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Introdução 

 

Neste trabalho, evidenciamos as contribuições de pesquisas que tiveram como objeto 

de estudo as Casas de Caridade, fundadas por Padre Ibiapina no Nordeste entre 1860 e 1872. 

O trabalho é um recorte da Tese que estamos desenvolvendo no PPGED/UFRN, que tem 

como objeto de estudo a Casa de Caridade do Assú, construída em 1862, e título provisório 

PROTEÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO FEMININA NA CASA DE CARIDADE DO 

ASSSÚ: ACOLHER E FORMAR MENINAS E MULHERES EM NOME DA CARIDADE 

CRISTÃ (1862-1913). Espaços de acolhida e formação das mulheres sertanejas, as 

instituições faziam parte do projeto missionário do sacerdote, que mobilizou iniciativas de 

melhoramentos nas localidades por onde passou, construindo capelas, açudes e cemitérios. Os 

recolhimentos destacaram-se, sendo consideradas as realizações de maior alcance social.  

Na busca por informações sobre as Casas de Caridade edificadas pelo sacerdote, nos 

deparamos com estudos que elegeram essas instituições como objetos de investigações e que 

são analisadas na proposta de trabalho do evento. Nos referimos às pesquisas de Bandeira 

(2003), Bezerra (2010), Lima (2009, 2014), Madeira (2008) e Nascimento (2009). Nos 

subsidiamos inicialmente em dados e notícias sobre a Casa de Caridade do Assú presentes 

nesses trabalhos para compor um roteiro de investigações sobre o nosso objeto de estudo.  

Para melhor compreensão dos trabalhos citados, fizemos uma divisão em dois blocos. 

Apesar de todos tratarem do movimento geral de edificação das Casas de Caridade, apoiando-

se no Estatuto e no Regimento criados por Padre Ibiapina, dado que esses documentos eram 

comuns para todas as instituições espalhadas pelo Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande 

do Norte, alguns trabalhos dedicaram mais detalhadamente as investigações sobre uma 

instituição ou um tema mais específico voltado para o funcionamento das instituições.  

Num bloco de análises gerais referentes às Casas de Caridade, citamos Bandeira 

(2003), Bezerra (2010) e Lima (2014). E num outro bloco com pesquisas dedicadas a espaços 
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específicos, temos os trabalhos de Lima (2009) e Nascimento, que investigaram o cotidiano 

da Casa de Caridade de Santa Fé a partir de perspectivas diferentes, e Madeira (2008), 

dedicando-se à implantação das instituições no Ceará. Mesmo a Tese de Doutorado de 

Bezerra (2010), realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tratou da obra ibiapiniana e das Casas de 

Caridade de forma abrangente. 

A apresentação de uma síntese desses estudos faz-se importante porque nas 

informações apresentadas em cada uma delas identificamos indícios e vestígios referentes à 

reconstrução histórica das Casas de Caridade, o cotidiano de algumas instituições e fatores 

comuns ou divergentes entre elas. É importante ressaltar que essas comunidades eram regidas 

por documentos criados por Padre Ibiapina, que acompanhava o funcionamento das casas por 

meio de correspondências. Os diálogos presentes nesse meio de comunicação deixam entrever 

uma série de orientações para o bom desempenho das casas, o cuidado e as preocupações do 

sacerdote, os receios das beatas, entre outras informações.  

E mesmo depois da morte de Padre Ibiapina, ocorrida em 1883, algumas instituições 

mantiveram seu funcionamento por décadas posteriores em diversos lugares da região 

Nordeste, prestando benefícios nas comunidades onde estavam localizadas. O 

aprofundamento das análises presentes nos trabalhos levantados na revisão da literatura 

favorece também a identificação de investigações que ainda não haviam sido abordadas sobre 

as Casas de Caridade, possibilitando fatores de ineditismo em nossa pesquisa. 

 

A formação e o cotidiano das Casas de Caridade 

 

Enfatizando a historicidade e o cotidiano das Casas de Caridade a partir de uma 

mediação do conceito de gênero, Bandeira (2003, p. 11) buscou “[...] narrar a participação das 

mulheres que, de alguma forma, estiveram ligadas a essa obra e analisar qual a importância 

dessa participação no contexto da época [...]”. Trabalhando com o recorte temporal de 1860 à 

1883, o objetivo da autora é observar o papel efetivo das mulheres nas instituições 

ibiapinianas, considerando-as como as principais beneficiadas e responsáveis diretas pelo 

cotidiano e funcionamento das casas. Essa preocupação nasceu da observação de um 

silenciamento da atuação das mulheres na obra ibiapiniana por parte de muitos pesquisadores, 

dado que “[...] a tendência tem sido que os observadores dos seus feitos ou enfatizam as 

missões em si ou seu idealizador, em detrimento do alvo do seu trabalho”. (BANDEIRA, 

2003, p. 11). 
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Segundo a autora, no contexto do sertão nordestino da segunda metade do século XIX, 

marcado pelos flagelos da seca e da proliferação de epidemias, mas mantendo em 

determinados momentos a ascensão da figura masculina, as mulheres internas das Casas de 

Caridade destacaram-se ao lado do Padre Ibiapina, pois, diante de sua ausência influenciaram 

as comunidades onde as casas estavam instaladas e exerceram papeis de administradoras de 

espaços públicos. Apesar disso, percebe-se a reafirmação das permanências de relações de 

poder “espelhando as normas sustentadoras do sistema de opressão”. (BANDEIRA, 2003, p. 

19). Fato evidenciado no funcionamento das instituições a partir de um objetivo único, 

voltado para a caridade cristã e baseando-se “no Estatuto criado pelo próprio Padre para essa 

finalidade: normalizar as instituições para que essas cumprissem o seu papel cristão” 

(BANDEIRA, 2003, p. 73, grifo da autora), e se tornassem mulheres modelo, reunindo 

elementos de um espírito prático e religioso. 

A autora chama a atenção para um dos possíveis fatores de decadência de algumas 

casas, observando que a continuidade após o falecimento de Padre Ibiapina, estava 

diretamente relacionada com a figura das primeiras superioras, mulheres das elites das 

localidades onde foram instaladas, como viúvas ou filhas de fazendeiros e comerciantes. A 

medida que mulheres das camadas sociais mais pobres assumem o poder da instituição, 

acelera-se o processo de decadência. Dessa forma, a autora entende que se reproduzia no 

mundo privado uma relação mais ampla do mundo público, marcada pela manutenção das 

relações de poder. 

Bezerra (2010) voltou sua pesquisa para uma investigação do processo educativo, 

moralizador e disciplinador da população pobre nos sertões da região Nordeste a partir da 

incorporação do trabalho produtivo na segunda metade do século XIX. No intuito de alcançar 

seu objetivo, a autora dedicou-se a analisar o conjunto da obra das missões ibiapinianas, 

dando um enfoque para as Casas de Caridade, fazendo das instituições o campo da pesquisa, 

pois, em suas palavras, representavam o “exemplo deste processo”. (BEZERRA, 2010, p. 15). 

Argumentando que as Casas de Caridade e as missões ibiapinianas destacavam preceitos de 

uma moderna ética do trabalho, articulando-se a um processo de aprendizagem das relações 

sociais produtivas, o conjunto da obra do missionário apresentou-se historicamente como 

agente transformador da realidade dos pobres e miseráveis na época estudada, fazendo dessa 

população, vista como uma ameaça ao tecido social, trabalhadores ordeiros e produtivos.  

A autora atentou para o fato de que o modelo empregado nas instituições ibiapinianas, 

pautado na orientação, regularização e moralização das acolhidas por meio do trabalho 

tornou-se uma “categoria que assumia um valor positivo, no contexto de uma sociedade ainda 
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escravocrata; num tempo em que parecia muito incipiente pensar uma educação para o 

trabalho”. (BEZERRA, 2010, p. 14). Observa, ainda, que a prática do trabalho nas instituições 

era considerada “um elemento disciplinador e purificador, capaz de atalhar a ociosidade, 

perigosa inimiga da alma” (BEZERRA, 2010, p. 15, grifo da autora), além de apresentar 

uma estreita relação com o ato da penitência, revestida de instrumento de oração e ocupação 

das mentes, representando “uma maneira de aproximação com Deus”. (BEZERRA, 2010, p. 

163). 

Lima (2014), centrando a pesquisa sobre as Casas de Caridade na Mariologia Clássica, 

identificou-a como fundamento das concepções e práticas pastorais e da mística patriarcal de 

Padre Ibiapina, assumidas pelas internas das instituições no século XIX. Seguindo uma linha 

investigativa parecida com Bandeira (2003), a autora atentou para a análise dos valores 

religiosos como elementos determinantes na formação das identidades de gênero e 

fundamentadores das práticas sociais. A investigação parte da figura de Maria como modelo 

comportamental a ser seguido nas Casas de Caridade, exigência feita, segundo a autora, pelo 

próprio Padre Ibiapina, mas que também seguia um padrão relacionado com a época, pois, o 

cotidiano das internas revela “a maneira como a figura de Maria, na visão da Igreja Católica 

do século XIX, foi capaz de influenciar o cotidiano delas”. (LIMA, 2014, p. 18). 

Identificando a figura de Ibiapina como um líder religioso seguindo uma linha 

patriarcal, a autora observa uma relação de obediência e confiança na sua personalidade 

masculina por ser um portador da tradição católica, dotado de poder de decisão e um ser de 

caráter racional. Essa imagem patriarcal presente em Ibiapina capacitaria o sacerdote para 

determinar as práticas das Irmãs de Caridade, exigindo-se delas “uma postura diferente das 

mulheres tidas como pecaminosas”. (LIMA, 2009, p. 40, grifo da autora).  

Fazendo uma análise geral das regras, valores e símbolos que permeavam o cotidiano 

das Casas de Caridade, a autora identifica uma compreensão da legitimação do papel social 

das internas, destinadas para o matrimônio ou assumindo funções na vida religiosa. Essa 

observação colaborou com uma noção geral das influencias do contexto sociocultural nas 

atitudes das Irmãs de Caridade, fazendo “com que elas se dedicassem de forma tão 

contundente às Casas de Caridade de Pe. Ibiapina, mantendo posturas que em muito se 

assemelhavam à de mulheres que dedicavam suas vidas à atuação em recolhimentos e 

conventos”. (LIMA, 2014, p. 213).  

A autora destaca que a análise das relações nas Casas de Caridade, a partir da 

categoria de gênero e a Mariologia Clássica, possibilitou a compreensão de como as internas 

assimilavam os valores patriarcais e os estereótipos relacionados às figuras masculinas e 
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femininas. Em seu entender, ocorria uma normalização desses papeis, com as mulheres 

voltando-se para o lar e os homens assumindo a função de provedores. Mesmo que as beatas e 

irmãs tivessem uma relativa autonomia no interior das instituições, as regras eram ditadas por 

Padre Ibiapina e os provimentos eram feitos pelos beatos, grupo de colaboradores que saiam 

em busca de doações, contribuições e alimentos para a manutenção das instituições. 

Em trabalho anterior (LIMA, 2009), a mesma autora direcionou sua pesquisa para o 

papel social e filantrópico das missões ibiapinianas no contexto da cultura nordestina, dando 

um enfoque especial na narrativa histórica e na compreensão do funcionamento da Casa de 

Caridade de Santa Fé, inaugurada em 1866. As terras para a construção da instituição foram 

doadas pelo fazendeiro Antônio José Cunha e dona Cândida Americana Hermóneges de 

Miranda Cunha. Figura recorrente na literatura sobre Ibiapina e as Casas de Caridade, dona 

Cândida é citada por ter doado seus bens e ingressado na ordem das Irmãs de Caridade após o 

falecimento do marido, exemplo observado por outras mulheres em diversas localidades que 

“aderiram a essa instituição e passaram a cuidar da educação das órfãs e dos serviços das 

casas”. (LIMA, 2009, p. 56).  

Nas palavras de Lima, a opção por investigar Santa Fé como objeto de estudo decorre 

do fato de ter sido este “o local em que Ibiapina passou seus últimos anos, após ser acometido 

por uma paralisia nas pernas, no ano de 1876, ficando impossibilitado de dar assistência 

diretamente as suas demais obras sociais”. (LIMA, 2009, p. 17). A partir do momento em que 

fixa residência em Santa Fé, Ibiapina intensifica o envio de correspondências para as outras 

instituições, fazendo por esse meio um acompanhamento do cotidiano das casas.  

Por ter sido escolhida como local de moradia do missionário, a casa torna-se o modelo 

a ser seguido pelas demais comunidades e centro das obras do sacerdote, além de ser uma das 

que mais obteve êxito nas funções “mediante a cobrança diária de Ibiapina, pois participando 

de seu cotidiano de perto, não precisava enviar cartas de recomendações para controlá-la 

[...]”. (LIMA, 2009, p. 57).  Em torno dessa comunidade é criada, por parte do Missionário, 

uma ideia de sacralização do espaço “perceptível quando, em momentos de dificuldades 

vivenciados pelas outras casas de caridade, era de Santa Fé que vinham recursos necessários 

para o seu sustento e a contribuição de pessoas para ajudá-la”. (LIMA, 2009, p. 56).   

Sobre o papel destinado as internas, a autora busca destacar uma análise do imaginário 

das beatas. Estas teriam passado de uma relação de mulheres pobres e submissas aos seus 

maridos, “ao status de pessoas que contribuíram com a obra de caridade de Ibiapina, 

aprendendo profissões que lhes garantiram a colaboração no sustento de suas casas e 

exercendo trabalhos no interior das instituições do Padre Ibiapina”. (LIMA, 2009, p. 18). 
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Observa, ainda, que para fundamentar seu projeto socioeducativo, o missionário contou com o 

apoio irrestrito de mulheres simples ou das elites em que as casas estavam localizadas 

“seguindo um rigoroso Estatuto e observando as instruções fornecidas pela Instrução e 

Máximas Morais, primordiais para que essas funcionassem”. (LIMA, 2009, p. 59).  

As mulheres dedicavam-se ao funcionamento interno das casas, mas externamente 

Ibiapina contava com auxílio de homens, colaboradores de suas obras que faziam doações e 

poderiam acompanhar as superioras na direção das casas. Além deles, existiam os beatos, que 

em algumas instituições pediam esmolas, cuidavam dos rebanhos e da agricultura e 

praticavam outras ações em benefício das casas. Seguidores fieis de Ibiapina, alguns vestiam-

se como ermitãos, usavam camisão e cruz, viviam descalços, “além de praticarem a penitência 

e o jejum, demonstrando aceitação e resignação mediante o sofrimento da vida que, na visão 

deles, era consequência de muitos pecados que cometiam”. (LIMA, 2009, p. 67).  

Também dedicando-se a investigação das Casas de Caridade na Paraíba, Nascimento 

(2009) analisou a vida e o cotidiano das internas nas instituições ibiapinianas mostrando como 

a educação presente nesses espaços formativos “contribuiu para forjar uma das feições 

culturais e educacionais do sertão paraibano no século XIX”. (NACIMENTO, 2009, p. 7). 

Reafirmando a importância da colaboração das mulheres nas 22 Casas de Caridade criadas 

por Padre Ibiapina nos sertões da região Nordeste, observa que elas desdobraram-se “no 

trabalho de cuidar e de educar outras mulheres, contribuindo, assim, para a edificação e o 

êxito dessa extensa obra social”. (NASCIMENTO, 2009, p. 13). Assim, procura dar 

visibilidade a participação da mulher sertaneja no projeto missionário do sacerdote, sendo 

este, em suas palavras, o principal motivo do tema escolhido, adotando o papel histórico e o 

cotidiano da mulher como referência. 

A autora destaca que a obra de Ibiapina expressa uma opção pelas populações 

miseráveis, ignoradas pelo poder público. Apropriando-se da mensagem igualitária do 

evangelho, o padre teria combatido injustiças sociais, pregando contra a avareza dos ricos, 

denunciando a miséria e a violência presente na vida dos pobres. Além do trabalho 

desenvolvido pelo missionário na mobilização da população para a construção dos açudes, 

cemitérios, igrejas e outros melhoramentos, ele teria protegido “mulheres, órfãos e desvalidos, 

abrigando-os nas Casas de Caridade, todas edificadas com o mesmo objetivo, que era a 

caridade cristã”. (NASCIMENTO, 2009, p. 27). 

A forma de vida religiosa presente na obra ibiapiniana contou efetivamente com a 

participação das mulheres e foi criada considerando a realidade da população pobre do sertão 

nordestino, valorizando a cultura religiosa desse povo e inserindo a mulher no seio da 
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fraternidade. A autora observa que essa forma de vida religiosa, diferente dos modelos 

religiosos importados da Europa, “tinha como objetivo educar a mulher pobre, tirando-a da 

ignorância, da prostituição e da miséria, assegurando-lhe uma sobrevivência digna”. 

(NASCIMENTO, 2009, p. 38).  

O modelo de vida religiosa mostrava-se atrativo para essas mulheres, pois a existência 

delas estava atrelada a uma realidade de submissão aos homens. Como membros da obra 

ibiapiniana participavam de atividades externas, acompanhando o missionário em suas 

peregrinações e se deslocando entre as casas, além de orientar outras mulheres. No entender 

da autora, enquanto o missionário esteve vivo, a Ordem da Caridade apresentou importantes 

contribuições nas obras sociais. Contudo, depois da morte de Ibiapina “ela foi perdendo sua 

autonomia, deixando de existir. O clero, ao seguir as ordens de Roma, não percebeu a riqueza 

humana e cristã que nela existia e por isso acabou exterminando a semente da caridade 

plantada nos sertões”. (NASCIMENTO, 2009, p. 38). 

Em sua Tese de Doutorado, que virou publicação, Madeira (2008) particularizou a 

investigação na obra do missionário no território cearense. Todavia, segundo a própria autora, 

a pesquisa contemplou uma amplitude que extrapolou “tal recorte espacial, em razão da 

instituição investigada ter se situado em outras antigas províncias nordestinas”. (MADEIRA, 

2008, p. 11).  

Tratando da ação pedagógica feminina e as principais realizações de Ibiapina, o estudo 

abordou as origens da ação missionária na região Nordeste, destacando as primeiras 

iniciativas de casas de acolhimento feminino por considerar o projeto do sacerdote 

“sedimentado na tradição cristã, o qual se agregou às missões e aos recolhimentos, 

considerados como núcleo máximo de formação de seus quadros” (MADEIRA, 2008, p. 13), 

e desenvolvido “através do trabalho (com o sentido de penitência), da prática da caridade 

(material e espiritual) e da apropriação da literatura sacra”. (MADEIRA, 2008, p. 26).  

Essas práticas doutrinárias cristãs teriam exercido influência direta no projeto 

pedagógico criado por Ibiapina para o funcionamento das Casas de Caridade e são 

perceptíveis, de acordo com a autora, na aprendizagem de ofícios importantes para a própria 

sustentação das casas, como bordado, crochê, pintura, costura e fabricação de tecidos, nas 

práticas de leitura, escrita e contas e nos exercícios artísticos do teatro e canto. Por meio das 

atividades laborais e intelectuais, Ibiapina criava em suas instituições uma escola de 

refinamento dos modos que “guardavam semelhanças com a educação da elite brasileira da 

época, na medida em que tentavam imitar o modo de proceder de países considerados 

modelos de civilização”. (MADEIRA, 2008, p. 100). 
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Restringindo o objeto de estudo inicialmente à formação das meninas órfãs e a 

preocupação de Ibiapina que considerava-as totalmente desprotegidas, tendo o cuidado de 

evitar que enveredassem pelo caminho da prostituição, Madeira (2008) observou que no 

campo educativo o conjunto de ações nas Casas de Caridade visava definir um perfil feminino 

iniciado com as meninas e ampliado para as mulheres. O modelo formativo estava centrado na 

moral e no trabalho e tinha o objetivo de purificar corpo e espírito de mulheres confinadas 

“sob as vistas de irmãs superioras e irmãs mestras, para evitar o contato com o mundo, 

entendido como espaço da ociosidade e de extravio do espírito”. (MADEIRA, 2008, p. 28, 

grifos da autora). Dessa forma, a educação das meninas e das mulheres não era tratada de 

forma diferenciada, “embora se percebesse um cuidado especial com as pequenas, por serem 

crianças, normalmente consideradas puras e inocentes, sobre as quais ele [Ibiapina] imaginava 

poder exercer uma medida de efeito profilático”. (MADEIRA, 2008, ps. 16 e 17). 

 

Considerações 

Como podemos perceber na síntese dos estudos citados, as Casas de Caridade 

ibiapinianas apresentam uma vasta possibilidade de temáticas e aberturas de reflexões para a 

compreensão de sua existência e colaboração na formação socioeducativa da mulher sertaneja 

durante o século XIX. O trabalho que estamos desenvolvendo no PPGED/UFRN apresenta 

uma relação próxima com os estudos de Bezerra, (2010), Madeira (2008) e Nascimento 

(2009), por estarem voltados para uma compreensão da inserção das mulheres nas instituições 

ibiapinianas considerando os aspectos construtivos e colaborativos desses espaços nos sertões 

nordestinos. Percebemos essa relação principalmente porque estamos preocupados em 

entender as contribuições da instituição na cidade do Assú como um importante espaço de 

acolhimento e formação socioeducativa do público feminino. Os estudos de Bandeira (2003) e 

Lima (2009, 2014) também são importantes e necessários no movimento de investigações 

sobre as Casas de Caridade, entretanto, não voltaremos nossa pesquisa especificamente para 

as análises de gênero e reprodução de relações de poder, apesar de inevitavelmente esses 

temas aparecerem em momentos do nosso estudo. 

Tratando da questão do ineditismo em nosso trabalho, fica evidente que podemos cair 

em algum suposto erro ao afirmar algo inovador diante de tantas pesquisas tratando de temas 

diversos sobre as Casas de Caridade. Concordamos com Madeira (2008, p. 323) quando a 

autora apresenta essa mesma preocupação e observa que a busca “pelo ineditismo 

transformou-se numa armadilha para quem faz pesquisa de um modo geral, uma vez que 

caminhamos tanto e chegamos apenas num ponto onde outros já se aproximaram”. 
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Apresentando mais detalhadamente uma empatia com os pesquisadores da obra ibiapiniana a 

autora relata não existir “dúvidas de que esta é uma lição de respeito e reconhecimento ao que 

já foi produzido por gerações passadas, a respeito da temática aqui abordada”. (MADEIRA, 

2008, p. 323). 

Diante do exposto, podemos apontar que nosso estudo contribui inicialmente com o 

fato de estarmos desenvolvendo uma pesquisa sobre as Casas de Caridade em uma 

especialidade que não havia sido investigada com mais profundidade, o estado do Rio Grande 

do Norte. Alguns trabalhos acadêmicos fazem referência às instituições potiguares apenas no 

contexto de implantação das Casas de Caridade, geralmente informando o ano, ou relatando 

citações breves retiradas de textos de memorialistas ou periódicos. Fazendo uma leitura direta 

dessas obras literárias e periódicos percebemos que aprofundam poucas informações sobre o 

cotidiano das Casas de Caridade no Rio Grande do Norte, voltando-se mais detalhadamente 

para as casas construídas no Ceará ou Paraíba.  

Queremos, ainda, destacar que as fontes presentes em nossa tese diferenciam-se das 

observadas em outros estudos. Enquanto as pesquisadoras citadas anteriormente utilizam 

principalmente os memorialistas da obra ibiapiniana, o Jornal A voz da religião no Cariri e 

cartas do missionário, que também aparecem em nossa pesquisa, utilizamos uma quantidade 

de periódicos abrangentes e publicados em diversas províncias brasileiras. Também 

aprofundamos documentos mais objetivos referentes à instituição a partir dos registros de 

batismo, casamento e óbito das internas da Casa de Caridade do Assú, possibilitando um olhar 

voltado para a concretização das finalidades da instituição.  

As fontes nos permitiram ter acesso à informações importantes sobre as internas da 

Casa de Caridade, fenômeno que não acontece na maioria dos trabalhos apresentados 

anteriormente. Madeira (2008, p. 17), por exemplo, deixa claro “que uma imagem por dentro 

das instituições foi impossível de ser feita, pois nos apoiamos em fragmentos de informações 

colhidas aqui e ali. Faltou-nos em alguns casos, o número de meninas e mulheres que 

entravam e saiam das Casas”. Nascimento (2009, p. 19), referindo-se as internas das casas que 

pesquisou justifica diante do levantamento de fontes realizado em seu estudo que nenhum 

“documento foi identificado como pertencente a elas e que possibilitasse avaliar melhor suas 

existências”. Essas realidades são observadas em outros trabalhos.  

No caso de nossa pesquisa, utilizamos fontes que possibilitam identificarmos números 

e nomes de internas batizadas, casadas e falecidas e corroboram com a Tese levantada em 

nossa pesquisa de doutorado, voltada para os benefícios e as contribuições da instituição na 

sociedade assuense. Contudo, destacamos que as obras destacadas nesse trabalho são de suma 
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importância para instigar nossa curiosidade e interesse em torno de uma pesquisa voltada para 

instituições como as Casas de Caridade e apresentam resultados sólidos e significativos para 

qualquer pesquisador que tenha interesse em eleger os recolhimentos ibiapinianos como 

objeto de estudo. 
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