particular, aliás espaçosa, mas sem arquitetura e sem cômodos 

suficientes, da chácara em que outrora residia João Mauricio Wanderley, denominada 

ainda chácara Wanderley, apesar das más condições em que se achava, foi destinada 

para asilo dos expostos, por insuficiência de cômodos na S. Casa, e, porque de fato 

repugna a boa higiene, colocar crianças de tenra idade debaixo do mesmo teto que 

serve de abrigo a doentes de toda a ordem, com exceção apenas daquelas que tem asilo 

especial devido à natureza contagiosa da moléstia (Relatório do mordomo do hospital 

geral, 1902, p. 61). 
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 A Chácara do Wanderley estava localizada no Pacaembu, próxima à Santa Casa 

facilitando a comunicação entre as duas instituições, além de apresentar condições 

geográficas apreciadas pelos higienistas.  

 

 

 

Foto 2.2 Vista Geral da Chácara do Wanderley (1909)  

Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

 

Nos anos posteriores à inauguração do Asilo, foram realizadas diversas reformas nas 

antigas instalações da casa e construção de pavilhões para servirem de dormitório, refeitório, 

sala de aula, oficinas e capela. Segundo Rocha, essas reformas coincidem com um ideal de 

visibilidade16 difundido nas primeiras décadas pós-República. E que: 

 

Acrescenta-se a esse cenário o fato de haver ainda uma visível separação espacial na 

cidade decorrente, talvez, da própria forma como foi encaminhada a questão da 

intervenção no campo social que, ao invés de ter um caráter voltado para a integração 

da camada da população excluída pautou-se, justamente, pela sua ordenação, controle 

e disciplina. As intervenções ocorreram, basicamente, no espaço urbano. Tornava-se 

necessário “cumprir” um contrato republicano no qual estava clara a intenção de uma 
                                                 
16 O projeto de reforma e construção dos pavilhões foi elaborado e executado pelo escritório Ramos de Azevedo. 
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nova sociedade. No caso da criança abandonada, era urgente resolver o problema, 

mesmo porque sua permanência nas ruas da cidade, por exemplo, ia de encontro ao 

ideal de sociedade difundido pela República (Rocha, 2004, p. 33). 

 

Para o mordomo Sampaio Vianna e o médico Rangel Pestana as reforma concorreriam 

para a higiene, disciplina e segurança das crianças. 

 

 

Foto 2.3 Construção da Fachada do Asilo (1903) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

 

  Em 1925 foi demolido o prédio original da chácara e iniciada a construção dos 

pavilhões destinados às oficinas e a capela, concluídas somente na década de 1930. Tratou-se 

também de construir uma enfermaria para que as crianças fossem ali atendidas sem serem 

encaminhadas à Santa Casa.  
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A enfermaria foi inaugurada no ano de 1931. Neste empreendimento estiveram 

diretamente empenhados os médicos Rangel Pestana e Leite Bastos.  Acerca da necessidade 

da construção da enfermaria, Rangel Pestana já havia se manifestado em 1928, da seguinte 

forma:   

 

Numa casa como esta, cujos asilados são portadores de todas as taras, filhos da 

miséria, oriundos dos piores meios no ponto de vista sanitário, é que é mais necessário 

o pavilhão de isolamento para moléstias transmissíveis e a enfermagem para moléstias 

comuns. E nem se diga que podemos removê-los para o Hospital Central, quando 

doentes, porque V. Ex. bem compreende que, muitas vezes, pela natureza da moléstia 

a remoção não fácil e às vezes é até perigosa (Relatório da mordomia, 1928, p. 230). 

  
  

O Asilo foi concebido para nele funcionar uma escola. Havia 4 salas de aula 

localizadas no térreo de um dos pavilhões.  

 

Foto 2.4 Sala de Aula do Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
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 Nas fotos 2.4 e 2.5 percebe-se que as salas de aula do Asilo eram semelhantes as 

demais do período: com mobiliário escolar e material pedagógico expostos. Na primeira 

fotografia tem-se carteiras escolares de pés de ferro fundido de fins do século XIX e início do 

XX. Na segunda, observa-se já a utilização de carteiras individuais. Em ambas há também a 

presença de símbolos religiosos.  

 

   
 

 Foto 2.5 Sala de Aula do Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 

  

Concebido também como espaço de formação profissional, característica das 

Instituições para crianças pobres na época (Moraes, 2000), foi construído um pavilhão 

destinado às oficinas.  Nos relatórios enfatiza-se a presença de oficinas destinadas às meninas.  

 

 

Ao espírito empreendedor da Irmã Maria Lucila, que desempenha com excepcional 

zelo e critério as funções de Superiora, devemos o desenvolvimento da educação 

profissional entre os Asilados. Instalada uma secção para confecção de flores, seguiu-

se a do fabrico de letras de cartão para inscrições, e no correr do ano findo, ali instalou 
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uma secção de malharia, desenvolvendo simultaneamente a secção de bordado já 

então existente (Relatório da mordomia, 1943, p. 253).  

 

 

Para os meninos também havia oficinas de carpintaria e tecelagem, mas eram também 

enviados para instituições profissionalizantes como o Instituto Ana Rosa. 

 

 

 

Foto 2.6 Oficina de flores (d/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
 

 

As oficinas, além de espaços destinados à formação profissional, de conformação do 

trabalhador, representavam, ainda, uma forma de retorno dos investimentos realizados, 

conforme consta no relatório de mordomia de 1943: 

 

 

E desde que tenhamos o pavilhão projetado, para ali instalarmos estas pequenas 

oficinas, e pagas as maquinas adquiridas, acredito que o trabalho dos nossos Asilados 
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deixará saldo remunerador de seus esforços e aplicação, e embora tenha-se destinado 

os primeiros lucros ao resgate de parte dos compromissos contraídos com a montagem 

das oficinas, ainda assim já recolhemos, naquele exercício, à Tesouraria 7:000$000, 

em caderneta destinada à construção do pavilhão para as oficinas e capelas (Relatório 

da mordomia, 1943, p. 253).  

 

As reformas realizadas após os anos de 1930 foram no sentido de adaptar o Asilo às 

normas sanitárias, educação e lazer das crianças. Em 1936 o mordomo Dr. Dumont Villares 

relatou ter encontrado diversas intimações nos arquivos para que se adequassem às normas 

sanitárias. Para ele era obra que urgia ser realizada, pois   

 

Presentemente, os encanamentos despejam o seu conteúdo em diversos pontos do 

terreno, em fossas velhas, que se entopem e transbordam. Há pouco tempo, houve um 

entupimento dos canos e os detritos refluíram, acumulando-se junto das escadas, na 

frente do Asilo, criando uma deplorável situação. Encontramos nos arquivos diversas 

informações do Serviço Sanitário, para que puséssemos esse serviço em ordem. 

Antigamente, a rede de esgoto da Capital achava-se bastante distante do Asilo, e os 

pedidos feitos ao Governo, para que a extensão necessária fosse feita gratuitamente, 

não surgiram o efeito desejado (Relatório da mordomia, 1936, p. 213).  

 

O Asilo dos Expostos foi construído em amplo terreno, mas irregular e não 

devidamente aplainado, perdendo-se assim cômodos que estavam entupidos de terra não 

removida. Para aproveitar melhor o terreno 

 

Calçamos os alicerces das paredes nos pontos em que eram suficientes profundamente, 

e retiramos a terra excedente, reduzindo a um a um só plano toda a parte fronteira do 

prédio. Assim obtivemos mais um dormitório e suas duas boas áreas cimentadas para 

recreio das crianças (Relatório da mordomia, 1936, p. 213).   

 

 A foto 2.7 mostra essa falta de nivelamento: 
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Foto 2.7 Fachada do Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Relatório da mordomia de 1932. 

 

 

 Com o nivelamento do solo, obteve-se “extensa área de chão plano onde as crianças 

podem fazer exercícios e divertir-se, instalamos um ótimo parque de ginástica, com barra fixa, 

paralela, trapézio, argolas, gangorras, etc” (Relatório da mordomia, 1936, p.212).  

O Dr. Dumont Villares também se deparou com o problema de fornecimento de água, 

solucionado com a construção de caixa d’água e deixou de ser utilizada a mão-de-obra das 

crianças para baldeá-la para a realização dos serviços do estabelecimento.  

Em 1943, o mordomo Dr. Macedo Soares elaborou um plano de obras para ser 

executado no ano seguinte, 1944, descrito pela Irmã Maria do Santo Affonso, diretora do 

Asilo, da seguinte forma:   

 

É projeto do Sr. Mordomo para 1944, remodelar a parte do fundo do prédio, com o 

fim de dar às educandas um serviço de cozinha e prepará-las para a parte essência da 

vida doméstica; assim como derrubar as paredes laterais dos refeitórios para dar-lhes 

mais luz e lhes abrir os panoramas magníficos que rodeiam o edifício. Igualmente, 
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instalar banheiros e chuveiros nas duas seções masculina e feminina, que virão com 

máxima vantagem substituir a piscina comum (Relatório da mordomia, 1943, p. 238).  

 

 

Foto 2.8 Refeitório do Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Poliantéia em Homenagem a Madre Teodoro Voiron, 1919.  

 

Dr. Macedo Soares tinha também a intenção de transferir o Berçário e demais serviços 

a ele pertinentes para as dependências do Asilo para facilitar a administração e pelas 

vantagens econômicas advindas da centralização dos serviços assistenciais para os expostos 

num mesmo espaço. 

O Asilo dos Expostos como local de recolhimento de crianças pobres, abandonadas e 

órfãs foi sendo constituído segundo a concepção de assistência e educação dos seus 

administradores. Até a década de 1940, pode-se afirmar com base na análise dos seus 

componentes e das especificidades das acomodações, incluí-lo na categoria das “instituições 

totais”, de acordo como define Erving Goffman “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” 
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(2007, p. 11). Em 1943, com a mudança na orientação educacional, mantém-se o mesmo 

espaço físico, mas inicia-se a inserção das crianças na sociedade, rompendo com a estrutura 

de instituição total. 

 

2.2 Educação e instrução dos expostos  

 

 A criação, educação, instrução e formação religiosa dos expostos recolhidos no Asilo 

dos Expostos foi entregue às Irmãs de São José de Chambéry no ano de 1904, na mordomia 

de Sampaio Vianna.  

A Congregação das Irmãs de São José de Chambéry foi fundada na França no século 

XVII pelo padre jesuíta Jean Pierre Médaille (1610-1669). Chegou ao Brasil em 1859 quando 

da implantação do ultramontanismo17 católico na província de São Paulo. A expansão das 

Irmãs de São José em São Paulo ocorreu de acordo com as solicitações dos bispos, 

predominantemente no final do século XIX e início do XX, que tinham como meta fazer 

frente ao avanço das escolas de denominações protestantes. Atuavam ainda na área hospitalar 

e assistencial.   

A relação dessa congregação com a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo teve 

início em 1872, quando foram contratadas para a direção interna do Hospital, a exemplo do 

que havia feito a Santa Casa de Itu, em 1867. Carvalho (1986) define a união entre as duas 

instituições da seguinte forma: 

     

A história do relacionamento entre a Santa Casa de São Paulo e as Irmãs de São José 

começa na sua fase inicial da década de 1870 e resultou da conscientização da Mesa 

administrativa de que urgia reaparelhar e melhor dirigir o hospital da Irmandade, então 

na Rua da Glória, n°. 37. Inspirado no exemplo da Santa Casa de Itu, que havia obtido 

a colaboração das religiosas para reorganizarem a casa, o Barão de Iguape, o Dr. 

                                                 
17 Sobre a relação das Irmãs de São José com o ultramotanismo MANOEL, Ivan Aparecido. 1988. Igreja e 
educação feminina: os colégios das Irmãs de São José de Chamberry (1859-1919). Tese de doutorado. 
Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, 
São Paulo. Sobre ultramontanismo em São Paulo, WERNET, Augustin. 1987. A Igreja paulista no século XIX. 
São Paulo: Ática. 
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Antonio da Silva Prado, dirigiu-se à Madre Teodora Voiron, então Superiora das 

Irmãs de São José no Brasil, com sede em Itu, assinando com ela um contrato pelo 

qual a Misericórdia se comprometia a sustentar as religiosas encarregadas de assistir 

os doentes de seu hospital. O próprio Barão de Iguape compromete-se a financiar a 

vinda das irmãs, porque a Mesa não tinha condições de fazê-lo. Assim, em 1872, 

chegou a São Paulo um grupo de cinco Irmãs de São José, dirigidas por Madre Maria 

Arsenia Berthet, que por 34 anos se conservaria na direção do Hospital da Santa Casa, 

primeiro na Glória, depois no Arouche (1986, p. 377-378).   

 

Desde a contratação das Irmãs, uma delas passou a ser responsável pelas crianças que 

“caiam na Roda” e seu encaminhamento às amas-de-leite. Com a transferência para o 

Hospital do Arouche continuaram com essa incumbência e pela educação das que voltavam 

do período de criação. Em 1896 a relação das Irmãs com os expostos foi interrompida, uma 

vez que a direção do Asilo foi confiada a uma direção leiga.  

Nos relatórios não há referências sobre as razões pelas quais as irmãs foram excluídas, 

mas pode-se levantar algumas possibilidades. Criado no final do século XIX e início do XX, 

momento em que estavam em circulação novas concepções de educação e assistência para as 

crianças pobres, científica e nos moldes do projeto republicano de formar “cidadãos úteis a si 

e a nação”, manter uma direção religiosa seria um retrocesso. 

A orientação que as congregações religiosas davam às instituições era criticada por 

imprimir um regime conventual. É provável que em se tratando especificamente das Irmãs de 

São José, as críticas dirigidas à administração do Seminário da Glória, podem ter contribuído 

também. A possibilidade do Seminário se tornar um recolhimento preocupava o Inspetor da 

Instrução Pública ao se ter confiado sua direção a uma congregação religiosa, conforme 

assinalou:   

  

Nutro apreensões de que, sob a atual diretoria, o Seminário degenere em espécie de 

recolhimento de freiras, quando aliás as filhas adotivas da Província não podem ter 

outro destino que não seja, além do magistério, o casamento. As irmãs de S. José 

tendem para propagandas dessas instituições anacrônicas, que nos prejudicam. O 

Brasil não é a Europa, onde a população regurgita; precisamos povoar vastíssimos 

sertões, explorar colossais riquezas a dormir inatas nas entranhas da terra (Relatório da 
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Instrução Pública, anexo ao Relatório apresentado pelo Presidente da Província à 

Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo em fevereiro de 1872, apud, Giglio, 

2001, p. 81). 

 

 A experiência com a direção leiga, contudo, não correu como desejava a mordomia. 

Em 1899 o mordomo Juvenal Parada pedia autorização para a contratação de religiosas para o 

serviço e com preferência para as Irmãs de São José. 

 

contratar Irmãs de qualquer congregação religiosa com preferência das Irmãs de São 

José, para tomar a administração exclusivamente da casa dos Expostos, pois já é 

grande o número de crianças e a Mesa compreende os embaraços com que luto para 

manter uma administração secular, difícil de se sujeitar ao serviço e de guardar ordem 

e respeito necessário em uma casa dessa natureza, já não podemos contar com o 

auxílio das irmãs contratadas especialmente para o servidor do Hospital, para o qual 

elas mal chegam. (Relatório da Mordomia, 1943, p. 220).   

 

Como assinalou Marcílio (2001) a contratação de Irmãs de Caridade para cuidar dos 

Expostos era uma prática comum à época. Mas quanto a questão da “preferência”, acrescenta-

se duas explicações: 

 As Irmãs já prestavam serviços à Irmandade na direção da Santa Casa desde e aos 

expostos, desde 1972. Por outro lado, tinham experiência no setor de assistência: fundaram 3 

orfanatos18 e eram responsáveis pelo Seminário da Glória e o Asilo de Órfãs anexo à Santa 

Casa de Misericórdia de Campinas.  

O Contrato entre a Congregação das Irmãs de São José19 e a Irmandade da 

Misericórdia de São Paulo foi assinado em 1904. Pelo contrato, as irmãs passaram a ser 

responsáveis pela “administração doméstica interna do Asilo dos expostos, ministrando 

instrução, educação e criação dos expostos recolhidos ao Asilo. Estabelecia ainda que as Irmãs 

                                                 
18 Orfanato Nossa Senhora do Patrocínio, fundado em 1863 em Itu; Orfanato São José em Taubaté, criado em 
1917 e Orfanato Anexo ao Internato Nossa Senhora da Assunção, 1893. 
19 Na época era superiora da Congregação no Brasil a Madre Teodora Voiron, fundadora da província brasileira.  
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estariam sob a direção e fiscalização do mordomo. Ficou acordado também que a Capela 

continuaria na sala reservada para esse fim e “o provedor providenciará para que sejam 

internados os asilados maiores de 12 anos sempre que os mesmos não tenham condições de 

serem aproveitados no serviço do Asilo (Relatório da mordomia, 1905). 

 

Uma das primeiras providências da irmã superiora, Irmã Philomena, foi a exoneração 

do pessoal administrativo: a diretora D. Virginia Monteiro; a vice-diretora e professora de 

costura, D. Rosa Gomes e a diretora da Escola, D. Paulina Monteiro. Reestruturaram a escola 

do Asilo que, a partir de 1904, passou a funcionar em três secções:  

 

 

A primeira secção teve a freqüência de 59 alunas, regulando a idade de 5 a 14 anos. A 

segunda secção teve a freqüência de 6 alunos regulando a idade de 6 a 12 anos. 

Nestas duas secção o ensino adotado é calcado no programa oficial, e folgo em 

confessar que, tanto os alunos da primeira como os da segunda secção, demonstraram, 

no correr do ano grande aproveitamento. 

A terceira secção que não é mais de que um ponto de reunião de crianças – um grande 

jardim de infância, teve uma freqüência de 16 crianças, regulando as idades de 3 a 5 

anos (Relatório da Mordomia de 1905, Apud Rocha, 2004, p. 128).  

 

 

 As meninas passaram a auxiliar nos serviços de limpeza e na cozinha de acordo com o 

tamanho e força. A prática do serviço doméstico era considerada formadora do caráter e uma 

forma de acostumá-las aos afazeres domésticos próprios das mulheres.  Ana Maria Negrão 

(2004) ao analisar a prática do serviço doméstico no Asilo de Órfãs (1870-1960), concluiu 

que tal prática visava à formação de empregadas domésticas, sendo àquela instituição uma 

grande escola de empregadas.  

No Asilo dos Expostos essa mesma orientação foi introduzida e mais, continuou a sê-

la mesmo depois da saída das Irmãs, em 1944. O que mudou foi o objetivo do serviço: A 

partir de 1936 os mordomos estavam preocupados em formar mão-de-obra qualificada para 

servir as ricas famílias da cidade de São Paulo.  
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Marcas da educação: crítica e substituição   

 

 A trajetória das Irmãs de São José deixou marcas profundas no seu projeto 

educacional do Asilo dos Expostos. Pode-se mesmo afirmar que, de 1904 a 1936, o que 

vigorou foi o projeto dessas religiosas.  

As Irmãs introduziram uma rígida disciplina, educação religiosa, instrução mínima e 

semi-profissionalização de acordo com as diretrizes da Igreja Católica para a educação 

feminina das camadas pobres (Manoel, 1988). Essa orientação educacional manteve-se até 

1936, quando assumiu a mordomia Dr. Dumont Villares, que modificou a educação prática 

que até então as meninas vinham sendo submetidas.  

Para ele a educação a que estavam sendo submetidas as meninas, não as preparava 

para a vida que as esperava fora do Asilo. Assim  

 

Conviria modificar a nossa orientação, tendo bem em mente a nossa verdadeira 

finalidade e, nesse sentido, encaminhar a educação das nossas asiladas. (...) 

Deveremos sempre lembrar-me de que estas meninas, além de pobres, levam a 

grandes desvantagem sobre as outras de não poderem contar o apoio de suas famílias, 

de desconhecerem o meio em que irão viver e onde, em vez do auxílio moral e 

material, tão necessário, irão talvez encontrar, nas fraquezas humanas a causa de sua 

desdita. Algumas de nossas egressas, revelando-nos as infelicidades de sua vida, nos 

têm feito chegar à conclusão de que, provavelmente, nenhum mal lhes teria sucedido, 

si tivessem recebido educação mais apropriada (Relatório da Mordomia de 1936, p. 

207). 

 

 A preocupação do mordomo consistia em: ao perceber que as meninas egressas não 

apresentavam resultados satisfatórios, leia-se, não se adequavam à vida fora do Asilo, 

principalmente nas casas em que eram enviadas como  empregadas domésticas, era necessário 

o quanto antes corrigir tal disfunção da instrução prática oferecida na instituição.  
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Um ponto delicado a examinar nessa modificação da educação ministrada às moças, é 

o relativo ao preparo e esclarecimentos necessários à sua vida futura, atendendo-se às 

atuais condições sociais. Deveremos sempre lembrar-me de que estas meninas, além 

de pobres, levam a grandes desvantagem sobre as outras de não poderem contar o 

apoio de suas famílias, de desconhecerem o meio em que irão viver e onde, em vez do 

auxílio moral e material, tão necessário, irão talvez encontrar, nas fraquezas humanas 

a causa de sua desdita (Relatório da mordomia, 1936, p. 207-208).  

 

 E mais,  

 

 

Precisamos melhorar a instrução prática das meninas, dotando-as de melhores noções 

de serviços domésticos em geral (cozinha, costura, etc). O ensino do manuseio de 

máquinas de tecidos, da fabrica de flores, dos bordados finos, etc. pode ter conjunto 

algum interesse comercial maior, etc; mas não é, nas nossas atuais condições, o mais 

proveitoso para as meninas, individualmente. Depois de dotadas de uma instrução 

suficiente em primeiras letras e em prendas domésticas, então poderão elas na prática 

das oficinas, adquirir mais um meio de vida, adotando-se uma escrita criteriosa das 

despesas e rendas provindas dos artigos manufaturados, o que permitirá que cada uma 

das asiladas vá formando o seu pequeno pecúlio, que de justiça lhe pertence (Relatório 

da mordomia, 1936, p. 208). 

 

Para tanto, deveriam fazer estágios nos diversos serviços do Asilo, especialmente na 

cozinha para que se tornassem boas empregadas ou donas-de-casa. Implícito nesse discurso 

está a idéia de manutenção da ordem social, isto é, a necessidade de cada indivíduo 

permanecer no estrato social de origem. Essa idéia aparece claramente quando Dr. Dumont 

Villares justifica suas ações: 

 

Já que as crianças que passam pelo nosso Asilo são pobres e irão certamente lutar pela 

vida e levar um existência de pobres, precisamos adaptá-los a esse meio, acostumá-las 

a esse meio, acostumá-las a uma vida adequada, em casa limpa, mas sem o luxo 

supérfluo dos grandes polimentos de soalhos, dos ladrinhos encerado, etc. A uma 

pessoa criada sem esses requintes, é tão fácil adaptar-se a eles, quanto difícil, ao 

contrário, descer de uma melhor para uma pior situação. Tais providências, acima 

enumeradas, obedecem ao critério de tornar quanto possível, semelhante à existência 
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das crianças que vivem com seus pais, a das asiladas; e de procurar aproximar o 

ambiente do Asilo, cada vez mais, daquele em que irão viver esses pequenos entes 

quando atingirem a maioridade, para que se evite, quando a mudança se verificar, um 

choque moral possivelmente de conseqüências irreparáveis (Relatório da mordomia, 

1936, p. 206).   

 

Por outro lado, preocupou-se em modificar o comportamento extremamente passivo 

das meninas. Segundo ele, era necessário “levantar o espírito das asiladas, para que fiquem 

mais vivas, mais hábeis, desenvolvam mais a sua própria individualidade, tornando-se aptas 

para a vida prática, para vencer as dificuldades que vão encontrar e que desconhecem ainda” 

(Relatório da Mordomia, 1936, p. 207). Essa concepção de educação, vai ser intensificada na 

década 1940, quando as assistentes sociais da Escola de Serviço Social passaram a organizar o 

projeto educacional do Asilo. 

Os camisolões xadrez dos expostos foram substituídos por roupas normais, bem como 

o corte de cabelo à escovinha para “ar de normalidade” às crianças.    

 
Foto 2.9 Grupo de meninas em uma das galerias do Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo  
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 Na foto 2.9 observa-se um grupo de meninas com seus vestidos xadrezes 

acompanhadas por uma religiosa em uma das galerias do Asilo dos Expostos. Na foto 2.10 

observa-se um grupo de asilados, meninos e meninas, depois da troca de roupas realizadas em 

1936.  

 

Foto 2.10 Grupo de Crianças no Asilo dos Expostos (s/d) 

Fonte: Relatório da mordomia, 1936. 

 

As mudanças no projeto educacional foram intensificadas no ano de 1943 quando 

assumia a mordomia o Dr. José Cássio Macedo Soares e, substituído totalmente em 1944, 

com a saída das Irmãs da direção interna do Asilo.  

Em carta à Mesa Administrativa de 1944 em que comunicou à Irmandade a saída das 

Irmãs, Dr. José Cássio afirma que desde o inicio de sua administração sabia que seria 

impossível a permanência das religiosas. 

 

(...) senti que era propósito definitivo a saída das Irmãs de São José, daquele 

departamento. Procurei com o maior empenho acomodar uma situação difícil que 

encontrei, sem contudo abrir mão de uma resolução também definitiva, de modificar 
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radicalmente a orientação educacional seguida há mais de 40 anos atrás. Satisfiz todas as 

solicitações feitas pelas Irmãs Superiora, tanto da que lá encontrei, como também da que 

a substituiu, transferindo os maiores para outros estabelecimentos de ensino; os anormais 

para casas especializadas de educação e as meninas maiores para a Casa de São José, 

diminuindo assim consideravelmente  o número dos nossos internados, facilitando 

portanto a administração com a organização de conjuntos mais homogêneos; atendi 

também a insistentes pedidos para afastamento das empregadas mais velhas da casa pela 

alegação insistente das Irmãs de que elas prejudicavam a orientação educacional 

(Relatório da mordomia, 1944, p. 253). 

 

Essa afirmação foi devido ao tipo de orientação educacional que pretendia dar ao 

Asilo, a qual estava no contexto da constituição de políticas assistências e de crítica aos asilos 

para crianças pobres.  

Na primeira metade do século XX, a assistência à infância teve suas atividades 

ampliadas em âmbito nacional, com a criação do Conselho Nacional de Serviço Social em 

1938; Departamento Nacional da Criança em 1940; Serviço Nacional de Assistência a 

Menores (SAM) em 1941 e Legião Brasileira de Assistência (LBA), em 1942.   

Na esfera estadual, foi criado o Departamento de Assistência Social em 1935. O 

Serviço Social de Menores foi reorganizado em 1938. Segundo Pinto (1963):  

 

 

O Serviço Social de Assistência e Proteção aos Menores, criado pela Lei 2497 de 

24/12/35 como divisão especial do Departamento de Assistência Social, foi 

posteriormente reorganizado pelo Decreto 9447 de 19/11/38. Todavia em 06/06/47, 

pelo Decreto-Lei 17244, desligou-se do Departamento de Assistência Social. Sua 

Diretoria é, desde então, subordinada diretamente à Secretaria de Justiça e Negócios 

do Interior (Pinto, 1963, p. 2). 

 

 

 O Serviço Social tinha como objetivo organizar e executar o trabalho assistencial dos 

menores abandonados e delinquentes, em seus aspectos médicos, psico-pedagógicos e sociais.  

Em 1963 estava organizado da seguinte forma: 1- Diretoria Geral e Secretaria; 2- Diretoria 

Administrativa; 3- Diretoria de Vigilância; 4- Sub-Diretorias Técnico-Científica (Instituto de 
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Pesquisas Juvenis); 5- Chefia de Serviço Social e 6- Setor Psico-Pedagógico. Seus 

estabelecimentos eram classificados em casas de triagem e casas de permanência. 

 Os Serviços de Abrigo e Triagem abrigavam menores selecionados por idade e sexo 

para estudo, observação e encaminhamento, devendo os menores permanecer o mínimo 

possível na casa. Sua função era fundamentalmente “de seleção, estudo e encaminhamento, o 

mais rápido possível” (Pinto, 1963, p. 3).  

Nos Serviços de Abrigos e Triagem havia uma equipe técnica, constituída por 

assistente social, médico clínico, médico psiquiatra, psicólogos, orientadora educacional, além 

dos funcionários administrativos.  

 As Casas de Permanência recebiam menores em caráter estável e se destinavam à 

reeducação. Nesses estabelecimentos, no entanto,  

 

Devido à falta de pessoal, não pode o Serviço Social dos Menores manter uma equipe 

técnica em todas as casas de permanência, como ocorre nas de triagem, muito embora 

sejam aquelas assistidas por elementos indicados pela Diretoria Geral e Platão do 

Serviço Social dos Menores, sempre que se faça necessário (Pinto, 1963, p. 5). 

 

 Os cargos de comissários e monitores de educação passaram a ser privativos dos 

assistentes sociais. Aqui entra em cena a Escola de Serviço Social20 em São Paulo.  Segundo 

Faleiro,      

O Estado se articula com o setor privado fazendo-o semi-oficial, distribui verbas, 

busca legitimação em troca de favores, e, ao mesmo tempo, deixa ao descaso as 

instituições públicas. O per capita para as entidades particulares (no caso de 50$ por 

mês) é implementado sistematicamente. A Igreja Católica se rearticula para intervir na 

questão social através dos centros de estudos e ação e de obras sociais. O CEAS 

(Centro de Estudos e Ação Social) é fundado em São Paulo em 1932, a Escola de 

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1936. Os Círculos 

Operários são ampliados. Ao mesmo tempo as paróquias e associações (por exemplo 

das Senhora Católicas) vão ampliar sua ação no campo assistencial. (Faleiros, 1995, 

p.33). 
                                                 
20 A Escola de Serviço Social de São Paulo foi inaugurada em fevereiro de 1936 com a finalidade de “oferecer às 
organizações de assistência social em geral ‘elemento imprescindível: a assistente social tecnicamente 
preparada” (Yasbek, 1977, 39-40).   
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Para Kfouri (1938) o papel da assistente nos asilos seria junto à criança e sua família, 

se caso existisse. Deveria cooperar com o pessoal técnico do asilo para que fosse dado à 

criança asilada o tratamento necessário ao seu desenvolvimento. Contudo, seu trabalho 

acabaria quando a criança deixasse a instituição, seja para outra mais adequada ou na família 

de origem ou substituta.  

A assistente social deveria ser   

 

pessoa que se interessa vitalmente pelo órfão ou abandonado a seu cargo e ele tem 

noção desse interesse. Há para tal, necessidade de um conhecimento profundo da 

criança, seu caráter, suas dificuldades, tendências etc. e em função do mesmo 

conhecer qual o tratamento mais adequado ao caso (Kfouri, 1938, p. 18). 

 

O trabalho da assistente social poderia ser desenvolvido no asilo ou junto a ele, 

conforme especificou:  

 

Este papel da assistente social poderá ser no asilo ou junto ao asilo. No primeiro caso 

ela terá as vantagens de conhecer perfeitamente a instituição em que está colocado o 

menor, assim como a este mais intimamente. (...) No segundo caso a assistente social, 

fará parte de uma organização particular formada para este fim (Kfouri, 1938, p. 119). 

 

No caso das assistentes sociais do Asilo dos Expostos atuaram em ambos: no asilo e na 

organização do Lar São José, instituição destinada às meninas egressas dos asilos mantidos 

pela Santa Casa.  

As assistentes sociais fizeram um levantamento dos problemas existentes no Asilo e 

constataram que as meninas desconheciam totalmente a vida fora e, mais grave, tinham uma 

idéia absolutamente falsa do que as esperaria do mundo, falta de capacidade de esforço, 

negligência com o trabalho e com a própria higiene e mentalidade retardada em conseqüência 

do regime de segregação em que viviam, uma vez que “o regime a que estavam sujeitas não 

substituía de modo algum a família que perderam, criadas em atmosfera diversa da normal, 
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apresentavam anormalidades evidentes” (Relatório da mordomia de 1944, p. 264). Assim era 

preciso corrigir esta falha, propiciando a elas um futuro meio de vida e motivos de vida. 

Dessa forma, organizaram um programa experimental visando combater a ociosidade 

e o início de preparo profissional com a criação de Oficina de Corte, Costura e Bordados para 

meninas maiores de 12 anos dirigida por Jení Simoni; Oficina pré-vocacional para meninas 

maiores de 10 anos, sob direção de D. Laura Annita Magalhães, da Escola de Serviço Social, 

para melhorar o preparo intelectual e social. Para tanto foi criado 

 

a) Biblioteca – D. Joceline Guimarães, da Escola de Serviço social e D. Elisa Cosi. 

b) Lazeres orientados – (para meninos e meninas de 7 a 10 anos) – Ds. Maria 

Emery Soares Pires, Fernanda Pinto Ferraz e Maria Amélia Seixas, todas estagiárias 

da Escola de Serviço Social. 

c) Visitas, passeios, compras, exposições, etc.. 

d) Cinema quinzenalmente por W. O. da S. Coordenação N. A. 

e) Orfeon – Sarah Fonseca Saraiva (Relatório da mordomia, 1943, p. 263)21. 

 

As assistentes sociais também atuaram fora do Asilo na organização do Lar São José, 

instituição destinada às egressas das instituições da Santa Casa. Ao assumir a mordomia dos 

expostos, Dr. Macedo Soares, a pedido das Irmãs de São José, retirou as meninas maiores de 

12 anos e as enviaram para o Asilo de Araras22. Contudo, para ele tratava-se de uma 

intervenção emergencial e o destino das meninas maiores deveria também ser contemplado. 

Dessa sua preocupação nasceu o projeto de fundar uma instituição para “solucionar o 

problema constituído pelas egressas dos Asilos da Santa Casa de São Paulo, especialmente do 

Asilo Sampaio Viana [Asilo dos Expostos], empregadas como domésticas em nossa Capital” 

(Relatório da mordomia, 1945, p. 253).  

A Casa São José foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1944 na Rua Alameda Barão de 

Limeira para funcionar em regime de internato e externato. Sua direção foi confiada à 

assistente social comissionada pelo Estado de São Paulo, Leopoldina Saraiva.     

                                                 
21 O plano de reformulação do Asilo foi apresentado como trabalho de conclusão de curso da aluna Leopoldina 
Saraiva apresentado à Escola de Serviço Social em 1945. Infelizmente esse trabalho importante para a história 
das instituições assistências e em especial sobre o Asilo dos Expostos, não foi localizado na biblioteca da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, apesar de constar sua existência no acervo.    
22 Instituição mantida pela Irmandade da Misericórdia de São Paulo para meninas pobres, abandonadas e órfãs.  
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No de 1944 foram admitidas 34 meninas, de acordo com o quadro tabela:  

 

Tabela 2.4   

Origem das meninas admitidas no Lar São José em 1944  

 
 

Procedência Nº 

Menores já colocadas anteriormente sob e que puderam ser admitidas;  11 

Menores criadas no Asilo Sampaio Viana que haviam sido transferidas 

para o Asilo de Santo Antonio de Araras;  

5 

Enviadas para o Instituto Modelo Feminino  3 

Menores vindas diretamente do Asilo Sampaio Viana;  6 

Menores vindas diretamente do Asilo Santo Antonio de Araras 5 

Total 30 

              Fonte: Relatório da mordomia, 1944, p. 265. 

 

 Ao serem admitidas no Lar, as meninas passavam por um estágio de aprendizagem e 

orientação, não superior a 40 dias, em que eram oferecidos às menores práticas em serviço 

doméstico, início de formação social e moral, treino social, compras, passeios, divertimentos.  

Os pedidos de empregadas eram feitos no Platão de Seleção de Patrões e Colocação Familiar. 

Eram anotadas as qualidades exigidas das menores e as características da família candidata. 

Somente após visita domiciliar, era enviada uma empregada. No caso dos pretendentes serem 

famílias com o conhecimento pessoal da mordomia e da direção da casa, a visita domiciliar 

era dispensada.  

Em 1944 foram registrados 165 pedidos, sendo 35 atendidos. Desses, apenas 13 visitas 

foram realizadas. Portanto, 22 colocações foram feitas em casa de pessoas conhecidas 

(Relatório da mordomia, 1944, p. 264). Em 1944 foram as seguintes as colocações:  
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Tabela 2.5 

Tipo de colocações no ano de 1944  
 

Tipo de colocação Número 

Serviços leves 12 

Copeira arrumadeira 8 

Cozinheira 1 

Pagem em casa de família 2 

Pagem no Berçário 1 

Aprendiz de costureira 1 

No preventário Sta. Clara (em regime de fortalecimento) 2 

Total 28 

Fonte: Relatório da mordomia, 1944, p. 264. 

  

As meninas também recebiam instrução primária e profissional, assim como 

assistência médica. Em 1946, algumas freqüentavam o curso Industrial A.C.F.;e 5 meninas no 

curso primário na Casa Pai de São Vicente de Paula.  

As crianças com baixo nível mental e com problemas de conduta eram consideradas os 

maiores problemas da instituição, não apenas pelo pouco aproveitamento pedagógico, como 

pelos problemas de ordem moral:   

 

Em 1946, três crianças de idade escolar porém com nível intelectual baixo, não foram 

matriculadas continuando a freqüentar aula de “Jardim”, por lhes ser impossível seguir 

classes comuns. Com uma delas, foi tentada alfabetização pela professora da classe de 

Jardim, na primeira hora. Esta menor que está sob tratamento médico especializado 

revelou durante o ano grande progresso. As meninas reprovada no 1° ano de escola 

tem nível mental baixo, constituindo ambas graves problemas de conduta. Estiveram 

durante todo o ano, no fundo da classe, pois eram elementos perturbadores (Relatório 

da mordomia, 1946, p. 228).       
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No ano de 1947, as meninas consideradas débeis e retardadas seriam atendidas e 

orientadas pelo Serviço de Higiene Mental Escolar e encaminhadas a ensino especializado.  

Outra preocupação dos organizadores era em relação a permitir que as meninas 

tivessem maior conhecimento do mundo em que iriam viver, numa clara oposição à 

organização do Asilo, chamado por Kfouri (1938) de quartel.  

 

A só freqüência de nossas menores à escola primária e profissional e admissão de 

externas à classe de Jardim, influiu grandemente na socialização de nossas menores. 

Além disso, tem nossas menores com a freqüência à Igreja, dentista, parques, cinema 

da Biblioteca Infantil, festas particulares ou públicas assim como simples passagens 

pela rua, bondes, ônibus, com seus pequenos incidentes constantes ocasiões de 

motivar sua educação social. Assim não são mais arredias, cheias de perguntas tolas e 

sensaboronas. Observam, perguntam, são esclarecidas, aprendem e hoje é com quase 

orgulho que ouvimos constantemente: - Não são diferentes de qualquer criança de 

família. – Não parecem crianças de Asilo, etc. (Relatório da mordomia, 1946, p. 230). 

  

 Segundo Kfouri, uma instituição em que se aglomeravam 150 criança sem pavilhões 

sem “critério científico, sem que se tenha dos mesmos conhecimentos sobre seus caracteres, 

tendências, virtudes ou defeitos, conhecimentos que são o ponto de apoio para uma ação 

educativa construtiva, não se poderá obter resultados satisfatório” (Kfouri, 1938, p. 15-17). 

 

Organização do Jardim de Infância  

 

 

Dr. Macedo Soares apresentou um projeto de reformulação do projeto educacional do 

Asilo e em seu âmbito estava a organização do Jardim de Infância. Para isso teve a 

colaboração da Professora Alice Meireles Reis, professora da Escola Normal Caetano de 

Campos e militante católica, elaborando o plano do Jardim e doando um museu completo para 

os trabalhos.  

Alice Reis exercia atividades em diversas instituições e organizações, como na Liga 

das Senhoras Católicas em que desempenhava a função de superintendente de Ensino do 
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Departamento de Menores entre os anos de 1934 a 1940. Em 1943 com o auxílio de duas 

alunas da Escola Normal Caetano de Campos, organizou o Jardim de Infância do Asilo para 

crianças 3 e meio a 7 anos.  

 

 

Atendendo a nossa solicitação, D. Alice Meirelles Reis, a maior autoridade entre nós 

nesta especialidade de ensino, deu-nos todo um plano para organização das duas 

classes, masculina e feminina e doou ao Asilo um museu completo para os trabalhos, 

indicado duas de suas melhores alunas para professoras das classes. Assim como a 

excelente orientação de D. Alice Meirelles Reis e de suas dignas discípulas D. Vera 

Castanho e D. Renata Colombo, foi relativamente fácil obter os resultados constantes 

do relatório (anexo II) dessas excelentes auxiliares do ensino (Relatório da mordomia, 

1943, p. 233). 

 

 

Kishimoto , em Educação infantil em São Paulo entre 1920 e 1940: um estudo de caso 

sobre a professora Alice Meirelles Reis, oferece subsídio para o entendimento de como 

funcionava o Jardim de Infância do Asilo. Segundo a autora, Alice Reis não concordava com 

o pressuposto de escola infantil preparatória para o primário, uma vez que a criança não ia 

para a Escola Maternal ou Jardim da Infância para se preparar para a escola, e sim para iniciar 

sua educação social, aproveitando essa fase de fácil receptividade para adquirir bons 

costumes. Assim, o jardim fazia parte do processo e não se configurava como sua 

antecipação. 

O objetivo do Jardim da Infância para Alice Reis era: 

O jardim da infância, tendo em vista auxiliar o desenvolvimento natural e integral da 

criança, baseia o seu trabalho em principio que favorecem esse objetivo: São os 

seguintes:  

I – A atividade natural da criança dever ser aproveitado na sua própria educação. 

II – O Jogo deve ser utilizado como meio educativo. 

III – O programa deve partir do interesse infantil. 

IV – O ambiente deve ser preparado de tal forma, que provoque na criança, reações de 

valor. 

V – As atividades devem ser centralizadas em torno dos interesses das crianças (Reis, 

vol. II, s/d: 75, apud Kishimoto, 1999, p. 658).  
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O trabalho com as crianças deveria ser:  

 

 

(...) constituído por toda e qualquer atividade que dê serviço às mãos e não só 

trabalhos de agulha ou papel sob a orientação da jardineira, sem relação 

nenhuma com as outras atividades. Podemos, considerar trabalho manual: a 

construção com blocos, a construção na areia, a modelagem, a carpintaria, os 

arranjos de casa de boneca (...). Além dessas atividades, a dobradura, o recorte, 

a colagem, o alinhamento, a tecelagem, os trabalhos com serrinhas, etc (Reis, 

vol. II, s/d, apud Kishimoto, 1999, p. 658).   

 

 

O Jardim de Infância do Asilo foi organizado segundo essas orientações, iniciando as 

atividades no dia primeiro de julho de 1943, com duas classes: uma masculina composta por 

20 meninos de 3 a 7 anos; e uma feminina, formada por 18 meninas de 3 a 7 anos23.  

As professoras D. Vera Castanho e D. Renata Colombo responsáveis por executar o 

projeto, descrevem as atividades realizadas e seus objetivos. Segundo elas, no primeiro dia de 

aula encontraram dificuldade para desenvolver as atividades. A classe masculina era 

indisciplinada e desobediente. Assim,  

 
Devido a essas duas causas, não foi possível organizar qualquer atividade. Pedi o 

auxilio das Irmãs e uma pagem foi para isso indicada. À vista da pagem, houve 

modificação na atitude das crianças e consegui ensinar algumas atividades como 

formar uma fila, sentar, etc. As crianças maiores se consideraram superiores e 

molestava, em grande parte a turma das menores. Com a retirada destas, consegui daí 

por diante, dar algumas atividades organizadas. (...) Encontrei grande dificuldade para 

qualquer atividade organizada. As crianças não queriam deixar os brinquedos e 

custavam a formar uma fila ou atender a uma ordem. No fim do ano, porém, já 

conseguia mais ordem (Relatório da mordomia, 1943, p. 260). 

De acordo com os objetivos do Jardim de Infância para Alice Reis, foram organizadas 

as seguintes atividades: canto acompanhado por piano 3 vezes por semana, desenho (livre e 

orientado), construção na areia, marcha cantadas e jogos organizados.    

                                                 
23 Segundo o relatório de 1943, o número de alunos nas duas seções foi sendo alterado devido aos problemas 
disciplinares. 
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 De modo geral as professoras do Jardim de Infância fizeram uma avaliação negativa 

do comportamento e do nível de desenvolvimento intelectual das crianças. Segundo elas, “as 

crianças falavam muito alto gritando e fora de hora, não tinham hábitos de ordem e cortesia, 

notando-se ainda a desobediência. No fim do ano porém essa atitude das crianças já havia 

melhorado” (Relatório da mordomia, 1943). A linguagem, péssimas quanto aos termos e 

pronúncia, sendo utilizados os seguintes meios para corrigi-la: deixar a criança falar, ouvir e 

conversar; palestras; dar o nome apropriado para o material;– histórias (contadas e repetidas 

palas crianças com o auxilio de perguntas) e memorização de pequenas poesias (Relatório da 

mordomia, 1943). 

 Segundo as professoras, foram desenvolvidos os seguintes trabalhos manuais muito 

apreciados por ambas as seções: 

 

 

a) enfiar contas – apreciado pelas meninas; b) construção com blocos – apreciados 

pelos meninos; c) construção na areia – agradava ambas as classes; d) dobraduras – 

muito simples porque as crianças encontravam dificuldade; e) modelagem – muito 

apreciada; f) recorte e colagem de gravuras – muito apreciado; g) alinhavo – muito 

apreciado e era dado somente para as maiores. Havia grande facilidade por parte das 

meninas; h) pintura – grande interesse, e os desenhos eram grandes e simples 

(Relatório da mordomia, 1943, p. 261).  

 

 

Um dado interessante, se não contraditório, está relacionado à questão da veracidade 

entre as crianças. Segundo as professoras, as mentiras eram freqüentes e a delação comum.   

 

 

procuramos sempre evitar que as crianças mentissem, aconselhando-as e apelando 

para a religião. Quando à delação, em todos os casos fizemos com que a própria 

criança culpada se acusasse, e havia sempre repreensão momentânea. As crianças 

tinham também o grande defeito de brigar, e essas eram afastadas das outras, tanto na 

classe como na fila. Para qualquer questão que surgisse na classe, procuramos saber as 

razões de ambas os lados para depois fazer a devida justiça (Relatório da mordomia, 

1943, p. 262). 
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 As Irmãs de São José fundamentavam sua prática pedagógica no Ratio Studiorum 

(Manoel, 1988), sendo a premiação e delação aspectos centrais. Dessa forma, as crianças 

estavam habituadas à prática da delação, senão estimuladas a usá-la.   

 Em relação à avaliação do comportamento e da parte intelectual, é importante 

considerar que as professoras D. Vera Castanho e D. Renata Colombo eram alunas da Escola 

Normal e, possivelmente estavam em contato com as crianças do Jardim de Infância Caetano 

de Campos, anexo àquela Escola.  

 Infância Caetano de Campos foi criado em 1896 e atendia crianças oriundas da elite 

de São Paulo (Kuhlmann Jr, 2004), como os filhos de Julio de Mesquita e de José Cardoso de 

Almeida, portanto com hábitos e educação bem diferentes da que estavam submetidas às 

crianças do Asilo. Por outro lado, eram apenas crianças que se deparavam com um mundo de 

possibilidades que até então não tinham: como cantar, ouvir histórias, e manusear materiais 

pedagógicos. 

 As observações das professoras também revelam as dificuldades estruturais, 

econômicas e humanas que as Irmãs enfrentavam para dirigir o Asilo. Como pode-se 

depreender da descrição do comportamento, das salas de aula e refeitório. 

 

Devemos declarar que no início do nosso trabalho fomos assaltadas por grande 

desânimo diante da indisciplina e falta de bons hábitos de algumas crianças.  

Com a retirada destas e com o trabalho intenso, apoiadas pelas Revmas Irmãs do 

Asilo, conseguimos, não tanto quanto pretendíamos, mas melhorar não só a disciplina 

como a formação de bons hábitos sociais e morais. 

Salas onde as crianças ficavam nas horas de recreação: a) úmida; b) escura; c) triste; d) 

falta de ornamentação infantil; e) mista. Esta mesma sala era utilizada também como 

refeitório.  

Sala de aula: a) apropriada; b) espaçosa; c) clara; d) arejada (4 janelas); e pouco asseio 

(Relatório da mordomia, 1943, 262). 

 

 

 As salas do Jardim de Infância foram organizadas de modo a possibilitar o 

desenvolvimento das atividades.   Na foto relativa à Seção masculina, observam-se mesas e 
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não carteiras em que se sentam grupos de quatro crianças, ao fundo, armário com materiais ao 

alcance das crianças e uma máquina de carpintaria: atividade recomendada para os meninos.  

 

 
Foto 2.11 Seção Masculina do Jardim de Infância (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
 

 

Na sala feminina chama a atenção uma menina “brincando de boneca”, considerada 

atividade manual, bem como vasto material pedagógico exposto.   
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Foto 2.12 Seção Feminina (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
 
 
 

 Um elemento que se manteve foi a orientação religiosa. Um dado interessante na 

atuação educacional de Alice Meireles Reis como ativista católica. Lila Cristina Guimarães 

Vanzella (2009), ao analisar a 2ª parte do manuscrito dessa professora, encontrou informações 

sobre a educação moral e a metodologia para desenvolvê-la nos jardins de infância utilizando 

o Jogo da Vida. Sobre os meios para educação moral, Alice, apontava a religião.  

 

 

Religião – Baseando-nos nos seus princípios, poderemos orientar com segurança a 

criança. Desde o primeiro momento em que ela entra para o “Jardim” é iniciado o 

trabalho de sua formação moral, Não será iniciado com o ensino teórico da religião de 

longas orações e definições de catecismo, Não termos aulas para a formação de 

hábitos morais. A moral é pratica, e não teórica. A formação desses hábitos será feita 

nas inúmeras ocasiões em que os incidentes da vida diária e as atividades do “jardim” 

proporcionam, e baseada nos princípios da religião católica. O trabalho da jardineira 

será orientar a criança na prática da vida cristã, fazer que ela conheça o bem e sinta o 

desejo de praticá-la. São inúmeras as situações criadas pelas próprias crianças e que 

servem de ponto de partida para palestra que auxiliam o ensino de religião (Reis, s/d, 

p. 141-142, apud,Vanzella, 2009, p. 95).     

 

 

 A foto 2.13 mostra as crianças da seção masculina em momento de oração, mãozinhas 

em posição postas e olhos assustados.  
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Foto 2.13 Seção Masculina do Jardim de Infância (s/d) 

Fonte: Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
 

 

 Nota-se uma mudança na forma de ministrar as aulas de religião: as Irmãs faziam por 

meio de aulas de catecismo, as jardineiras, de maneira lúdica.  

 As crianças em idade escolar de ambos os sexos freqüentavam a escola existente no 

próprio Asilo, a qual estava sob direção das Irmãs de São José, sendo elas mesmas as 

professoras. Em 1903, o mordomo Sampaio Vianna afirmava que o ensino ministrado 

aproximava-se do programa oficial adotado nas escolas mantidas pelo Governo, mas que 

pretendia modificá-lo tornando-o mais prático. O mobiliário, livros e parte dos acessórios, 

segundo ele, foram cedidos à escola por autorização do Exm. Snr. Dr. Bento Bueno M. D. 

Secretário do Interior que tem demonstrado assim a atenção que a S.E Exª tem merecido a 

instrução pública do Estado (Relatório da mordomia, 1903). 
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As Irmãs mantiveram o controle do ensino até 1943. Os relatórios não trazem detalhes 

sobre como era a prática escolar. Trazem referências gerais sobre as matérias ministradas e o 

programa seguido, definido como o “Oficial com adaptações”. Assim, em 1903  

 

 

A secção masculina funcionou dividida em duas aulas, tendo sido a primeira 

freqüentada por 32 alunos e a segunda por 23. Os da primeira tiveram como programa 

de ensino o oficial, com pequenas modificações. As disciplinas ai ensinadas foram: 

Gramática Portuguesa, Aritmética, Geografia, Historia do Brasil e Natural, Noções de 

Geometria, Caligrafia, Ginástica e Musica. Os da segunda aula, primeiras letras.  

A secção feminina como a primeira funcionou em duas aulas, tendo a primeira 

freqüência de 41 alunas e a segunda de 22. As da primeira estudaram: Gramática 

Portuguesa, Aritmética, Geografia, Historia do Brasil, Natural, noções de Literatura, 

Caligrafia e Francês. As da segunda aula, primeiras letras (Relatório da Mordomia de 

1909, apud Rocha, 2004, 130).   

 

 

As reformas no projeto educacional do Asilo não modificaram o ensino ministrado. 

Ao contrário, assiste-se gradativamente a transferências das crianças para escolas públicas. 

Assim, em 1944 todos os meninos em idade escolar foram matriculados no Grupo Escolar 

São Paulo (Relatório da mordomia, 1944). 

A diretora do asilo a partir de 1944, Cordelia Barbosa Dalpino, avaliou com 

ineficiente o ensino ministrado no Asilo, sendo recomendado matricular as crianças em 

escolas públicas. 

 

 

A instrução recebida toda dentro de casa era deficiente, isto porque a falta de contato 

com a vida trazia dificuldade em interessar as crianças. Encontrei meninos de 9 a 10 

anos ainda no primeiro ano. Dentro do programa educacional já traçado pó V. S., 

matriculei desde logo no grupo escolar “São Paulo” os 13 meninos que já liam alguma 

coisa. Lutaram a princípio com alguma dificuldade, pois estavam bem mais atrasados 

que os demais coleguinhas. A mudança de ambiente, o contato com o mundo 

provocou uma salutar reação nestes pequenos, despertando-lhes grande interesse pelo 

estudo. As notas baixas do primeiro mês foram subindo, chegando dois deles a serem 

os primeiros de suas respectivas classes. A nomeação de mais uma professora do 
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Estado para cá veio dar novo impulso à instrução daqueles que não lograram 

matricular-se no grupo por falta de vagas. Os métodos empregados nas escolas 

públicas conseguiram desperta-lhes interesse, sendo ótimo o resultado alcançado 

(Relatório da mordomia, 1944, p. 260).  

  

 

 A diretora referencia os nomes das professoras e da assistente social que a auxiliam a 

área educacional: D. Juventina de Moraes Groke, D. Vera Castanho e D. Renata Colombo, D. 

Leopoldina Saraiva, Baby Ferreira Ramos e Alice Meirelles Reis. Segundo ela, com o auxilio 

dessas colaboradoras o ensino no Asilo tornou-se mais eficiente. 
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Capítulo 3 Do antigo sistema de Amas ao Berçário: recolher e 

salvar. 

 

A Irmandade da Misericórdia recebia crianças com faixa etária variada, mas, 

sobretudo de 0 a 1 ano, período que dependiam da amamentação. Para atendê-las havia o 

sistema de amas de leite mercenárias, mulheres que criavam os expostos em troca de um 

salário. Este sistema passou por alterações profundas em 1936 com a criação do Berçário.  

 

2.2 O sistema de amas-de-leite e a mortalidade dos expostos 

 

Segundo Carvalho (1996), o envio de crianças a amas de leite era uma prática comum 

nas instituições para expostos da Europa católica, com exceção da Espanha. Assim, as 

instituições se responsabilizavam pelas crianças, mas quem efetivamente cuidava delas eram 

as amas. A Irmandade paulistana não se afastou do modelo europeu, principalmente, o 

português. Desde a fundação da Roda em 1825, o serviço dos expostos esteve fundamentado 

na criação por amas de leite mercenárias. 

 As primeiras amas foram recrutadas a pedido da Misericórdia ao presidente da 

província, que, por sua vez, ordenava aos comandantes de freguesias que localizassem 

mulheres aptas a exercer a função. Nessa primeira fase era observado o caráter da candidata. 

Realizada essa primeira triagem, os nomes eram remetidos ao presidente que a repassava para 

Irmandade. O médico então procedia a segunda etapa, com um exame em que a pretendente 

era aprovada ou recusada. Uma vez contratada as amas ficavam sob a vigilância de uma 

regente escolhida pela Mesa da Irmandade. A Mesa dava preferência às concorrentes viúvas e 

honestas que demonstrassem inteligência, prudência e soubesse ler e escrever. A regente 

“residia na própria Casa da Roda e era responsável por seu funcionamento, inclusive e 

principalmente o controle das amas” (Carvalho, 1996, p. 156). Segundo ainda essa autora, a 

Irmandade tinha uma imagem ruim das amas e por isso desenvolveu um sistema de 

fiscalização periódica às casas dessas senhoras para acompanhar a criação das crianças. 
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No final do século XIX e início do XX a forma de recrutamento foi modificada. Com 

chegada das Irmãs de São José à direção do Hospital em 1872, uma freira foi designada para o 

recolhimento e encaminhamento dos expostos às amas. A partir de então eram as mulheres 

interessadas nesse trabalho que se dirigiam à Santa Casa. Eram examinadas e, caso houvesse 

alguma criança necessitada de seus cuidados, era contratada e levava-a para sua casa após ser 

registrada no Livro de Vencimento de Amas. Nesse período Carvalho chama atenção para a 

formação de uma verdadeira rede de informação entre as amas,  

 

já que muitas delas moravam próximas umas das outras que teria dado conta de 

espalhar a notícia de novas crianças à instituição, o que ficou evidenciado pelo grande 

numero de ocorrências de amas residentes numa mesma rua terem ido buscar criança 

no mesmo dia ou em dias próximos (Carvalho, 1996, p. 161). 

 

Ao se encarregar da criação de um exposto, a nutriz ficava obrigada a apresentá-lo 

uma vez por mês ao mordomo na Santa Casa, submetendo-o a exames e pesagem.  

 

Foto 3.1 Amas e crianças em um dia de visita na Santa Casa (1925) 
Fonte: Marcílio, 2006, p. 115. 
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Nas visitas mensais as nutrizes eram orientadas a encaminhar a criança à Santa Casa 

ao perceberem alteração de saúde e não apenas por ocasião da visita mensal. De acordo com o 

relatório de 1932, as amas levavam as crianças quando estas já em estado grave, restando 

muito pouco a ser feito para salvá-la ou recorriam a curandeiros locais, situação que, segundo 

os mordomos, aumentava a mortalidade entre os expostos.  

A mortalidade dessas crianças foi analisada por Carvalho (1996), sendo que o quadro 

2.1 comprova as denuncias dos mordomos. 

Tabela 3.1 

Número de Lactantes e óbitos (1903-1936) 

 

 

 

 

 

  Fonte: Carvalho, 1996, p. 252. 

 
Ano 

 
Lactantes  

 
Óbitos 

 
% 

1903 173 29 16,7 
1904 151 40 26,4 
1905 155 35 22,5 
1906 146 33 22,6 
1907 139 24 17,2 
1908 147 19 12,9 
1909 173 54 31,2 
1910 150 37 24,6 
1911 154 37 24,2 
1912 175 50 28,5 
1913 150 36 24,0 
1914 145 36 24,8 
1915 180 37 20,5 
1916 173 33 19,7 
1917 170 33 19,4 
1918 191 47 24,6 
1919 181 38 20,9 
1920 178 34 19,1 
1921 163 36 22,0 
1922 167 46 27,5 
1923 175 36 20,6 
1924 154 36 23,3 
1925 165 36 22,0 
1926 159 36 22,6 
1927 160 36 22,5 
1928 178 39 21,9 
1929 211 59 27,4 
1930 210 58 27,6 
1931 199 66 33,1 
1932 208 41 19,71 
1933 212 50 23,58 
1934 192 14 7,29 
1935 199 33 16,58 
1936 167 24 14,37 
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 A mortalidade entre as crianças entregues às amas foi sempre alta, exceção feita ao 

ano de 1934, em que das 192 crianças em criação, morreram 14, correspondendo a 7,29%. 

Nos demais anos a mortalidade ficou entre 20% a 30%.  

 No decorrer desse período houve medidas para diminuir o alto índice de mortalidade 

infantil. Em 1904 passou a vigorar também o uso de cadernetas em que o fiscal registrava as 

condições em que encontrava a criança, a qual permanecia em poder das amas. Outra 

iniciativa foi a distribuição anual de prêmios àquelas que demonstrassem melhor desempenho 

na criação do exposto. Essa parece ter sido uma iniciativa pioneira em São Paulo, pois 

somente 

 

Em 1915 o Consultório de Lactantes, então subordinado à Seção de Proteção à 

Primeira Infância do Serviço Sanitário, iniciou a distribuição de prêmios de robustez 

às mães que, através da alimentação, no peito, houvesse conseguido encaminhar seus 

filhos aos melhores resultados frente às demais crianças (Carvalho, 1996, p. 163). 

 

A distribuição de prêmios e a fiscalização, no entanto, não se mostraram instrumentos 

eficazes no combate à mortalidade dessas crianças. Em 1935 o índice foi de 16,58, ou seja, 

das 199 crianças, 33 morreram.  

A mortalidade infantil era atribuída à ignorância das amas que não seguiam os 

preceitos higiênicos, uma vez que para o mordomo “ignorantes, essas mulheres não 

compreendem as regras de higiene alimentar necessárias à boa saúde da criança nem outros 

cuidados exigidos para encaminhamento normal desses frágeis organismos” (Relatório da 

mordomia, 1910, p. 102).  

Constatou-se também que a mortalidade era maior entre as crianças entregues às amas 

que residiam nos sítios vizinhos à capital:  

 

A maioria dos óbitos se verifica nos lactantes entregues as amas dos sítios, criaturas 

inteiramente ignorantes do que seja higiene alimentar. Além da falta de cuidados 

necessários no que diz respeito à amamentação, ao aleitamento misto na época própria 

para a desmama, etc, há ainda a falta de médico no lugar, o que obriga as amas a 
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consultarem os curandeiros boçais da redondeza que os tratam sabe Deus como, pela 

homeopatia ou pela alopatia. Os óbitos ocorridos nos sítios trazem todos atestados de 

pessoas idôneas do lugar ou do escrivão do registro civil de Itapecerica. Dos falecidos 

durante o ano de 1912 só 9 viviam na Capital sendo os 41 existentes dos sítios 

(Relatório da mordomia, 1912, p.88). 

 

Assim, presumiam que ao restringir o envio de crianças a essas localidades, a 

mortalidade diminuiria. Para demonstrar que as mortes poderiam ser evitadas, no relatório o 

medico Rangel Pestana elencou os casos e a causa das mortes, conforme segue: 

 

Tabela 3.2 
Casos de morte sem assistência médica 

 

Causa da morte Número   

Aftas  3 

Dentição difícil 3 

Morte natural 1 

Febre viminosa 17 

Vermes intestinais 7 

Bexiga 1 

Tétano dos recém-nascidos  2 

Febre Tifóide 1 

Sarampo 1 

Gastroenterite  1 

Disenteria  1 

Bronquite  1 

Raquitismo  1 

Sífilis  1 

Total  41 
Fonte: Relatório da mordomia, 1912, p. 89.  
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Para o médico Rangel Pestana, por esse levantamento, as mortes poderiam ser 

evitadas. Concluiu afirmando ser do seu dever “por a nu esta chaga da nossa rudimentar 

organização de assistência pública” (Relatório da mordomia, 1912, p. 89), pois tratava-se 

doenças que poderiam ser tratadas e prevenidas. 

Além de chamar atenção dos membros da Irmandade sobre os altos índices de morte 

entre os expostos, denunciava a inexistência de serviços de saúde pública24. Outro aspecto 

importante que se percebe nos relatórios dos médicos é a crescente conscientização acerca das 

verdadeiras causas das mortes. Evidenciava-se que era muito mais do que somente a 

responsabilidade das amas. Essas mesmo se quisessem não poderiam levar as crianças ao 

médico pelo simples fato de não existir um sistema de saúde pública nem cidade próxima. 

Nessa perspectiva, em 1932 Rangel Pestana afirmava que “outras causas concorrem muito 

mais diretamente para esta mortalidade, como sejam a falta de assistência e observação 

médica contínua e imediata, e as condições sanitárias que variam de ano a ano” (Relatório da 

mordomia, 1932, p. 271). 

Também os mordomos demonstraram preocupação com o problema da mortalidade dos 

expostos e propunham solução. É importante essa declaração do Mordomo ao demonstrar o 

avanço da percepção do problema dos expostos e os responsáveis por ela. Nos sítios afastados 

da cidade a assistência médica e sanitária pública era praticamente inexistente, 

impossibilitando que as crianças fossem atendidas assim que adoecessem. Por outro lado, 

evidenciava que a organização do sistema da Misericórdia falho e ineficiente. 

 

E si tomarmos em consideração uma estatística publicada recentemente, em vários 

jornais desta Capital, o que duvidamos da sua exatidão, o coeficiente de mortalidade, 

ali denunciado, chegou ao máximo de 42%, o que não é crível devendo-se atribuir, e é 

bem possível, a faltas no registro de nascimento mesmo porque nem todos os 

nascimentos são elevados à registro, o que não se dá com os óbitos, e daí, a 

desproporção em alguns distritos da Capital. Mas seja como for, o fato de haver 

coeficientes de mortalidade mais elevados do que vêm acusando os dos lactantes sob 

a nossa guarda, não mais autoriza, o adiantamento da organização e execução de um 

serviço que está se impondo e que poderá ser iniciado com a construção do pavilhão 

de lactantes, obra para a qual há muito nos interessamos com vivo empenho, e só 

                                                 
24 O sistema de saúde pública de São Paulo começou a ser organizado somente em 1892 com a criação do 
Serviço Sanitário (Ribeiro, 1993).  
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assim completaremos a nossa missão, criando os meios de preservar a vida da 

criança, na primeira infância, conservando e aperfeiçoando a sua saúde e 

concorrendo assim, para o seu desenvolvimento físico e mental, como já realizamos 

com aqueles que se aproximam da adolescência (Relatório da mordomia, 1932, p. 

271-272, grifos nossos). 

 

É interessante observar que mesmo reconhecendo a gravidade da situação e a urgência, 

o mordomo, como medida concreta para tirar a proposta do papel, afirmar apenas que os 

recursos já estavam sendo arrecadados e que tão logo tivessem 50% do valor da obra, a 

construção seria iniciada.  

 

desde que tenhamos alcançado 50% do orçamento, que provavelmente se elevara a 

300 contos, é justo que se inicie esta construção para cuja do problema que encerra, 

não há necessidade de encarecer, procurando justificá-lo com o que se tem feito em 

outros países. A observação e o desenrolar do que diz respeito entre nós, ao lactante, é 

argumento o mais convincente de que muito pouco temos feito pelo lactante, e que 

com pouco sacrifício, muito se poderá fazer pela criança na primeira infância 

(Relatório da mordomia, 1932, p. 272).  

 

 Em seguida ao relatório de Rangel Pestana, segue um relatório do médico adjunto Dr. 

Leite Bastos que o substituía no Asilo e seção de Lactantes desde 1927. Dr. Leite Basto inicia 

o relatório da seguinte forma: 

 

Sei que a nossa benemérita Casa de Misericórdia não está em situação de realizar tal 

empresa; aliás, é só no Brasil que a assistência aos enjeitados se faz à custa dos 

estabelecimentos de caridade, em todos os outros países, é o Estado que se encarrega 

de proteger material e moralmente a criança abandonada; é função do governo, de alta 

previsão social, reconhecida no mundo inteiro, e que alcançou grandes proporções ao 

terminar a guerra européia, desde essa época, sociedades e governos deram provas 

inequívocas da importância que merece tão delicado problema (Relatório da 

mordomia, 1932, p. 281).     
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Percebe-se assim uma mudança de postura dos responsáveis pela instituição, 

concluindo que a assistência abandonada era atribuição do Estado. Fundamentando-se em seu 

relatório vai mostrar o que países como a França, Alemanha e Uruguai fizeram e vinham 

fazendo para assistir essa criança. A principal delas era extinção da Roda dos Expostos como 

meio de admissão. A Roda com instrumento de admissão deveria ser substituída pelo 

Escritório de Admissão, ou seja, a entrega direta da criança a instituição.  

No Escritório a pessoa que desejasse abandonar uma criança era instada a fornecer 

todas as informações sobre a criança, cuidando-se para que fossem prestados todos os 

socorros que a ela demandava imediatamente, mas principalmente por manter os laços entre a 

criança e os pais. Se desejassem também permanecer no anonimato, esse desejo era 

considerado. Essa forma de admissão foi totalmente inoperante, vigorou de 1927 a 1934. 

No ano de 1934 foram tomadas medidas de modo a diminuir o perigo de mortes entre 

as crianças entregues as Amas. Segundo Carvalho, “considerando que o problema maior era a 

falta de assistência médica, ao invés de tentar convencer dezenas de amas a se encaminhar à 

instituição quando ‘suas’ crianças mostrassem problemas de saúde, pensou-se, pela primeira 

vez, em levar o médico até elas” (Carvalho, 1996, p. 200).  Dessa forma, em 1934 a Santa 

Casa contratou um médico residente nas proximidades de Itapecerica para cuidar da saúde das 

crianças. Intensificou também a fiscalização. Mas uma mudança mais efetiva só aconteceu em 

1936 com a criação do Berçário pelo mordomo Dr. Dumont Villares e, consequentemente, 

extinguido o sistema de amas-de-leite apontado com um dos responsáveis pela alta 

mortalidade entre os expostos.   

Dr. Dumont Villares assumiu a mordomia dos expostos em 1936, imprimindo uma 

organização mais racional ao Asilo, mas sem dúvida sua principal contribuição a assistência 

aos expostos foi a criação do Berçário dois meses após ser eleito. Após analisar como vinha 

funcionando o Asilo dos Expostos e seus serviços, verificou como eram assistidas as crianças 

entregues as amas, concluindo que era impossível mantê-las como responsáveis por sua 

criação, uma vez que  

 

Em geral, abrigadas em casas primitivas, sem qualquer recurso higiênico, tratadas por 

pessoas incultas e paupérrimas, as crianças viviam na mais completa falta de cuidados, 

os mais prementes. A fiscalização, que procurava fazer uma vez por mês, em nosso 

Hospital, quando examinadas as crianças por médico especialista, absolutamente não 
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poderia corrigir os males, que eram orgânicos, e provinham de uma organização 

defeituosa. A falta de cultura e de recursos materiais das pobres amas as impediam 

completamente de executar as regras que lhes eram ensinadas pelos médicos; e assim 

pecava pela base a assistência que se pretendia dar à criança abandonada (Relatório 

da mordomia, 1936, p. 195). 

 

Em 1936, Dr. Leite Bastos reconhecia que a alta mortalidade evidenciava a 

ineficiência do serviço de amas. 

 

 

Que melhor índice da ineficiência desse serviço, do que a elevada mortalidade que se 

verificava entre as crianças expostas e assim entregues a esses insuficientes cuidados. 

As “amas”, recrutadas para entre gente, na maioria quase miserável e sem cultura de 

espécie alguma, jamais poderiam compreender e, muito menos, empregar os cuidados 

higiênicos e indispensáveis a uma criança da tenra idade para vencer a mais perigosa 

etapa da vida. Assim, por maior que fosse a boa vontade que algumas revelavam, a 

precariedade das condições materiais impossibilitava uma consistente assistência à 

criança exposta, que em geral pagava com a vida a ausência das atenções com que a 

moderna pediatria consegue, em certos países, reduzindo a um mínimo a cifra da 

mortalidade infantil (Relatório da mordomia, 1936, p. 95).     

 

 

 Havia falta de recursos para a construção do pavilhão conforme projeto anterior. Para 

solucionar o problema, Dr. Dummont Villares apresentou à Mesa Administrativa no dia 5 de 

agosto de 1936 a proposta de se alugar um prédio para instalação provisória de um Berçário, 

pois  

 

esta solução, além de, com presteza, melhorar a situação das crianças, facilitar-nos-ia 

economicamente a organização de um Berçário, onde teríamos a grande vantagem de 

poder estudar os meios de adaptação (...), para depois, quando houvesse fundos 

bastantes, construindo-se então uma Berçário definitivo e de maior eficiência 

(Relatório da mordomia, 1936, p. 195).       
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 A proposta foi aprovada e logo colocada em prática. Uma casa foi alugada na Rua 

Frederico Steidel, 157, próximo à Santa Casa, e instalado o Berçário em caráter provisório, 

iniciando suas atividades no dia 20 de outubro de 1936. 

 

 

Foto 3.2 Fachada da casa em que foi instalado o Berçário (s/d)  

Fonte: Relatório da mordomia, 1936. 

 

 Inicialmente deram entrada as crianças que estavam na residência do mordomo, ali 

alocadas para que não fossem enviadas às amas, seguidas das que foram deixadas na Roda, as 

enviadas pela polícia e outras procedências. Por fim, foram levadas as que estavam em poder 

das amas de leite. Sendo assim, a seção de Lactantes encerrou o ano de 1936 com 107 

crianças, distribuídas da seguinte forma: 40 atendidas no Berçário, 59 provisoriamente 

instalados no Asilo e uma em tratamento na Santa Casa. 
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2.3 O Berçário  

 

A forma de admissão das crianças no sistema assistencial da Irmandade da 

Misericórdia de São Paulo não foi alterada com a criação do Berçário. A Roda, apesar de ser 

duramente criticada e combatida pelo mordomo e pelos médicos dos expostos e abolida pelo 

Código dos Menores de 192725, continuou sendo a principal porta de entrada das crianças. 

Outras chegavam por meio do encaminhamento dos juízes de menores, pela polícia, hospitais 

psiquiátricos, maternidades e pelo próprio mordomo. O que mudou radicalmente foi o sistema 

de criação: as crianças de 0 a 3 anos não eram mais enviadas às amas, permanecendo internas 

no Berçário, saindo apenas quando reclamadas pelos pais, dadas em adoção, encaminhadas a 

outras instituições ou transferidas para o Asilo dos Expostos ao completarem 3 anos de idade. 

 

Administração  

 

As mudanças também ocorreram na administração e em relação aos que se 

encarregavam dos cuidados com as crianças. A direção do Berçário, diferentemente do Asilo 

dos Expostos que era administrado pelas Irmãs de São José, era leiga e controlada pelos 

médicos pediatras, Dr. Leite Bastos e Dr. Wladimir Piza.  

 A direção interna foi atribuída à D. Maria Celia Bonilha. De acordo com o relatório de 

1963, havia para o acompanhamento das crianças seis enfermeiras, seis pajens, duas 

cozinheiras, três lavadeiras, duas passadeiras uma pessoa para limpeza da casa, uma costureira 

e um jardineiro. 

A administração laica do Berçário foi bastante significativa, pois como observou Nadir 

Gouveia Kfouri em 1938 havia no município de São Paulo 27 estabelecimentos que se diziam 

prestar assistência às crianças órfãs e abandonadas, sendo que   

 

                                                 
25 O Art. 14 do Código de Menores reza o seguinte: “A admissão à assistência se fará por consignação direta, 
excluído o Sistema das rodas”.    
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Dos estabelecimentos existentes a maior parte pertence a instituições católicas, numa 

porcentagem de 59% sobre os mantidos por outras; sendo desta porcentagem 48% 

estão a cargo de congregações religiosas e 11% de associações católicas (anexo nº 3). 

É interessante notar que o número de asilos dirigidos por religiosas é superior ao 

número de asilos pertencentes à congregações religiosas (anexo nº 4). Pois geralmente 

as associações católicas assim como outras associações, confiam a direção interna das 

obras às freiras, pelas vantagens que esta direção oferece: garantia da formação dos 

assistidos, da honestidade na administração interna; é função que exige de quem a 

exerce dedicação completa, uma ação de todos os instantes (1938, p. 4-5).   

 

Além do pessoal contratado, o Berçário contava ainda com o auxílio “prestado por 

algumas senhoras, que altruisticamente se interessam pelas crianças, trazendo-nos diariamente 

ajuda preciosa do seu trabalho. A estas abnegadas companheiras, os nossos melhores 

agradecimentos” (Relatório da mordomia, 1936, p. 201). Mantinha-se, assim, a prática da 

valorização das elites em prestar serviços de caridade, em obras de caridade. 

 

Organização  

 

Dr. Dumont Villares imprimiu uma organização “científica” (Kuhlmann, 2002) ao 

Berçário. Tudo era minuciosamente inspecionado, registrado e analisado.  

Ao chegar à instituição cada criança era registrada em uma ficha individual em que era 

anotadas todas as informações obtidas sobre ele. Se fosse registrada, a certidão de nascimento 

era arquivada, bem como qualquer outro documento encontrado26. 

  

As roupas, objetos, ou mesmo qualquer papel que venha com a criança, são retirados e 

arquivados, sendo tudo descrito em ficha. Se a criança vem com um nome indicado, a 

vontade materna é cuidadosamente respeitada para que o filho seja sempre conhecido 

                                                 
26Essa ficha não substituía o registro no Livro de Matrícula dos Expostos. A ficha era de uso local, enquanto 
àquela tinha um caráter de registro geral no Sistema Assistencial da Misericórdia.   
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por esse nome, que mantemos. Assim, procuramos, por todos os modos, conservar 

qualquer sinal de identificação que estabeleça a origem da criança pois esse pequeno 

elo de ligação entre mãe e filho pode ver a ser algum dia de grande utilidade 

(Relatório da mordomia, 1936, p. 198). 

 

De acordo com o estado de saúde que chegava a criança, era destinado um tipo de 

encaminhamento no interior da instituição. Se apresentasse alguma alteração de saúde era 

isolada na enfermaria, até estar em condições de se juntar as demais.   

No relatório enfatiza-se os cuidados com as crianças, comprovando-o por meio de 

fotos essa “ação cuidadora” para com os bebês. Procura-se assim demonstrar a diferença no 

trato das amas com as crianças, conforme pode ser observado no foto 3.3.   

 

 

Foto 3.3 Crianças Recém chegadas ao Berçário (s/d)  

Fonte: Relatório da Mordomia, 1936. 

 

Os redatores do relatório de 1936 foram enfáticos ao afirmarem que   
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Temos o máximo cuidado com a higiene e a limpeza da casa e da roupa. Excedendo de 

mil peças diárias a lavagem da roupa, adquirimos uma maquina de lavar e outra de 

passar; instalamos cerca de um quilômetro de fio de arame para a secagem, faltando-

nos ainda uma centrifugadora e uma estufa, para facilitar a secagem nos dias chuvosos 

(Relatório da mordomia, 1936, p. 201). 

 

Ainda em relação aos cuidados com as crianças, havia uma rígida rotina a ser seguida. 

Nos dormitórios foi instituído livros de enfermagem, nos quais eram anotadas, diariamente, 

todas as informações sobre a saúde de cada criança. E ainda  

 

A temperatura é tomada de manhã e à noite, e qualquer anormalidade em diurese, 

dejcções, vômitos, alimentação, etc., também registrada para informação médica. 

Desse modo, mantemos em vigilância constante o estado de saúde das crianças, e 

qualquer doença poderá ser atalhada no seu início. Se necessário, a criança é removida 

imediatamente para a enfermaria, evitando-se assim o contagio das outras (Relatório 

da mordomia, 1936, p. 298). 

 

 E ainda: 

 

Mantemos, durante toda a noite, uma enfermeira e uma auxiliar que percorrem os 

dormitórios, fiscalizando as crianças. Dispomos de um relógio de vigia, para absoluto 

controle desse serviço. Evitam-se, assim, acidentes com crianças de tenra idade, que às 

vezes se movem durante o sono e ficam em posição que não permitem a respiração 

(Relatório da mordomia, 1936, p. 298). 

 

Nos dormitórios as crianças eram identificadas por cama, isto é, em cada uma havia 

um porta-cartão com um letreiro com o nome da criança, data do seu nascimento e o seu 

número de referência. Esse número de referência era gravado também na mamadeira, de 
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modo que, de acordo com a prescrição médica, a criança recebesse o alimento recomendado, 

evitando-se a troca de alimento.  

 

 

Foto 3.4 Berçário – Dormitório dos Maiores (s/d) 

               Fonte: Relatório da mordomia, 1936. 

 

Nos relatórios o médico Dr. Leite Bastos passou a colocar os dados relativos à 

mortalidade das crianças, descrevendo as causas das mortes e comparando o estado 

nutricional dessas e das que sobreviveram, indicando queda da mortalidade infantil em 

decorrência de todos esses cuidados. 
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Quadro 3.1 

Análise das mortes ocorridas no ano de 1946 

 
 

 
 

   
 
 

 
        
 
        
 
 
 
         Fonte: Relatório da mordomia, 1946, p. 220. 
 
 
 

Para o médico nos dois casos o estado nutricional foi decisivo. João das Neves 

ingressou no Berçário com 2.250 gramas, segundo ele, “desenvolvia-se de forma satisfatória 

até a noite de 22 de 1946. Ao anoitecer apresentou-se agitado e com febre alta. Seu estado 

agravou-se na madrugada, vindo a óbito a 1h” (Relatório da mordomia, 1946, p. 220).  

 Maria Célia já deu entrada com um quadro de desnutrição. Obteve uma pequena 

melhora, chegando a 1.235, mas suas condições de saúde decaíram  

 

não tinha apetite, não sugava mais a mamadeira. Passou-se a alimentá-la com a 

sonda gástrica, mas a menina vomitava o alimento, mesmo o leite humano. Seu 

estado foi piorando sempre até falecer depois de uma permanência de um mês 

no serviço (Relatório da mordomia, 1946, p. 220-221). 

 

 Se por um lado esses dois casos demonstram como a assistência ao exposto havia sido 

modificada, por outro revelam as condições em que chegavam as crianças a instituição. Os 

relatórios anteriores a 1936 traziam os índices de letalidade e causa da doença, mas não as 

condições de saúde com que davam entrada no sistema.  

Se ainda estivesse em vigor o envio de crianças às amas, a criança nessas condições 

possivelmente teria menores chances de sobrevida, não apenas devido à ignorância dessas 

Nome Idade Causa da morte Peso g Peso normal 

 

 

João das Neves 

 

7 meses

 

Encefalite aguda 

 

5,100 

 

8,350 

 

Mária Célia 

 

 

1 mês 

 

Debilidade congênita

 

1,480 

 

3.850 
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mulheres, mas devido ao seu estado em que se encontrava e o que como passaria a viver. 

Reveladores das condições em que viviam essas crianças.   

 Além das condições de assistência médica do Berçário os responsáveis pelo Berçário 

mostraram interesse o cuidado com a alimentação.    

 

Para a alimentação, dispomos de leite humano, de leite de vaca puro, procedente 

chácara em Jaçanã pertencente à Irmandade, e de 46 regimes alimentares, os quais 

eram distribuídos de acordo com a capacidade digestiva e as necessidades nutritivas 

das crianças. Com essa organização, o médico informava que “podemos ter absoluta 

certeza da qualidade, quantidade e valor calórico do alimento que cada criança recebe, 

a assegurar nutrição metódica e sadia” (Relatório da mordomia, 1936, p. 201). 

 

 Os responsáveis pelos expostos não eram contrários ao aleitamento materno. Ao 

contrário, incentivavam a sua prática. O que queriam era que o aleitamento seguisse as 

normas higiênicas. Desse modo, quando fundaram o Berçário anexo a ele foi instalado um 

lactário, um serviço de leite humano mecanicamente ordenhado.   

No novo sistema as amas compareciam pela manhã e à noite, e, o leite era retirado e 

armazenado em geladeiras. As amas eram  

 

cuidadosamente examinadas, e fazemos questão de que haja a maior higiene na 

manipulação do leite. As crianças das próprias amas são também examinadas 

periodicamente, para que não lhes afete a saúde estar a sua mãe fornecendo 

leite a outrem (Relatório da mordomia, 1936, p. 201). 

 

 Com a criação do lactário a relação do médico com as amas mudou. Nos relatórios 

passaram a ser chamadas de fornecedoras de leite. Segundo ele, “a mulher que concorre ao 

“Lactário” para ceder a parte do leite que lhe sobra, função realizada em poucos minutos, 

volta imediatamente para casa, não abandonando nem o filho nem o lar”. Não separar a 
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criança da mãe e ao mesmo tempo, prestar assistência médica a ambos foi considerado um 

avanço, uma prestação de serviço público.  

 

O seu filho fica sob a proteção do Instituto; e a remuneração que ela recebe superior 

talvez a que permanece as outras mães que precisam trabalhar, representa precioso 

auxilio, que junta ao salário do marido, para vencer os encargos da família (Relatório 

da mordomia, 1936, p. 200). 

 

A Irmandade da Misericórdia também, por intermédio do Lactario, exercia, segundo 

seus administradores, elevada função social, ao vender leite humano engarrafado, 

contribuindo para a mudança de habito das famílias ricas em contratar mulheres em período 

de amamentação, separando-as de seus filhos. Essas famílias também lucrariam  

 

porque receberão o produto higienicamente ordenhado de mulheres previamente 

examinadas, sem a necessidade de terem em suas casas mulheres estranhas que nem 

sempre se adaptam bem à nova vida; e lucram imensamente os filhos das amas, que 

não se verão privados, de uma hora para outra, do alimento e do trato de sua própria 

mãe, a que estavam habituados – o que, em muitos casos produz males irreparáveis 

(Relatório da mordomia, 1936, 200). 

 

O Berçário, por seu lado, também era beneficiado, pois além das famílias interessadas 

no leite humano do lactário pagavam um bom preço, como ainda deixam donativos que “no 

seu total, cobrem generosamente todas as nossas despesas com as amas” (Relatório da 

mordomia, 1936, p. 200). A comercialização do leite tinha como único propósito cumprir a 

função social de salvar vidas de crianças cujas mães não tinham condição física para 

amamentá-las.  

Nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5 observa-se a movimentação das amas, produção de leite, a 

quantidade consumida no Berçário e vendida a particulares.   
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Tabela 3.3 

Produção de Leite no Lactário em 1943 

       Fonte: Relatório da mordomia, 1943, p. 255. 

 

No ano de 1943 compareceram ao Berçário 437 candidatas a fornecedora de leite. 

Desse total somente 278 foram examinadas e apenas 26 admitidas. Observando o quadro 

percebe-e que da média e candidatas que compareciam ao Berçário, metade não era nem 

examinadas. O que era levado em consideração nessa primeira etapa da seleção? A cor? 

Características físicas? Estado civil? Carvalho (1996), no entanto ressalta que no Consultório 

de Lactantes as imigrantes eram preferidas às negras e mestiças. 

 

Tabela 3.4 

Movimento de Nutrizes e Produção de Leite no Lactário em 1944 
 

 
Mês  

 
Média 
diária 

de 
nutrizes  

 
Leite 

ordenhado 
em g 

 
Consumido  
no Berçário 

 
Fornecido  

a 
Particulares 

 
Nutrizes 

examinadas 

 
Nutrizes 

admitidas  

 
Nutrizes  

Rejeitadas 

Janeiro 41 525,900 104,300 417,300 26 2 24 

Fevereiro 37 453,900 86,975 361,000 28 2 26 

Março 35 494,850 68,725 417,175 30 2 28 

Abril 40 476,625 51,950 416,500 19 4 15 

Maio 40 470,925 80,575 382,050 20 3 17 

Junho 36 442,575 91,200 342,900 16 2 14 

Julho 37 456,075 98,050 350,175 32 2 30 

Agosto 37 448,475 88,650 355,200 21 2 19 

Setembro 35 445,500 99,575 335,725 26 5 21 

Outubro 37 502,525 120,850 378,125 27 1 26 

Novembro 32 463,300 115,925 341,375 21 1 20 

Dezembro 30 438,875 119,450 316,800 12 0 12 

Total 437 5 619.525 1 126,225 4 414,325 278 26 252 

 
Mês  

 
Média 

diária de 
nutrizes 

  

 
Leite 

ordenhado 
em g 

 
Consumido 

no 
Berçário 

 
Fornecido 

a 
particulares 

 
Leite 

excedente 

 
Nutrizes 

examinadas 

 
Nutrizes 
admitidas  

 
Nutrizes  

Rejeitadas 

Janeiro 27 389,750 106,450 278,900 4,200 33 2 31 

Fevereiro 28 374,525 77,000 292,00 5,000 15 1 14 

Março 27 363,450 32,300 323,775 7,550 14 - 14 

Abril 26 294,075 54,950 235,375 4,050 18 3 15 
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Fonte: Relatório da mordomia, 1944, p. 282. 

  

Em 1946 compareceram ao Lactário 335, dessas 124 foram examinadas, 73 recrutadas 

e 51 aprovadas, isto é, 58,8%.  

Tabela 3.5 

Movimento de amas de janeiro a dezembro de 1946 
 

 

Mês  

 

Examinadas  

 

Aprovadas 

 

Recusadas 

 

Média diária de 

amas que 

compareceram 

 

Média de leite 

fornecido por 

unidade de ama 

Janeiro 8 4 4 10 348 g 

Fevereiro 13 6 7 15 354 g 

Março 13 7 6 22 400 g 

Abril 11 6 5 28 377 g 

Maio 14 5 9 29 369g 

Junho 15 4 11 29 355 g 

Julho 7 2 5 27 356g 

Agosto 13 8 5 34 355 g 

Setembro 4 2 2 35 364 g 

Outubro 9 2 7 34 350 g 

Novembro 13 3 10 34 336 g 

Dezembro 4 2 2 38 328 g 

Total 124 51 73 335 - 

Fonte: Relatório da mordomia, 1946, p. 224. 

 

 Nos anos analisados percebe-se uma redução no número de mulheres que se 

apresentavam como fornecedoras de leite. Em 1943 compareceram ao Lactário 437 

candidatas. Em 1944, 271, somando uma redução de 166 mulheres, ou 62%. Em 1946 o 

Maio 24 314,950 71, 700 236,750 5,575 15 2 13 

Junho 21 286,900 51,800 230,350 3,925 4 - 4 

Julho 20 270,350 36,600 229,950 5,625 12 - 12 

Agosto 20 276,950 54,600 217,400 4,550 16 4 12 

Setembro 21 290,750 53,800 233,700 3,100 7 - 7 

Outubro 19 256,400 53,250 200,550 3,225 18 1 17 

Novembro 20 269,975 57,200 209,250 2,925 10 3 7 

Dezembro 18 275,150 73,500 196,900 3,500 17 2 15 

Total 271 3 663,225 651,45 2 884,900 53,225 179 18 161 
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número voltou a apresentar ligeira alta. Naquele ano, 335 mulheres se apresentaram, 

correspondendo a um aumento de 23,61%.  

O mais elementar é que devido ao rigor nos exames, resultando a grande recusa pode 

ter afugentado às mulheres. Da mesma forma, que havia entre as amas uma rede de 

informação no período de amas externas, o mesmo pode ter ocorrido aqui. Porque recorrer a 

uma instituição que as rejeita? Por outro lado, há nesse período outras frentes de trabalho em 

São Paulo em que a mão-de-obra feminina e das crianças era muito bem vinda tendo em vista 

seus salários serem mais baixos, principalmente nas fábricas têxteis.  

 

A redução da mortalidade  

 

O Berçário resultou já no primeiro ano numa redução significativa da mortalidade. Em 

1936, ano da implantação do Berçário houve uma redução no número de morte visível. Em 

1935, das 199 crianças lactantes entregues às amas, morreram 33 (Carvalho, 1996, p. 252). 

 

Tabela 3.6  

Crianças Atendidas e número de óbitos (1937 a 1946) 
 

 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Relatório da mordomia, 1946, p. 219. 
 

Ano Número de crianças Óbitos

1937 80 15

1938 88 13

1939 97 8

1940 92 7

1941 94 9

1942 91 9

1943 88 11

1944 72 3

1945 66 4

1946 87 2
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Nos anos seguintes essas taxas foram sendo progressivamente reduzidas, chegando-se 

a 2,2% em 1946. Das 87 crianças internadas, apenas duas morreram. Segundo Dr. Leite 

Bastos o “máximo que se pode conseguir em uma instituição de crianças abandonadas, pobres 

inocentes, cujos progenitores, em sua totalidade, desconhecem os mais elementares princípio 

de higiene concepcional (Relatório da mordomia, 1946, p. 221).   

 
 
 
 

Gráfico 3.1 

 Índice de Mortalidade no Berçário (1937 a 1946)  

 

 
      
     Fonte: Relatório da mordomia, 1946, p. 219. 

      

 

 Se comparado ao gráfico com o índice de mortalidade sob o poder das amas-de-leite 

comprova-se definitivamente a eficácia dos novos métodos utilizados na criação das crianças 

expostas. 
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Gráfico 3.2 

Índice de mortalidade entre as crianças entregues às amas-de-leite (1903-1936) 

 

 

Fonte: Relatórios da mordomia. 

 

 Segundo Dr. Bastos, os fatores que concorreram para a redução da mortalidade do 

Berçário, “só comparáveis a das cidades mais cultas da Europa, como Aslo com 4,6%, Haia 

com 4% e Berna com 3,1%, foram: a ação constate e eficiente do mordomo Dr Villares, 

“sempre desvelado para as crianças, sempre solícito em provê-los de tudo que contribui para 

seu conforto, sua educação e sua saúde física, moral e mental” (Relatório da mordomia, 1936, 

281). 

 Em segundo a dedicação dos funcionários. Essa dedicação não se limitava aos 

cuidados “relativos à alimentação, vestuário, asseio e às medidas de profilaxia, como também 

de ordem afetiva e carinhosa, verdadeiros estímulos psíquicos a se cristalizarem na saúde e na 

felicidade da criança” (Relatório da mordomia, 1936, 281).  

 Aqui nota-se uma nova concepção de criança. Esta não é vista apenas como um 

indivíduo em crescimento que merecia apenas atenção fisiológica, mas também afetiva.   
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 E por último, mas não menos importante, o Lactário, pois  

 

Fonte segura de vida, de nutrição e de proteção contra o perigo alimentar e o perigo 

infeccioso, os maiores inimigos da criança e os maiores contribuintes para o obituário 

das coletividades infantis (Relatório da mordomia, 1936, p. 281). 

 

Lentidão nas mudanças  

 

A Irmandade da Misericórdia era uma das poucas instituições existente na cidade de 

São Paulo que recebia crianças no período de amamentação. Para criá-las a Irmandade 

mantinha o sistema de amas de leite. Contudo esse sistema era apontado pelos 

administradores como ineficiente, uma vez que não possibilitava o acompanhamento médico 

sistemático às crianças, levando, assim, à mortalidade entre elas. 

Com a publicação dos relatórios da mordomia dos expostos a partir de 1903 os 

responsáveis imediatos pelas crianças, mordomo e o médico, denunciavam tal sistema, 

propondo que fosse substituído por outro, mais precisamente pela internação das amas e das 

crianças no Asilo. Para isso, segundo eles, era necessário construir um pavilhão destinado à 

internação das amas e das crianças. 

A discussão sobre a alteração do sistema se estendeu por mais de três décadas, sendo 

extinto em 1936 com a criação do Berçário. Uma pergunta permanece: por que mesmo 

conhecendo a realidade das crianças, demorou-se tanto para se tomar decisão da mudança?  

Em se tratando de uma instituição de caridade que reunia as mais notáveis figuras do 

meio econômico, cultural e político de São Paulo, o que fica é a questão sobre o que teria 

contribuído para a protelação das medidas? 

Carvalho (1996) levanta a hipótese sobre a forma de como eram apresentados os 

índices de mortalidade entre as crianças à Mesa Administrativa da Irmandade da Misericórdia. 

Segunda a autora, pelos relatórios os mesários e o provedor ficavam com uma falsa idéia do 

que realmente ocorria com os expostos. Contudo, deve-se lembrar que entre os mesários, 
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havia membros do Serviço Sanitário, ex-prefeito da cidade que não desconheciam os índices 

de mortalidade entre as crianças e as condições higiênicas e de vida das famílias para as quais 

os expostos eram enviados, em sua maioria famílias pobres, como era o caso do médico 

Rangel Pestana, diretor do Serviço Sanitário, e Washington Luis P.Souza, ex-deputado, 

prefeito.  

Tais relações atestam que seria improvável o desconhecimento da situação das 

crianças e das causas do alto índice de mortalidade. Pela análise dos relatórios, pode-se 

afirmar que não se tratava de falta de recursos, uma vez que a Irmandade estava investindo na 

construção e implantação de outras instituições: como o Hospital do Lázaro e a Escola de 

Medicina. 
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Considerações Finais 
 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar o sistema assistencial da Misericórdia de São 

Paulo, procurando elucidar duas questões: Quem eram os responsáveis pelo sistema 

assistencial e as relações de poder envolvidas na instituição; Quais os resultados da atuação 

das pessoas diretamente envolvidas nos cuidados e na educação das crianças. 

A Irmandade da Misericórdia de São Paulo passou a atender as crianças abandonadas 

oficialmente em 1824 com a instalação da Roda dos Expostos. A partir de 1836 esse 

departamento passou a ser administrado pelo mordomo dos expostos.  

O mordomo era responsável pela gestão econômica e supervisão dos funcionários 

encarregados da criação, educação e assistência médica das crianças. No exercício de suas 

atribuições estavam submetidos à supervisão da Mesa Administrativa e do Provedor, a quem 

deveria apresentar relatório anual relativos a todos os acontecimentos em cada um das seções 

sob sua fiscalização: a Roda, seção de amas-de-leite que em 1836 foi substituída pelo 

Berçário, Lar São José (1943) e o Jardim de Infância (1943). 

A relação do mordomo com a Mesa Administrativa assegurava ou não a aprovação das 

propostas apresentadas em benefício do sistema. Exemplo disso, foi a “batalha” travada entre 

a Mesa e Sampaio Vianna para liberação de recursos necessários à reforma do Asilo e 

construção de um pavilhão para a internação das crianças menores de 3 anos. Explicitou-se, 

assim, a existência de um “jogo de poder” no interior da Irmandade que, em ultima instância, 

definia em quais instituições seriam investidos os recursos. Ou seja, qual era a prioridade da 

maioria dos seus membros.   

Na ausência de recursos liberados pela Irmandade, a iniciativa do mordomo em 

utilizar suas relações sociais para angariá-los foi fundamental. Foi dessa forma que o 

mordomo Macedo Soares arrecadou fundos para executar a reformulação do projeto 

educacional do Asilo dos Expostos, organização do Jardim de Infância e fundação do Lar São 

José. Por meio de sua influência no meio jurídico, social e educacional, obteve apoio de 

personalidades importantes como da professora Alice Meirelles Reis.  

Constatou-se também que a relação do mordomo com os sujeitos que lidavam 

diretamente com as crianças determinava o tipo de educação oferecida. Nessa perspectiva, 
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verificou-se que Sampaio Vianna entregou a educação dos expostos às Irmãs de São José. Nos 

relatórios não foi localizado referência a pontos de divergências entre a direção interna e 

administração geral. O que se praticou em termos de criação e educação em sua mordomia foi 

o projeto educacional dessa congregação, consequentemente, da Igreja Católica para infância 

órfã, pobre e abandonada, isto é: instrução mínima, isolamento e doutrinação27, a qual 

permaneceu inalterada até 1936. 

Entre os anos de 1936 a 1943, Dr. Dumont Villares, substituto de Sampaio Vianna, 

interferiu na atuação das Irmãs, impondo novas diretrizes educacionais. Exercendo sua 

mordomia em um período de industrialização e desenvolvimento econômico, preocupou-se 

em instrumentalizar os expostos para o mundo do trabalho, tornando a educação prática, 

principalmente, para as meninas.  

Com o propósito de redefinir o projeto educacional do Asilo, em 1943, Dr. Macedo 

Soares convidou sujeitos com concepções educacionais diferentes da que até então 

fundamentava a educação no Asilo: as assistentes sociais ligadas à Escola de Serviço Social e 

as alunas da Escola Normal, rompendo definitivamente com o modelo educativo das Irmãs de 

São José. 

As assistentes sociais criticavam o modelo de instituição asilar. Segundo elas, tais 

instituições deformavam o desenvolvimento físico e intelectual das crianças ao aglomerá-las 

sem critério científico e, em especial, por mantê-las, isoladas do mundo. Portanto era preciso 

inseri-las na sociedade e tornar o Asilo o mais próximo possível de um ambiente familiar.    

Esta forma de conceber a instituição e a forma de conduzir a educação das crianças no 

Asilo dos Expostos estremeceu as relações entre a mordomia e as Irmãs, ainda que o conflito 

não tenha sido explicitado nos relatórios. O descontentamento das religiosas só se manifestou 

ao pedirem o desligamento do Asilo, sob a alegação de se dedicarem à reestruturação de uma 

                                                 
27 Sobre instituições assistências dirigidas por religiosos consultar: ABBADE, Marinel.  1995. Uma trajetória 

singular: a Instituição Sagrada Família e a Educação de meninas e moças. Dissertação de Mestrado. FEUSP; 

SIERVI, Maria de Lourdes. 2002. Pão, educação e trabalho: o Orfanato Cristovão Colombo e a educação 

profissionalizante de crianças na cidade de São Paulo (1895 a 1930). Dissertação de mestrado. PUCSP; 

OLIVEIRA, Juarez Bernadino. 2008. A infância desvalida na trajetória do Instituto Dona Placidina em Mogi 

das Cruzes (1931-1966): análise da dinâmica de atendimento de meninas órfãs e pobres em uma instituição de 

ensino católica. Dissertação de mestrado. PUCSP.  Sobre a Igreja e a infância abandonada, consultar AZZI, 

Riolando. 1992. A Igreja e o menor na história social brasileira. São Paulo: Paulinas.  

 



113 
 
de suas instituições escolares, o Externato Santa Cecília. Em um mês depois que avisaram ao 

mordomo que deixaram o Asilo.   

As Irmãs São José de Chambéry ao longo de 40 anos formou meninos e meninas 

passivos, alienados da realidade e com uma formação profissional mínima. Com a saída 

dessas religiosas passou a vigorar uma orientação cuja ênfase era preparar para a vida futura, 

por meio da inserção das crianças na sociedade. Assim sendo, procurou-se aproximar o Asilo, 

o Berçário e o Lar São José de um “lar”, de um ambiente familiar. Contudo, antes e depois 

das Irmãs, no período da mordomia dos três mordomos: Sampaio Vianna, Dumont Villares e 

Macedo Soares, a educação permaneceu sendo no sentido de forma mão-de-obra subalterna, 

sem nenhuma preocupação em possibilitar aos expostos ascensão social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 
Bibliografia 

 

ABBADE, Marinel.  1995. Uma trajetória singular: a Instituição Sagrada Família e a 

Educação d meninas e moças. Dissertação de Mestrado. FEUSP.  

ARIÈS, Philippe. 1986. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara. 

ARRUDA, Jane. Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 2009. São Paulo: 

Laserprint. 

AZZI, Riolando. 1992. A Igreja e o menor na história social brasileira. São Paulo: Paulinas.  

BORGES, Wanda Rosa. Seminário de meninas órfãs e educandas de Nossa Senhora da 

Glória: primeiros ensaios para a profissionalização feminina em S. Paulo (1825-1935). 1973. 

Tese de doutorado. FFCL/Unesp, Rio Claro. 

CARNEIRO, Glauco. 1986. O poder da Misericórdia: a Irmandade da Santa Casa na 

história social e política da cidade de São Paulo (1560/985). São Paulo: (?). v. I e II. 

CARVALHO, Marta Maria. 1989. A escola e a república. São Paulo: Brasiliense.  

CARVALHO, Vera Maria de. 1996. Girando em torno da roda: a Misericórdia de São Paulo 

e o atendimento às crianças expostas (1897-1951). Dissertação de mestrado. FFLCH-USP. 

São Paulo.  

CORAZZA, Sandra Mara. 1998. A roda do infantil. In: Educação e Realidade, v. 23. n. 1, p. 

81-141.  

DEL PRIORE, M. 2001. História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto. 



115 
 
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. 1995. Quotidiano e poder em São Paulo no século XIX. 

São Paulo, Brasiliense.  

FALEIROS, Vicente de Paula. Infância e processo político no Brasil. 1995. In: Pilotti, 

Francisco, Rizzini, Irene (orgs). A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, 

da legislação e da assistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro, CESPI/USU.  

FILIZZOLA, Ana Carolina Bonjardim, 2002. Na rua, a ‘troça’, no parque a troca: os 

parques infantis da cidade de São Paulo na década de 1930. Dissertação de mestrado. FE-

USP. São Paulo.  

GIGLIO, Célia Maria Benedicto. Uma genealogia das práticas educativas na província de 

São Paulo: 1836-1876. 2001. Tese de doutorado. Faculdade de Educação da Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 

GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva. 

HILSDORF, Maria Lucia Spedo. 2005. Tão longe, tão perto: as meninas do Seminário. In: 

BASTOS, Maria Helena; M. Stephanou. (Org.). Histórias e memórias da educação no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, v. II. P. 52-67.  

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO. 1930. 

Poliantéia Comemorativa ao cinqüentenário do Externato São José. 1930. São Paulo: 

Instituto Ana Rosa. 

KFOURI, Nadir Gouveia. 1938. Estabelecimentos particulares cujo objetivo é prestar 

assistência aos menores órfãos e abandonados no município da capital. São Paulo: PUCSP.   

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. 1988. A pré-escola em São Paulo (1877-1940). São Paulo: 

Loyola.  



116 
 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. SANTOS; Maria Walburga dos. 2006. A Educação infantil 

em São Paulo de 1920 e 1940: um estudo de caso sobre a professora Alice Meirelles Reis. A 

pré-escola em São Paulo (1877-1940). Colubhe, Anais, p. 653-665.  

KOSSOY, Boris. 1989. Fotografia e história. São Paulo: Ática. 

KOSSOY, Boris. 2000. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. Cotia: Ateliê Editorial. 

KRAMER, Sonia. 2003. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. São Paulo: 

Cortez. 

KUHLMANN JR. Moysés. 1991. Instituições pré-escolares assistencialistas no Brasil (1899-

1922). In: Cadernos de Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. São Paulo. n. 78. agos. p. 17-26. 

KUHLMANN JR. Moysés. 2004. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. 

Porto Alegre: Meditação.  

KUHLMANN JR. Moysés. 2004. Pedagogia e rotinas no Jardim da Infância. In: 

KUHLMANN JR. Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto 

Alegre: Meditação. 

KUHLMANN JR. Moysés; ROCHA, José Fernando Teles da. 2006. Educação no Asilo dos 

Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: 1896-1950. In: Cadernos de Pesquisa. 

Fundação Carlos Chagas. v. 36. n. 129, set/dez. p.597-617, 

MANOEL, Ivan Aparecido. 1988. Igreja e educação feminina: os colégios das Irmãs de São 

José de Chamberry (1859-1919). Tese de doutorado. Departamento de História da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, São Paulo. 

MARCÍLIO, Maria Luiza. 1998. História social da criança abandonada. São Paulo: Hucitec. 



117 
 
MARCÍLIO, Maria Luiza. 2001. A roda dos expostos e a criança abandonada na História do 

Brasil (1726-1950). In: FREITAS, Marcos Cezar de (org). História social da infância no 

Brasil. São Paulo: Cortez. 

MESGRAVIS, Laima. 1976. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: 1599?-1884. São 

Paulo: Conselho Estadual da Cultura.  

MORAES, Carmem Sylvia Vidigal. 2000. A normatização da pobreza: crianças abandonadas 

e crianças infratoras. In: Revista Brasileira de Educação. N. 15 set/out/nov/dez. p. 70-96. 

MOREIRA LEITE, Miriam Lifchitz. 1991.  O óbvio e o contraditório da Roda. In: DEL 

PRIORE, M. História da criança no Brasil. São Paulo: Contexto. 

NEGRÃO, Ana Maria Melo. 2004. Infância, educação e direitos sociais: “Asilo de Orfãs” 

(1870-1960). Campinas, CMU. 

NETTO, Luiz Roberto. Por debaixo dos panos: a máquina policial e o problema da infância 

desvalida na cidade de São Paulo (1910-1930). In: Revista Brasileira de História. São Paulo. 

n. 17. v. 9, set/88/fev/89. p. 129-141. 

OLIVEIRA, Juarez Bernadino. 2008. A infância desvalida na trajetória do Instituto Dona 

Placidina em Mogi das Cruzes (1931-1966): análise da dinâmica de atendimento de meninas 

órfãs e pobres em uma instituição de ensino católica. Dissertação de mestrado. PUCSP.  

Sobre a Igreja e a infância abandonada 

OLIVEIRA, Juarez Bernardino de. 2008. A infância desvalida na trajetória do Instituto Dona 

Placidina em Mogi das Cruzes (1931-1966): análise da dinâmica de atendimento de meninas 

órfãs e pobres em uma instituição de ensino católico. Mestrado em Educação. Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 



118 
 
PENNA, Ana Cláudia Meirelles. 2004. A influência do ambiente construído na promoção da 

saúde: o caso do Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria. Dissertação de mestrado. 

FioCruz/RJ.   

PILOTTI, Francisco, RIZZINI, Irene (Orgs.). A arte de governar crianças: a história das 

políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro, 

CESPI/USU.  

PINTO, Edna Gomes. 1963. A colocação familiar para meninas de 10 a 14 anos em um 

serviço de abrigo e triagem. Escola de Serviço Social. TCC. São Paulo.  

Poliantéia em homenagem à Madre Maria Theodora Voiron, superiora das Irmãs de São 

José de Chambery no Brasil. 1919. São Paulo.  

RIBEIRO, Maria Alice Rosa. História sem fim... inventário da saúde publica em São Paulo 

(1880-1930). D. : Unesp. 

RIZZINI, Irene. 1995. Crianças e menores – do pátrio poder ao pátrio dever: um histórico da 

legislação para a infância no Brasil. In: Pilotti, Francisco, Rizzini, Irene (Orgs.). A arte de 

governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância 

no Brasil. Rio de Janeiro, CESPI/USU.  

ROCHA, José Fernando Teles da. 2005. Práticas sociais e pedagógicas no Asilo dos 

Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo: 1896-1950. Mestrado em Educação, 

Faculdade de Educação, Universidade São Francisco, Itatiba. 

ROMANELI, Otaiza de Oliveira. 1989. História da educação no Brasil (1930-1973). 

Petrópolis: Vozes.   



119 
 
SIERVI, Maria de Lourdes. 2002. Pão, educação e trabalho: o Orfanato Cristovão Colombo 

e a educação profissionalizante de crianças na cidade de São Paulo (1895 a 1930). 

Dissertação de mestrado. PUCSP. 

SILVA, Olívia. Uma alma de fé: Madre Maria Teodora Voiron. 1979. São Paulo: Ave Maria. 

VANZELLA, Lila Cristina Guimarães. 2009. O jogo da vida: usos e significados. Tese de 

doutorado. FEUSP.  

VIEIRA, Lívia Maria Fraga. 1988. Mal necessário: creches no Departamento Nacional da 

criança (1940-1970). In: Cadernos de Pesquisa. Fundação Carlos Chagas. São Paulo. n. 67, p. 

3-16. 

WERNET, Augustin. 1987. A Igreja paulista no século XIX. São Paulo: Ática. 

YASBEK, Maria Carmelita. 1977. Estudo da Evolução histórica da Escola de Serviço Social 

de São Paulo no período de 1936 a 1945. Dissertação de mestrado.  

 

Fonte primária 

 

Relatórios da Mordomia dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.  

 

 


