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 As instituições benemerentes na contemporaneidade: instruir, confinar e salvar para o 

catolicismo.  

O estudo das práticas, modelos e representações do confinamento escolar, em seus 

variados significados, repercute pelo que apresenta de lacunar. Embora existam inúmeros 

trabalhos que abordam a benemerência como um dos instrumentais doutrinários da Igreja 

católica, o fenômeno da secularização a delimitar novas demandas e sociabilidades para 

instituições benemerentes de lastro católico, avança timidamente (AZZI, 2008, p.35). 

Outrossim, quando pensamos o conceito de secularização temos que entender um 

fenômeno, segundo Marramao (1997), extenso. Fenômeno que perpassa desde os signos que 

sedimentam, mas que também fragilizam as sociedades cristocêntricas no âmbito de suas 

relações de assistência. Especialmente com seus costumes e respectiva dinâmica cultural. 

Afinal, perder fiéis incluía deixar à sorte jovens, em idade escolar, que poderiam, 

conforme as exortações clericais, se guiar por outras bases formativas. Parte delas cristãs, mas 

pertencentes a associações ou igrejas reformadas. Aspecto que lançava a Sé romana num front 

de cooptação para a fé romana, de qualquer grupo em situação de abandono (MENOZZI, 

1998). 

Prática que, em si, carregava uma gama de postulados salvacionistas guiados para o 

fortalecimento da juventude na esfera de influência católica. Daí serem as instituições 

benemerentes espalhados pela Europa um misto de colégio e orfanato, asilo ou hospital 

(FOUCALT, 1987). 

Todas elas, preocupadas em serem guias da fé, no uso de seus respectivos modelos de 

disciplina, ordem e recato. Todo o esforço da Igreja, na segunda metade do século XIX, 
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partiria em seguir os ditames das encíclicas papais que, seguidamente, listavam as esferas de 

atuação da Igreja (PIERUCCI, 1996). 

Especialmente num mundo cada vez mais dessacralizado e numa sociedade em que as 

práticas que asseguravam a assistência à infância, por exemplo, não eram mais da agenda 

unicamente da Igreja, mas do estado laicizado. 

Organizar, gerir e dinamizar as relações assistenciais passou a ser uma tarefa das 

missões religiosas, lançadas à América do Sul. Fenómeno de maior impacto nas ações a serem 

projetadas e executadas pelas congregações religiosas como profissão de fé, alargando os 

braços da caridade de lastro católica, e ao mesmo tempo formando jovens dentro da cultura 

católica romanizada (SILVA, 2012,p.45). 

As congregações dedicadas à assistência ou benemerência chegariam ao Brasil na 

mesma leva das congregações dedicadas exclusivamente à instrução. Faziam parte de um 

grande projeto da Sé romana que tomaria toda a transição para o século XX: a re-

cristianização da sociedade brasileira (AZZI, 2002). 

Aquelas congregações benemerentes, se somariam as que já atuavam no âmbito da 

assistência social, por todo o território nacional, no limiar da monarquia e início da República. 

Por volta do processo de promulgação da primeira Constituição republicana em 1891, que 

delimitava as funções do Estado e da Igreja, separando-os enquanto entes, mas mantendo 

sincretismos (SILVA, 2012).   

Destarte, a esfera da benemerência tomaria um rumo de convergência entre as 

demandas da sociedade brasileira, fossem elas médicas, sanitárias e instrucionais. 

Restaria à Igreja brasileira, e seus episcopados, proverem suas congregações de 

mediações sociais e políticas que fossem suficientes para sustentarem intermediações. 

Especialmente aquelas que podiam suprir esferas não atendidas pelo estado republicano. 

A benemerência ou assistência era uma delas. 

Não foram poucas as atribuições do Estado que no Brasil republicano seriam 

sistematizadas ainda por Congregações católicas para aquela esfera. Inclusive subvencionadas 

em suas ações administrativas. Escolas, asilos, hospitais e orfanatos espalhados pelo Brasil, 

passariam ou continuariam a ser administradas(os) por religiosas(os). Haja vista que era 

legalmente previsto o apartamento dos dispositivos da Igreja e do Estado republicano, embora 
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na prática as manifestações de dado hibridismo, fosse largamente perceptível. A Paraíba, 

locus de nossa pesquisa, apresentaria um fenómeno análogo ao exposto, à medida que, no 

transcurso das relações sócio-políticas, o Estado se veria às voltas com a necessidade de aliar-

se aos interesses da Igreja, e de seus quadros leigos. 

Diga-se: patronos, beneméritos e padrinhos políticos que atuariam junto dos serviços 

de benemerência brasileiros, municipais ou estaduais, marcadamente pautados no 

clientelismo, patrimonialismo e assistencialismo, que fixariam uma relação tipificada por um 

Brasil desigual e fundamentado no sectarismo social. 

Um mundo católico em marcha: recristianização, benemerência e caridade no oitocentos   

Pensar as práticas benemerentes e de assistência social, voltadas a infância desvalida e 

em situação de carência na cidade de Campina Grande-PB, é um movimento que não pode ser 

desassociado da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. 

Instituição que através da administração da Casa da Criança Dr. João Moura, exerceram e 

ainda exercem um vasto trabalho em prol da infância desvalida.  

Tal instituição afinada com as demandas delimitadas desde o Velho Mundo. 

 Com o lema: “Onde houver o bem a fazer que se faça”3, tal ordem de origem 

portuguesa tem, desde o século XIX, atuado com práticas de benemerência aos pobres e 

necessitados, espalhadas entre a Europa, Ásia, África e América. Sempre com atividades na 

administração de hospitais, asilos, orfanatos e escolas.  

Sua origem remete à Lisboa e a Portugal, no ano de 1871, pela iniciativa da Irmã Clara 

do Menino Jesus 4 e do Padre Raimundo dos Anjos Beirão 5. O surgimento da congregação, 

está intimamente atrelado a conjuntura politica e social vivenciada em Portugal no decorrer do 

 
3 Uma série de Encíclicas papais durante o século XIX delimitaria a exortação de missões religiosas que se 

espalhassem pelo mundo católico a propagarem os ideais ultramontanos e de combate aos princípios não 

católicos, entre eles: o protestantismo, liberalismo, cientificismo e práticas maçônicas. 
4 Nascida em Portugal, na data de 15 de Julho de 1843.  Advinha de uma família nobre, fica órfã devido às 

epidemias de 1856 e 1857.  Professa nas Terceiras Seculares de São Francisco, as Capuchinhas de Nossa 

Senhora da Conceição, com o nome de Irmã Clara do Menino Jesus. Em 3 de maio de 1871, juntamente com o 

Padre Raimundo dos Anjos Beirão, funda a Congregação Hospitaleira dos Pobres pelo Amor de Deus, que viria 

as se tornar futuramente as Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Vem a falecer em Lisboa, em 1 

de Dezembro de 1899.  
5 Nascido em Portugal, na data de 8 de Março de 1810.  Ordena-se sacerdote em 2 de Março de 1832, na Ordem 

Terceira Regular de São Francisco de Assis. Detinha a fama de grande orador, auxilia a Irmã Clara do Menino 

Jesus a fundar a Congregação Hospitaleira dos Pobres pelo Amor de Deus. Vem a falecer em Lisboa, em 13 de 

Julho de 1878.  
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século XIX. O cenário que remonta ao período de fundação da congregação é formado por um 

sentimento de forte anticlericalismo. 

 Algumas consequências foram, por exemplo, em 1834 a firmação de um Decreto de 

extinção das ordens Religiosas masculinas e a proibição da adesão de novos membros nas 

Congregações femininas. Naquele momento houve uma perseguição a religiosos que não 

eram adeptos do pensamento liberal. Já quanto à população, aumentava-se o numero de 

pobres, devido a Guerra Civil dos anos de 1832 a 1834. Assim como uma contínua crise 

agrícola. Aspecto que forçava a população da zona rural a migrar para as cidades, onde 

ocorria um forte processo de industrialização. Nessa conjuntura, aumentavam o numero de 

indivíduos em situação de miséria, órfãos, pobres e doentes. Tal situação só colaborava para o 

aumento ao acesso da população a epidemias e ao alcoolismo (ANDRÉ, 2013).    

 Nessa conjuntura, nasce a Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da 

Imaculada Conceição, tendo seu inicio a entrada de poucas religiosas. A mesma vai expandir 

seus trabalhos durante o decorrer do restante do século XIX. A priori, atuavam principalmente 

na assistência de leprosos, asilos e hospitais. Na área da educação ofertavam ensino às moças 

e catequizavam os jovens. A atuação na esfera benemerente/instrucional, estava conectava 

com o chamado carisma, que era ponto central e dogmático na proposta da Congregação. 

Baseado em um ideal franciscano, a hospitalidade, remetia a ideias de assistência social e 

religiosa aos pobres e menosprezados pela sociedade, promovendo a pessoa humana.  É com 

esta identidade carismática da hospitalidade, que a congregação expande seus trabalhos por 

todo o Portugal, em sua pesquisa Sampaio (2006), salienta que: 

A Ordem atuava também na assistência social às populações mais carentes 

da cidade de Lisboa, características do seu Carisma e do compromisso das 

religiosas em Portugal. A Congregação tinha, no último terço do século XIX, 

45 hospitais, 26 colégios, 15 asilos de inválidos, 14 asilos de infância e seis 

cozinhas econômicas. Estas instituições localizavam-se na região de Douro e 

Minho. (SAMPAIO, 2016, p. 33).  

Seu trabalho começa a extrapolar as fronteiras geográficas, sendo fundadas casas da 

Congregação em outros países da Europa e em outros continentes.  Em 1883 ocorre o envio 

das primeiras irmãs à Luanda, na então colônia portuguesa de Angola, atuando nos hospitais e 

em auxilio das mulheres degredadas. Em 1886 são enviadas para da Índia onde fundam o 

Colégio de Nossa Senhora da Piedade, em Chimbel-Goa.  
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Já em 1893 a ordem envia as religiosas para Cabo Verde e Guiné, onde atuam, 

respectivamente, cuidando dos doentes em hospitais e em seguida fundando o Instituto D. 

Manuel II, no Tarrafal. Este último situado em Cabo Verde.  

Porém, em 1910 com a proclamação e instauração da Republica portuguesa, houve um 

processo de afastamento da Igreja Católica no país, sendo proibida a abertura e o 

funcionamento de instituições confessionais católicas. Fecham-se conventos, centros pastorais 

e casas de saúde. Em 1911 ocorre um bombardeio ao convento das Trinas, sede da 

Congregação, que é também saqueado. Este evento motiva a saída das religiosas da região, 

fazendo com que elas se refugiassem no Arsenal da Marinha da mesma cidade.  Em 1911 a 

ordem consegue fundar em Tuy na Espanha, uma casa onde foram abrigadas as irmãs que 

ainda estavam em Portugal, em Luanda e em outros países que também passavam por 

movimentos revolucionários semelhantes.  

É da Espanha que a Congregação parte em sua jornada além-ultramar em direção ao 

Brasil. Chegam ao país em 10 de Setembro 1911 e instalam-se em Belém, Pará.  Neste 

momento, o Brasil estava vivendo o que autor Azzi (1999), denomina de ressacralização da 

sociedade brasileira. Fenómeno que reivindicava a retomada do protagonismo católico, haja 

vista a instituição do Estado laico, na constituição de 1891, como também o crescimento das 

religiões protestantes, do espiritismo e dos movimentos maçônicos. Manifestações não 

católicas que ameaçavam a influência católica. Certamente a chegada de congregações 

religiosas europeias ajudaria em tal processo (SAMPAIO, 2016).  

O Brasil vai ser um dos primeiros países da América a receber a Congregação das 

Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Convidadas pelo Bispo Dom 

Amando Bahlmann. O Colégio São Francisco em Belém do Pará, o Colégio Santo Antônio 

em Alencar- PA e o Colégio Pio X, no Amazonas se tornam bases importantes da 

congregação que se expandiria na esfera de outras atividades. O que incluía a assistência aos 

desvalidos. Nas décadas seguintes, se consolidariam também no Nordeste. 

A Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição em 

Campina Grande 

Nesta conjuntura, após sua consolidação no serviço aos desvalidos e necessitados, a 

Congregação surgiria como uma solução para a administração da Casa da Criança Dr. João 
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Moura6. Instituição surgida na cidade de Campina Grande-PB, no ano de 1948. Dentro de um 

fenômeno denominado e estudado por Silva (2012) como típico da patronagem. Manifestação 

representada pelo apoio local dado por lideranças intelectuais, políticas e financeiras à 

fundação de colégios, hospitais e orfanatos em cidades de maioria católica. Desde que as 

mesmas fossem susceptíveis. Caso da próspera Campina Grande 7. Não seriam as únicas, haja 

vista a instalação de outras ordens europeias na cidade, como é o caso das Damas da Instrução 

Cristã, uma ordem belga, na esfera educacional (SILVA, 2012). 

Outrossim, em 1948, é fundada a Casa Maternal Dr. João Moura, nome que viria a 

mudar posteriormente para o atual, Casa da Criança Dr. João Moura. Nos primeiros anos de 

fundação a instituição era regida por outra ordem, que segundo as memórias do irmão do João 

Moura, o senhor Onildo Moura, a população não detinha apreço. Segundo ele, a população 

percebera que a doações realizadas pelo comércio da cidade, não eram mantidas na Casa. 

Sendo levadas as ofertas para a Matriz da ordem, gerando a insatisfação da população e em 

seguida a fuga desta Congregação da cidade, como ele bem relata:  

Pronto, então depois de um tempo se veio, ainda veio umas freiras de Recife, 

ai, já tinha uns três meninos dois ou três, não me lembro, mas as freiras 

recebiam dinheiro todinho, e tinha a matriz em Jo [...] em Recife. Ai o 

dinheiro levava tudo pra Recife, e a casa da Criança não progredia, ai depois 

acalmaram um pouco, por que povo “tava” reclamando. E elas, um dia 

anoiteceu e amanheceu e elas, deixou os meninos sozinhos lá, dois meninos, 

e minha irmã, o vizinho que veio avisar que as freiras tinham ido embora, e 

que os dois meninos “tava” lá só, ai, parece que era até um casal, ai meu 

irmão foi a João Pessoa, por que ela não podia consegui, arranjou por lá uma 

creche pra colocar os meninos, enquanto se resolvia.(ONILDO MOURA, 

2018). 

A partir de tal realidade, é encaminhado o convite formal do Bispo da cidade Dom 

Anselmo Pietrulla, à Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada 

Conceição, para administrar a instituição. Em 21 de agosto de 1954, é realizada uma 

 
6 João Virgínio de Moura, nascido em 13 de Maio de 1914. Médico Pediatra, após terminar seus estudos em 

Recife, realiza algumas tentativas de se fixar na cidade de Russas no Ceará, sem êxito retorna a Campina 

Grande. Onde consegue abrir um consultório e, fixar-se permanentemente. Em 17 de maio de 1947, vem a 

falecer, devido a uma facada que ocorre no dia anterior, na tentativa de apartar uma briga entre seu cunhado e 

um inimigo politico, no ainda distrito de Massaranduba - PB. Após seu óbito, sua família montar uma associação 

encabeçada por uma de suas irmãs, Lourdes Moura. Que motivados por um desejo que o falecido médico 

mantinha em vida de, fundar uma instituição que acolhesse e cuidasse de crianças em situação de carência e 

desvalia. Vão angariar fundos a partir de doações realizadas pelo comercio da cidade, para construir a Casa da 

Criança Dr. João Moura. 
7 Tanto o dinheiro da produção algodoeira nas décadas de 1930 e 1940, potencializando a circulação de capital, 

quanto a absorção de uma grande massa desvalida oriunda de áreas interioranas, assoladas pela seca, fariam da 

cidade um polo atrativo de atividade missionárias católicas. Fosse de um colégio estruturado como o Imaculada 

Conceição em plena praça central da cidade, fosse de inúmeros asilos de mendicância e orfanados, responsáveis 

por receber os excluídos da seca. 
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solenidade com o intuito de repassar a administração da já estruturada Casa da Criança Dr. 

João Moura. Nesta solenidade, se faziam presentes lideranças paraibanas, tais como o 

governador João Fernandes; o Deputado Federal Elpídio de Almeida, que enquanto prefeito 

de Campina Grande havia doado o terreno para a construção da Casa, Dom Anselmo 

Pietrulla, entre outros intelectuais, politicos e religiosos. Todos a reforçarem o âmbito 

personalista e a patronagem, como vínculos entre o assistencialismo; o lastro católico nas 

relações entre Estado e sociedade civil; e os interesses da Igreja católica. 

Da mesma forma, a Casa da Criança Dr. João Moura, surgia na cidade no intuito de 

suprir uma lacuna no campo educacional/assistencial campinense. Não havia na época 

nenhuma instituição que prestasses serviços de assistência social e educacionais, simultâneos, 

à infância desvalida e em situação de carência. Havia apenas, intuições voltadas à educação 

das elites da cidade, como as já citadas, e as que ofertavam a educação para a segunda 

infância. Com isto, os trabalhos prestados pela Casa se tornaram seminais ao projeto de 

arregimentação da criança desvalida junto aos signos, e dogmas do catolicismo. Desse 

período, a partir de nossas inquirições no uso da oralidade, a partir de Alberti (1999), 

chegamos a algumas constatações. 

 Através das memórias da Irmã Creusa do Menino Jesus, podemos refletir sobre 

instrumentais de ensino e assistência usados pelas religiosas da congregação. A irmã é a 

religiosa mais antiga residente na instituição, chegando aos doze anos de idade na Casa da 

Criança Dr. João Moura, nos idos de 1955. Ela relata um pouco as dificuldades encontradas 

na época para manter a instituição em atividade: 

Quando eu cheguei aqui eu tinha doze anos, ai nesse tempo era a Casa muito 

pobre, muito pobre mesmo, cada semana ia seis “moça” pedir auxilio pra 

Casa, na feira, quando chegava, passava o dia todinho na feira pedindo 

auxilio, ai quando chegava de tarde com os “balainhos” de feira, pra ajudar 

as crianças. Era muito pobre, não tinha água não tinha nada, era pobre 

mesmo num sabe? Ai eu ajudei, eu não todas, todas que acompanharam 

comigo, procuramos sempre ajudar essa Casa, nunca tinha pedido esmola e 

nesse tempo pedi. (IRMÃ CREUSA NASCIMENTO).  

 

A partir das palavras da irmã, não identificamos um impacto imediato via subvenção 

do Estado perante a congregação e suas atividades. Pelo contrário, se apresenta a mendicância 

e o auxílio de comerciantes como uma prática de sustentação da congregação. Infere-se que 

tipologia de subvenção do Estado perante a Congregação, estaria em jogo naquela conjuntura. 

Posto que a precariedade de instalações e estrutura da casa informam que não haveria uma 

contrapartida entre ambos que pudesse ser imediata e vertical.  Desta forma, parece-nos que 
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cabia às irmãs da ordem, angariar os recursos mais gerais, necessários para a manutenção da 

instituição e que os mesmos eram obtidos através de doações feitas por comerciantes e 

sociedade civil como um todo. 

Porém, mesmo com todos estes percalços a Casa da Criança Dr. João Moura, 

conseguia desenvolver seu trabalho junto aos setores sociais desassistidos de Campina 

Grande. Trabalho este que também convergia com os interesses governamentais. A infância 

por muito tempo foi vista como uma parte da população, que não contribuía para a sociedade. 

De outra forma, como período formativo a ser monitorado, disciplinado e salvo das 

ruas. É perceptível, mesmo nos anos 1950, uma espécie de atividade de tutoria do Estado, 

perante a assistência. Manifestação que ainda tomaria ares de criminalização, higienismo e 

benemerência, mesmo que as experiências asilares pós-Segunda Guerra Mundial tomassem 

rumos específicos. Particularmente quanto ao papel do Estado na assistência social laica. 

Callou (2016) aponta em sua pesquisa, quais seriam as soluções tomadas pelos governantes 

para solucionar tal problema:  

A solução pensada para dar conta da Infância pobre do século XX, foi a 

criação de instituições do tipo internato, onde lá seria ensinado a ler, 

escrever, daria ensinamentos morais e dos bons costumes pautados na 

doutrina cristã, alimentação e vestuário e ainda educação industrial para 

meninos e educação domestica para meninas. (CALLOU, 2016, p. 37). 

 

Neste sentido, contradizendo a não existência de correlação de ajuda, o surgimento da 

Casa da Criança corrobora uma tênue aliança de interesses, para este processo educacional 

pensado pelo Estado, e que era dado à congregação resolver. Especialmente numa cidade em 

processo de crescimento acelerado, como era Campina Grande. De toda forma, o publico que 

era atendido pela instituição era oriundo de famílias carentes, quando não órfãos. A irmã 

Creusa cita a situação das famílias e das crianças atendidas pela Casa.  

 
Era criança pobre, “probrezinha” mesmo, agora as mães eu não sei se era 

casada, ou era solteira, eu sei que era criança muito pobre, pobre, pobre 

tinham “muita” que não tinham nem a roupinha pra vestir. A casa foi criada 

pelas irmãs portuguesas, mas era tudo pobre, tudo crianças pobre, nunca teve 

mãe mais ou menos era tudo pobre, domestica, tinha muitas que nem 

emprego tinha [...] (IRMÃ CREUSA, 2018). 

 

       Era comum, crianças serem deixadas na porta da instituição. Por muitos anos esta prática 

ocorreu, tendo fim nos anos 2000, quando se decidiu que a Casa não atuaria mais como 

orfanato, e apenas como creche em regime semi-internato. Durante o decorrer dos anos 
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muitas crianças deixas nas portas da Casa da Criança Dr. João Moura foram adotas, em todo o 

Brasil, como também em vários países da Europa.  

Estas crianças passavam o dia na instituição. As semi-internas de sete da manhã as 

cinco da tarde. No decorrer do dia, havia professores que juntamente com as religiosas, 

desenvolviam práticas educativas. Através das memorias da Irmã Creusa, ao perguntamos se 

as crianças passavam o dia inteiro na instituição, a mesma responde, e acrescenta em seu 

relato, como era o funcionamento da casa. Retratando que em seus primórdios as professoras 

só lecionavam durante o período da manhã, e que o estabelecimento ainda contava com a 

ajuda das crianças mais velhas, para a realização da limpeza nos finais de semana.  

 

Passavam, tinha alimentação, tinha roupa, tinha tudo sabe? Tinha umas 

professoras, quando cheguei aqui tinha umas professoras que ensinavam a 

eles até onze anos doze anos , ai foram embora “cabosse”, ai essas crianças 

de onze pra doze anos ficava no sábado, pra ajudar, ajudar a casa fazer 

limpeza fazer essas coisa sabe? As crianças ai depois que eles almoçavam e 

ajudava a fazer faxina e essas coisas assim, ai as mães vinham buscar, que 

não tinha condição de pagar né? (IRMÃ CREUSA, 2018). 

 

Fazia parte das ações educativas na instituição, realizar atividades benemerentes, 

beneficiando as famílias das crianças que estudavam na casa. Havia doações de feiras para as 

famílias e de peças de roupas para as crianças. A Irmã Creusa nos relatou como eram 

realizados tais serviços:  

[...] às vezes ajuda as crianças, e as irmãs Odete e Benedita ajudava as mães 

também, dava sempre uma feirinha por que era pobre, dava uma condição de 

vidas a elas, que não tivesse emprego elas “dava” sempre uma feirinha pra 

sustentar, era irmã Odete que com a coragem dela era muito disposta, 

“tumava” café pela manhã, assim que ela tomava café ia pra rua pedir 

auxilio nas lojas, ai trazia peça de roupa, pra fazer roupa pras crianças, ela 

pedia comida também as vez vinha de caminhoneta com feira, comida pra 

eles, assim ela que se esforçava muito. (IRMÃ CREUSA, 2018).  

  

 Não há como pensar todo o processo de assistencialismo social e educacional, ofertado 

a infância desvalida e em situação de carência em Campina Grande, sem pensar nas práticas 

geridas pela Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição. A 

atuação destas mulheres possibilitou que inúmeras crianças órfãs obtivessem um lar, e outras 

tantas obtivessem a educação na primeira fase da infância. Seu trabalho, até os dias atuais, 

mesmo que enfrentando tantos percalços demonstra a relevância social que estas mulheres 

detêm para a História da Educação de Campina Grande. 
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