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A “infância desamparada” no asi lo agrí co la de
San ta Isa bel : ins tru ção ru ral e in fan til (1880 – 1886)

Ales san dra Fro ta Mar ti nez de Schu e ler
Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se

Re su mo

O pre sen te tra ba lho tra ta da cri a ção da Asso ci a ção Pro te to ra
da Infân cia De sam pa ra da, na Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, nos
anos 1880, e as suas pro pos tas de pro mo ver a ins tru ção pri má -
ria e a edu ca ção agrí co la des ti na das às cha ma das cri an ças po -
bres do Impé rio. Para tan to, le vou-se em con si de ra ção os
de ba tes so bre a di fu são da ins tru ção ele men tar, o tra ba lho e a
re a tu a li za ção das po lí ti cas de con tro le so ci al. Estas po lí ti cas es -
ti ve ram pre sen tes en tre as pre o cu pa ções e os ob je ti vos dos só -
ci os fun da do res e po lí ti cos do Impé rio e si na li za ram para um
pro je to de edu ca ção asi lar, no qual a eco no mia agrí co la sur gia
como base da cons tru ção na ci o nal.
Para com pre en der es sas ques tões, o ar ti go de tém-se na aná li se
do Asylo Agrí co la de San ta Isa bel , cri a do pela Asso ci a ção e
ina u gu ra do em 1886. Bus ca-se ca rac te ri zar: sua ar qui te tu ra, os 
es pa ços cons tru í dos e áre as ex ter nas; as cri an ças para lá en vi a -
das, sua na tu ra li da de, sexo e con di ção so ci al; e o en si no mi nis -
tra do, os sa be res di fun di dos, dis ci pli na de ca rá ter re li gi o so,
re cur sos a prê mi os como emu la ção e tra ba lho no cam po.
Con clui-se com a afir ma ção de que a ten ta ti va de es ta be le cer
uma po lí ti ca de edu ca ção mo ral e re li gi o sa, ali a da à ins tru ção
ele men tar e ao en si no vol ta do ao tra ba lho ru ral, com o in tu i to
de con ser va ção de uma mão-de-obra de pen den te nas fa zen das
agrí co las, con sis tiu nos fun da men tos e ob je ti vos prin ci pa is da
Asso ci a ção Pro te to ra da Infân cia De sam pa ra da.

Pa la vras-chave

Infân cia – Instru ção pri má ria – Edu ca ção agrí co la.
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The “aban do ned child ho od” in San ta Isa bel’s 
agri cul tu ral asy lum : ru ral ins truc ti on and child la bor (1880-1886)

Ales san dra Fro ta Mar ti nez de Schu e ler
Uni ver si da de Fe de ral Flu mi nen se

Abstract

The present work deals with the creation of the Association
for the Protection of the Abandoned Childhood, in the
Province of Rio de Janeiro, in the 1880s, and with the
Association’s proposals for promoting the primary education
and the agricultural training destined to the so-called poor
children of the Empire. To that effect, the debates on the
diffusion of the elementary education, and the work and the
updating of the social control policies were taken into
account. These policies were present among the concerns and
objectives of the Association’s founding partners and of the
politicians of the Empire and they signaled to an
asylum-based education project, in which the agricultural
economy figures as the base of the national development.
To un ders tand tho se is su es, the ar ti cle fo cu ses on the analy sis 
of San ta Isa bel’s Agri cul tu ral Asylum, cre a ted by the
 Association and ina u gu ra ted in 1886. The study at tempts to
cha rac te ri ze: the Asylum’s ar chi tec tu re, the bu il dings and
 external are as; the chil dren sent the re, the ir ge o grap hi cal
 origin, sex and so ci al con di ti on; and the te a ching of fe red, the
know led ge trans mit ted, dis ci pli nes of re li gi ous cha rac ter,  access 
to pri zes as a sour ce of sti mu la ti on and work in the fi eld.
The work con clu des with the sta te ment that the at tempt of es -
ta blis hing a po licy of mo ral and re li gi ous edu ca ti on, al li ed to
the ele men tary edu ca ti on and the te a ching fo cu sed on the
 rural work, with the in ten ti on of pre ser ving a de pen dent
work for ce in the agri cul tu ral farms, was the foun da ti on and
main ob jec ti ve of the Asso ci a ti on for the Pro tec ti on of the
Aban do ned Child ho od.

Key words

Child ho od – Pri mary edu ca ti on – Agri cul tu ral edu ca ti on.
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Nos anos 1870 e 1880, mu i tas fo ram as
vo zes que pro cla ma ram a ne ces si da de de edu car 
as cri an ças di tas po bres e aban do na das, os ór -
fãos, os me no res “va ga bun dos” e os “ ingê nuos”
(nas ci dos li vres de ven tre es cra vo), em ins ti tu i -
ções asi la res de en si no agrí co la. Mi nis tros do
Impé rio, como Car los Leôn cio de Car va lho, pro -
fes so res pri má ri os da Cor te, re pre sen ta dos por
Au gus to Can di do Xa vi er Cony, e até mes mo
gran des pro pri e tá ri os da Pro vín cia flu mi nen se
de mons tra ram con cor dar com a opi nião de edu -
car as cri an ças em es ta be le ci men tos ru ra is. 1

Algu mas ini ci a ti vas in di vi du a is de se nho -
res de ter ras e es cra vos do Vale do Pa ra í ba, vi -
san do a cri a ção de es co las no in te ri or de suas
pro pri e da des, des ti na das aos fi lhos dos agre ga -
dos, co lo nos e tra ba lha do res li vres e li ber tos,
 deixaram re gis tros his tó ri cos, ain da que es cas -
sos. Tais fo ram os ca sos de José Jo a quim de
Sou za Bre ves – que fun dou uma es co la na Fa -
zen da Ipi a bas, em 1874, onde se en si na vam os
“in gê nu os” e até mes mo al guns es cra vos – e do
Vis con de de Pi men tel que, em 1879, na Fa zen da 
Vis ta Ale gre, fun dou um es ta be le ci men to de en -
si no pri má rio para as cri an ças li vres e li ber tas.

Em 29 de ju lho de 1883, um gru po de
 homens pú bli cos re sol veu co lo car em prá ti ca
uma pro pos ta co le ti va de ins tru ção pri má ria e
ru ral às cri an ças en tão iden ti fi ca das como
“desam pa ra das”. Ilus tres di ri gen tes im pe ri a is re -
u ni ram-se para fun dar a Asso ci a ção Bra si le i ra
Pro te to ra da Infân cia De sam pa ra da. Pre si din do a
ini ci a ti va, o Sr. Gas tão de Orle ans e Bra gan ça, o
Con de D’Eu. Jun ta men te com o gen ro do Impe -
ra dor, en con tra vam-se na di re to ria: o Vis con de 
do Bom Re ti ro (Luiz Pe dre i ra do Cou to Fer raz),
au tor do pri me i ro Re gu la men to de Instru ção
 Primária e Se cun dá ria da Cor te; os Con se lhe i ros 
Ma no el Fran cis co Cor re ia e Car los Leôn cio de
Car va lho; Hen ri que de Be a u re pa i re-Rohan;
 Nicolau Jo a quim Mo re i ra; o De pu ta do Frank lin
 Américo de Me ne zes Dó ria e Luiz Mon te i ro
 Caminhoá.2

Con cen tran do im por tan tes au to ri da des e 
fi gu ras des ta ca das da po lí ti ca im pe ri al, a fi na li -

da de da Asso ci a ção era fun dar Asi los Agrí co -
las, para onde se ri am le va das as cri an ças e os
me no res que cir cu la vam “aban do na dos” nas
ruas das gran des ci da des do Impé rio, des ta -
can do-se a Cor te. 3 Man ten do a ci da de do Rio
de Ja ne i ro como sede das re u niões de as so ci a -
dos e do em pre en di men to, seus mem bros pre -
ten di am es ten der os seus be ne fí ci os por toda
a Pro vín cia, qui çá por todo o Bra sil. 4

Para con cre ti zar sua pro pos ta, a  As-
so ci a ção or ga ni zou as di re tri zes ge ra is para o
in gres so de as so ci a dos e para a ob ten ção dos
re cur sos fi nan ce i ros. A en tre ga de uma jóia e
o pa ga men to de con tri bu i ções anu a is eram as
prer ro ga ti vas bá si cas para a en tra da na lis ta
de só ci os be ne mé ri tos. Além dis so, os in te -
gran tes da ini ci a ti va de ve ri am re a li zar cons -
tan tes cam pa nhas em prol da “pro te ção da
in fân cia” en tre os abas ta dos co mer ci an tes da
ci da de e os po ten ta dos pro pri e tá ri os do in te -
ri or, a fim de an ga ri ar o au xí lio de par ti cu la -
res. A se nho ra Ma ria Aman da de Pa ra na guá
Dó ria, por exem plo, des ta cou-se como uma
das prin ci pa is ar ti cu la do ras da ar re ca da ção de 
do a ções em di nhe i ro: em 1884, ela con se guiu
avul ta das quan ti as para a ca u sa. 5

Embo ra o cri té rio prin ci pal para in gres -
sar no rol de as so ci a dos fos se ba se a do nas
pos ses e na po si ção so ci al dos can di da tos, a
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1. Consultar: Carvalho (1883), Cony (1874) e os documentos
relativos ao Congresso Agrícola do Rio de Janeiro  (1878). Sobre as
iniciativas individuais de proprietários do Vale do Paraíba para a criação
de escolas, ver Relatório apresentado pelo Presidente da Província do
Rio de Janeiro. Instrução Pública. Instrução Particular. 1875  e Jornal do
Commércio . 28/12/1879, 21/12/1880.
2. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada . Rio
de Janeiro, fevereiro de 1884 a janeiro de 1896.
3. Os termos “criança” e “menor” eram freqüentemente utilizados
nos documentos da Associação. É interessante perceber que, em
relação às categorias classificadas como “abandonados” e
“desamparados”, já era comum o uso da expressão “menores”, não
apenas identificando a menoridade civil mas também uma situação
diferente ou especial do indivíduo (Rizzini, 1993).
4. Artigo 5º, Bases para organização da Associação Brasileira
Protetora da Infância Desamparada . Rio de Janeiro, Typographia Soares 
Niemeyer, 1883. p.10.
5. A sra. Franklin Dória, D. Maria Amanda de Paranaguá.  Relatório
da Associação Protetora da Infância Desamparada...  1884, p.12.



Asso ci a ção abriu um es pa ço para que as “pes -
so as na ci o na is ou es tran ge i ras, me nos fa vo re ci -
das da for tu na” pu des sem con tri bu ir para a
edu ca ção da in fân cia. Uma Co mis são de Mu -
lhe res, di ri gi da pela já ci ta da se nho ra Frank lin
Dó ria, ini ci ou a bus ca por do na ti vos atra vés de
uma subs cri ção de as si na tu ras, re u ni das em um 
li vro que fi cou co nhe ci do como Li vro da Ca ri -
da de. 6 As sub ven ções do go ver no, tan to no ní -
vel cen tral, pro vin ci al ou dos mu ni cí pi os,
tam bém po de ri am ser so li ci ta das pela Di re to ria
para au xi li ar no au men to da re ce i ta.

A res so nân cia de uma pro pos ta como
esta, pelo me nos no que se re fe re aos fa zen de i -
ros da re gião flu mi nen se do Vale do Pa ra í ba, foi 
ime di a ta. Em me nos de um ano de exis tên cia, a
Asso ci a ção con ta va com mais de 300 só ci os,
en tre os qua is in clu ía-se o prin ci pal ba lu ar te da 
re sis tên cia es cra vis ta e pro pri e tá rio na re gião
de Can ta ga lo, Pa u li no José So a res de Sou za,
além de ti tu la res do café, como exem pli fi cam
os no mes do Co men da dor Jo a quim José de
Sou za Bre ves, de Ma no el Pe i xo to de La cer da
Wer neck e do Ba rão de Agui ar Val lim. 7

Cer ta men te, o ca rá ter dos ob je ti vos da
Asso ci a ção foi um dos prin ci pa is in cen ti vos
para a ade são rá pi da dos as so ci a dos. Vi san do
atin gir cri an ças po bres, de am bos os se xos,
con si de ra das “de sam pa ra das” por suas fa mí li as 
e/ou aque las cu jos pais per ma ne ces sem em “in -
fe liz es ta do de es cra vi dão”, suas fi na li da des
eco a vam ou tros in te res ses, para além da que les
vol ta dos para man ter a or dem pú bli ca e a “lim -
pe za” das ruas nas gran des ci da des. 

O de sen vol vi men to da agri cul tu ra – em
fran ca de ca dên cia na re gião do Vale do Pa ra í -
ba, agra va da pela de sa gre ga ção do do mí nio se -
nho ri al em ba ses es cra vis tas – cons ti tu ía uma
das prin ci pa is in ten ções da Asso ci a ção. Em
seus Esta tu tos, esse pres su pos to era cla ro:

Art. 1. A Asso ci a ção Bra si le i ra Pro te to ra da

Infân cia De sam pa ra da, tem por fim ve lar so bre

os me no res de am bos os se xos va ga bun dos ou

des ti tu í dos de am pa ro de fa mí lia, pro por ci o -

nan do-lhes, na me di da de seus re cur sos: edu -
ca ção mo ral e re li gi o sa, ins tru ção pri má ria

ele men tar,  en si no agrí co la de ca rá ter prá ti co,

de modo a in cu tir-lhes o gos to e o há bi to
dos tra ba lhos da la vou ra, como meio de
vida e de sen vol vi men to des te ramo da in -
dús tria na ci o nal. 8

 (Gri fos nos sos)

Fun dar e di ri gir asi los agrí co las a fim de
cons tru ir es co las prá ti cas de tra ba lha do res da
la vou ra era o prin ci pal ob je ti vo da Asso ci a -
ção. Entre os fu tu ros edu can dos des sas ins ti -
tu i ções de ve ri am es tar os fi lhos das es cra vas,
lado a lado com os de ma is “de sam pa ra dos” e
de ser da dos da for tu na. Para essa cli en te la, o
cur rí cu lo de en si no abran ge ria, em pri me i ro
lu gar, a edu ca ção mo ral e re li gi o sa, o en si no
das pri me i ras le tras e as no ções prá ti cas de
agri cul tu ra. 

Embo ra a ação se di ri gis se pri mor di al -
men te para es sas cri an ças, nos es ta tu tos ha via 
uma cláu su la que per mi tia, me di an te um pa -
ga men to men sal, o in gres so de asi la dos em
ou tras con di ções, ou seja, da que les que não
fos sem to tal men te “des va li dos” e cu jos res -
pon sá ve is de se jas sem ma tri cu lá-los nas ins ti -
tu i ções. A ad mis são dos me no res, no en tan to,
de ve ria obe de cer a al guns cri té ri os. Se ri am
ace i tas ape nas as cri an ças re co men da das pe -
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas e ju di ciá ri as
da Cor te ou das Pro vín ci as, ou ain da aque las
cu jos pais ou tu to res en vi as sem re que ri men -
tos, com pro van do-se, em am bos os ca sos, a
me no ri da de e a au sên cia de mo lés ti as con ta -
gi o sas.

122 Ales san dra F. M. de SCHUELER. A “in fân cia de sam pa ra da”...

6. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada ,
1884.
7. O Barão de Aguiar Vallim, em 1885, doou a avultada quantia de
12$000, representando uma das contribuições mais altas recebidas
pela Associação. Pela “boa ação”, o fazendeiro ganhou o título de
“Sócio Benemérito”. Sobre a importância e a riqueza das propriedades
da família Aguiar de Almeida Vallim, na região de Bananal, incluindo os
escravos dos seus cafezais, consultar Castro e Schnoor (1995). 
8. Bases para Organização da Associação Protetora da Infância
Desamparada....  1883.



As cri an ças asi la das de ve ri am ser “be ne fi -
ci a das” até com ple ta rem a ma i o ri da de (21
anos). A Asso ci a ção pre ten dia re co men dar os
no mes dos alu nos mais es tu di o sos para os cur -
sos su pe ri o res de agri cul tu ra, e dos tra ba lha do -
res mais apli ca dos, para os em pre gos em
fa zen das e ou tros es ta be le ci men tos par ti cu la -
res. A bus ca de uma co lo ca ção que ga ran tis se o
fu tu ro dos me no res cons ti tu i ria uma das fi na li -
da des da pro pos ta. Por ou tro lado, vis lum bra -
va-se tam bém a in ten ção, ain da que res tri ta, de 
for mar es pe ci a lis tas de ní vel su pe ri or nos
 assuntos agrí co las, vi san do aten der às ne ces si -
da des de de sen vol vi men to da “in dús tria na ci o -
nal”. 9

Seus me i os de ação, a par tir da data de
fun da ção, vol tar-se-iam para a bus ca dos re -
cur sos e de um lo cal apro pri a do para es ta be le -
cer o Asi lo Agrí co la. Para além da aqui si ção de
só ci os e con tri bu in tes, os “pro te to res da in fân -
cia” re a li za vam con cer tos mu si ca is e fes tas be -
ne fi cen tes. Se nho ras ilus tres da boa so ci e da de,
como D. Ange la de Sou za Qu e i roz Car va lho e a
pró pria Prin ce sa Isa bel, pro mo ve ram even tos
vi san do au men tar o pa tri mô nio da Asso ci a -
ção. 10

Os Re la tó ri os da Asso ci a ção, con ten do
as Actas das Re u niões Ordi ná ri as dos mem -
bros da Di re to ria, re a li za das men sal men te, in -
for ma vam que os as so ci a dos pre ten di am que o
Asi lo fos se fun da do no Mu ni cí pio Ne u tro ou no 
in te ri or da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro. Espe ra -
vam con se guir o ter re no atra vés de uma ces são
de usu fru to ou ar ren da men to, por tem po de -
ter mi na do e pror ro gá vel. No me a ram, en tão,
de le ga dos nos mu ni cí pi os para que pro cu ras -
sem so lu ci o nar o pro ble ma da lo ca li za ção do
es ta be le ci men to. Entre os re pre sen tan tes en -
con tra vam-se o Con se lhe i ro Pa u li no José So a -
res de Sou za e os De pu ta dos Pro vin ci a is Luiz
Anto nio Pe re i ra Fran co, Anto nio Mar ci a no da
Sil va Pon tes e Ma no el Ri be i ro de Alme i da. 11

Os pri me i ros pas sos para a bus ca do ter -
re no apro pri a do fo ram da dos pe los se nho res
Luiz Anto nio Ca mi nhoá e Pa u li no José So a res

de Sou za. Influ en tes nas re giões in te ri o ra nas
do Vale do Pa ra í ba flu mi nen se, pro cu ra ram
au xí lio jun to à Irman da de Nos sa Se nho ra da
Pi e da de, so li ci tan do que fos sem ce di das à
Asso ci a ção Pro te to ra par ce las do pa tri mô nio
de i xa do como he ran ça pela Con des sa do Rio
Novo, an ti ga pro pri e tá ria da Fa zen da Can ta -
gal lo, em Pa ra í ba do Sul. Após a per mis são
dos ir mãos, uma co mis são de as so ci a dos pro -
ce deu a vi si tas e ins pe ções dos ter re nos. No
en tan to, os pa re ce res so bre o lo cal não fo ram
fa vo rá ve is, já que as ter ras não eram apro pri a -
das ao “cul ti vo da ca na-de-açúcar, do café e
ou tras plan tas”. 12

Como po de mos per ce ber, a Asso ci a ção
pre ten dia pro mo ver a edu ca ção dos me no res
“va ga bun dos” e dos “in gê nu os” em uma co lô -
nia onde fos se pos sí vel pro mo ver a cul tu ra
dos prin ci pa is pro du tos do mer ca do agrí co la,
até en tão cul ti va dos pe los es cra vos e pe los
tra ba lha do res li vres do eito. Ou tras fa zen das
fo ram vi si ta das nos anos de 1884 e 1885, mas
ne nhu ma pre en che ra os re qui si tos  neces -
sários para o es ta be le ci men to do asi lo de
me no res.

So men te em 1886, após qua se qua tro
anos de fun da ção da ini ci a ti va, os im pas ses
da lo ca li za ção da ins ti tu i ção fo ram so lu ci o -
na dos. A Ba ro ne sa de San ta Mô ni ca e seu
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9. Ibidem . Art. 2. “Meios de Ação”. Além das intenções citadas, os
associados pretendiam estabelecer uma rede de comunicações entre
as instituições de assistência à infância de todo o Império, a fim de
levantar a estatística dos “beneficiados” e seus “protetores”. 
10. Em 24/01/1884 houve um concerto musical no Imperial
Conservatório de Música, organizado por D. Angela de Souza Queiroz
Carvalho. O evento contou com a presença da Família Imperial e de
Ministros de Estado. Em setembro do mesmo ano, foi a vez do
patrocínio da Princesa Isabel que realizou uma festa, com leilão de
prendas e objetos, no Cassino Fluminense. Artistas das companhias
teatrais também participaram das atividades beneficentes em prol da
“infância” (Relatórios da Associação Protetora da Infância
Desamparada , 1884, 1885 e 1887).
11. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada ,
12/12/1885.
12. A Fazenda de Cantagallo, segundo as informações do Relatório
citado, tornou-se uma colônia agrícola de libertos dirigida pela
Irmandade Nossa Senhora da Conceição de Paraíba do Sul.



fi lho Fran cis co Ni co lau de Lima No gue i ra da
Gama ofe re ce ram a Chá ca ra Mon te Scylen ne,
si tu a da a um qui lô me tro da Esta ção do De sen -
ga no, pró xi mo a Va len ça. O ne gó cio foi fe cha -
do e o Asi lo Agrí co la de San ta Isa bel foi ina u -
gu ra do em 28 de abril de 1886, na co me mo ra -
ção do na ta lí cio do Con de D’Eu.

Infe liz men te não en con tra mos ma i o res
de ta lhes so bre a ne go ci a ção e não po de mos
es cla re cer os mo ti vos da es co lha des sa  pro -
priedade, em bo ra seja pro vá vel que, ao ar ren -
dar sua fa zen da, a fa mí lia No gue i ra da Gama
pre ten des se se li vrar dos pre ju í zos ca u sa dos
pela de ca dên cia da eco no mia ca fe e i ra, que as -
so la va a re gião do Vale Pa ra í ba flu mi nen se
des de 1860. 13  É pos sí vel su por que as re la ções
pes so a is e as in fluên ci as re cí pro cas en tre os
mem bros da Asso ci a ção e a Ba ro ne sa de San ta
Mô ni ca te nham sido de ter mi nan tes para a de -
ci são de im plan tar o Asi lo de me no res em
Va len ça. 

Por ou tro lado, a pro xi mi da de com a li -
nha fér rea da Estra da de Pe dro II tal vez te nha
sido um dos fa to res res pon sá ve is pela ele i ção
do lo cal, já que fa ci li ta ria não ape nas o trans -
por te dos me no res,  dos fun ci o ná ri os e de ma -
te ri a is, como tam bém o es co a men to da fu tu ra
pro du ção agrí co la para o mer ca do. Essa hi pó te -
se foi le van ta da a par tir da le i tu ra de ou tras
pro pos tas que de fen di am a lo ca li za ção das co -
lô ni as agrí co las nas re giões cor ta das pe los
trens. Entre os que as sim pen sa vam, ha via um
ilus tre in te gran te da Asso ci a ção Pro te to ra, o
Ma re chal de Cam po e Vis con de Hen ri que de
Be a u re pa i re-Rohan (Be a u re pa i re-Rohan, 1878; 
Re bou ças, 1889).

O Asylo Agrí co la de San ta Isa bel
e seus me no res

Do por tão da Chá ca ra até a ha bi ta ção es ten -

de-se uma rua lar ga, des cre ven do gran de cur va

para su a vi zar a su bi da. O edi fí cio, no alto de

uma co li na, é de dous pa vi men tos, só li do e de

ele gan te cons tru ção. ...A fa cha da prin ci pal

cons ta de 13 ja ne las e as la te ra is de 20; há
mais de 12 ja ne las e 3 por tas no pa vi men to

tér reo e sete ja ne las no so bra do, abrin do to das 

para um gran de pá tio.

No pa vi men to tér reo cons tam-se: Ves tí bu lo;

Sa lão de Vi si tas (com re tra to à óleo do Con de

D’Eu, o ál bum da ker mes se pro mo vi da pela

Prin ce sa Isa bel, e o qua dro dos Esta tu tos da

Asso ci a ção); Sa lão de Esco la, mo bi li a do com
25 car te i ras e ban cos, mo de lo do Dr. Pa u la

Fre i tas, car te i ra do pro fes sor do sis te ma ame -

ri ca no, qua dro pre to, ar má ri os en vi dra ça dos,

con ten do li vros de en si no e mais ma te ri al es -

co lar, (com re tra to à óleo do Impe ra dor e um

qua dro, re pre sen tan do a San ta Isa bel da Hun -

gria); Se cre ta ria e Bi bli o te ca que cons tam mais 
de 300 vo lu mes na ma i or par te de ins tru ção

pri má ria e co nhe ci men tos agrí co las; Rou pa ria

com ar má ri os e cu bí cu los nu me ra dos: Enfer -

ma ria e qua tro le i tos; duas sa las, apo sen tos do 

Di re tor; Sala de jan tar do Di re tor; Re fe i tó rio

com duas gran des me sas de can ne la e ban cos;

Des pen sa; Sala de ablu ções e la va tó ri os, pias e

tor ne i ras; co zi nha com fo gão pa ten te,  prate -
leiras e uten sí li os; quar to dos em pre ga dos su -

bal ter nos; com par ti men to com 3 la tri nas, 2

mic tó ri os, de pó si to d’água para os asy la dos, e

ou tro me nor, com la tri na para os em pre ga dos;

duas es ca das para o an dar su pe ri or.

No so bra do cons tam-se: Ca pel la so bre o pa -

tro cí nio de San ta Isa bel da Hun gria; Sa lão
con tí guo; Apo sen tos do ca pe lão; Apo sen tos

do Re gen te Agrí co la; Apo sen tos do Inspe tor;

Dor mi tó ri os com 50 le i tos; Dois cor re do res es -

ta be le cen do co mu ni ca ção fá cil para to dos os

apo sen tos.

Do lado de fora do edi fí cio: um pe que no

 chalet, com la van de ria, dois ba nhe i ros com

tan que e chu ve i ro para os me no res e para os
em pre ga dos; uma ca i xa d’água; um ga li nhe i -
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13. O terreno e a Chácara, anteriormente pertencentes ao Duque de
Caxias, foram arrendados pela Associação por cinco anos prorrogáveis,
mediante o pagamento anual de 3.000$. Sobre a precária situação
econômica da região, consultar Machado (1993).



ro; um vas to ter re i ro; Hor ta, Po mar e lon gas ex -
ten sões de ter ras ará ve is... 14

A ex ten sa des cri ção da ar qui te tu ra, dos
ob je tos, das sub di vi sões in ter nas e dos es pa ços
ex ter nos do Asylo Agrí co la de San ta Isa bel pode 
ser um pou co can sa ti va para o le i tor. No en tan -
to, a ci ta ção não po de ria ser evi ta da, ten do em
vis ta a ri que za das in for ma ções e dos de ta lhes
com os qua is o di re tor ca rac te ri zou e re pre sen -
tou a ins ti tu i ção. Na au sên cia de re gis tros fo to -
grá fi cos, a des cri ção nos per mi te, ain da que
par ci al men te, res ga tar as fun ções dos es pa ços,
as hi e rar qui as sus ci ta das pe las es co lhas e pela
“ar ru ma ção” da casa, além de nos in for mar um
pou co do co ti di a no que se es pe ra va cri ar nas
vi das da que las cri an ças que para ali fo ram
en ca mi nha das.

Logo de iní cio per ce be mos que a Chá ca ra 
Mon te Scylen ne man ti nha as feições de uma
 vivenda ru ral. Um so bra do com am plos sa lões
de vi si tas, sa las de jan tar e quar tos de dor mir,
ador na do por inú me ras ja ne las e por tas, as
qua is se abri am para o ex te ri or, com pos to de
jar dins, hor tas, po ma res e ter ras ará ve is, ca rac -
te ri za va um am bi en te onde as fun ções de mo -
ra da e a pro du ção eco nô mi ca de es pé ci es e
gê ne ros ali men tí ci os per ma ne ci am aco pla das
num mes mo es pa ço.

No en tan to, ou tras atri bu i ções e no vos
usos sur gi ram no mo men to em que a an ti ga fa -
zen da se trans for mou em um lo cal de abri go e
edu ca ção de me no res. Abrin do o pri me i ro pa vi -
men to, na pers pec ti va dos vi si tan tes, uma gran -
de sala ser via para re ce ber os con vi da dos, ao
mes mo tem po que lhes apre sen ta va, me di an te
uma tela pin ta da a óleo, o Ilus tre Be ne mé ri to,
res pon sá vel pela pre si dên cia da Asso ci a ção. O
qua dro dos es ta tu tos, por sua vez, mos tra va a
to dos os fins hu ma ni tá ri os e os prin cí pi os  nor -
teadores da ini ci a ti va, a qual  reunia os ci da dãos
e as se nho ras, os ben fe i to res e os “pro te to res da
ca u sa da in fân cia de sam pa ra da”.

Des ti na do à ins tru ção ele men tar e às au las 
teó ri cas de agri cul tu ra, um sa lão es co lar guar -

da va as car te i ras e os ban cos de se nha dos pelo
Dr. Pa u la Fre i tas, os li vros ofe re ci dos pelo Ba -
rão de Ma ca ú bas, o ilus tre Abí lio Cé sar Bor ges,
e os de ma is ma te ri a is pe da gó gi cos. Um re tra to
do Impe ra dor Pe dro II, da mes ma for ma que
nas es co las pú bli cas do Mi nis té rio do Impé rio,
com pu nha a de co ra ção da clas se. Sob o olhar
sim bó li co do mo nar ca, a edu ca ção re li gi o sa vi -
sa va re a fir mar en tre os alu nos a fé ca tó li ca, ao
pas so que pre ten dia per pe tu ar as tra di ções im -
pe ri a is. Não foi por aca so que as au las de re li -
gião, bem como as de pri me i ras le tras, eram di -
ri gi das pelo ca pe lão, o Re ve ren do Ma no el Fer -
nan do Lus to sa Lima. O pa dre, man ten do em
suas mãos o co man do do en si no re li gi o so e da
ins tru ção pri má ria, se ria o guar dião não ape -
nas das tra di ções, mas tam bém da “mo ral e dos 
bons cos tu mes” en tre os me no res.

Ain da no pri me i ro pa vi men to do edi fí -
cio, ha via uma bi bli o te ca que, se gun do o re la -
to do di re tor, era com pos ta ba si ca men te de
com pên di os de ins tru ção pri má ria e agrí co la,
de mons tran do em lar ga me di da o tipo de
edu ca ção que se pro pu nha ofe re cer. A se cre -
ta ria e os apo sen tos par ti cu la res da di re to ria,
in clu in do dor mi tó rio e sala de jan tar, tam bém 
si tu a vam-se nes se an dar. Em se pa ra do, exis tia 
o re fe i tó rio co mum dos asi la dos e  funcioná -
rios su bal ter nos. A en fer ma ria para o cu i da do
dos do en tes, os la va tó ri os e mic tó ri os para
alu nos e em pre ga dos, além do quar to de dor -
mir des tes úl ti mos, dis tri bu íam-se no tér reo.
As hi e rar qui as e a di vi são de po de res ma ni fes -
ta vam-se na or ga ni za ção e na uti li za ção dos
es pa ços in ter nos do Asi lo. 15
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14. Relatório do Diretor do Asylo Agrícola de Santa Isabel
apresentado À Sua Alteza Real o Conde D’Eu, Augusto Presidente da
Associação Protetora da Infância Desamparada . Pelo Dr. Raymundo
Monteiro da Silva, 26/12/1886. ANEXO ao  Relatório da Associação
Protetora da Infância Desamparada ...
15. A leitura da distribuição dos espaços e da arquitetura das
instituições correcionais (prisões, colônias, asilos, escolas, reformatórios) 
como integrantes das técnicas disciplinares sutis que visam qualificar,
quadricular, esquadrinhar e hierarquizar os poderes, elaboradas a partir
do século XIII, inicialmente pelos juristas, como Jeremy Bentham, e
posteriormente disseminadas para outros saberes sociais, está baseada
em Foucault (1987, p.130-135).



Duas es ca da ri as con du zi am ao “so bra do” 
ou an dar su pe ri or. Ali en con tra vam-se: a ca pe -
la, lo cal de ce le bra ção das mis sas e da pri me i ra
co mu nhão dos me no res; os apo sen tos do re -
gen te agrí co la e do ins pe tor de dis ci pli na, res -
pec ti va men te, mes tre Fer nan do Re de nho ven e
sr. Anto nio Cor rea Lima, e os dor mi tó ri os que
abri ga ri am os 50 me no res aten di dos pela Asso -
ci a ção. Com fá cil co mu ni ca ção, tan to no  inte -
rior do pró prio pa vi men to quan to em re la ção
ao in fe ri or, a ar ru ma ção dos com par ti men tos
per mi ti ria uma fis ca li za ção e uma vi gi lân cia
mú tua efi ci en te en tre os me no res e os seus
“pro te to res”. 16

Na par te ex ter na do asi lo, en con tra -
vam-se a la van de ria e os chu ve i ros co muns. O
ga li nhe i ro, a hor ta, o po mar e as lon gas ex ten -
sões de ter ras, as qua is se ri am cul ti va das e ara -
das pe los pró pri os me ni nos em suas au las
prá ti cas e no tra ba lho diá rio, com ple ta vam o
am bi en te asi lar, con fe rin do atra vés da at mos -
fe ra ru ral, uma ex pe riên cia de li ber da de que,
acre di ta vam, era pos si bi li ta da pela edu ca ção
agrí co la nas co lô ni as. 17

Embo ra ba se a dos em ins ti tu i ções con gê -
ne res es tran ge i ras, como as co lô ni as Met tray
fran ce sa e su í ça, e a Red Hill in gle sa, os as so ci a -
dos res sal ta vam as es pe ci fi ci da des e a im por -
tân cia de um es ta be le ci men to como este para o 
Impé rio bra si le i ro: 

Tais ins ti tu i ções em nos so país, mais do que em

qual quer ou tro, prin ci pal men te na qua dra crí ti -

ca que atra ves sa mos, da tran si ção do tra ba lho

es cra vo para o li vre, de vem ser fa vo re ci das por

to dos, ri cos ou po bres, por que a to dos eles pres -

ta rão va li o sís si mos ser vi ços em tem po não mui

re mo to (...)

Entre nós deve pre va le cer, sem pre que for pos sí -
vel, a idéia de es ta be le ci men tos agrí co las, que

ofe re cem a van ta gem de con cor rer para o de -

sen vol vi men to da pro fis são mais ade qua da à

con ser va ção da ri que za pú bli ca e cuja in fluên cia 

be né fi ca so bre os cos tu mes há mu i to foi pro cla -

ma da.
18

A in ten ção da Asso ci a ção, ao for jar um
es pa ço asi lar e dis ci pli nar para os di tos me no -
res de sam pa ra dos e po bres, in clu in do en tre
eles os “in gê nu os”, fi lhos de mães es cra vas,
era for mar, como vi mos, bons tra ba lha do res
agrí co las:

[seu fim não é] pre pa rar agrô no mos ou mes mo 

pro fis si o na is ha bi li ta dos em cur so se cun dá rio,
mas  sim ples men te abe gões , ope rá ri os ru ra is,

ins tru í dos nos bons pro ces sos agrá ri os e es -

cla re ci dos pe las lu zes das no ções ele men ta res 

da ciên cia agrí co la, o que já é um enor me ser -

vi ço que a Asso ci a ção vai pres tar ao país.

(gri fos nos sos)

Em cla ra con tra di ção com os es ta tu tos,
os qua is con ti nham a in ten ção de en vi ar os
asi la dos di tos mais es tu di o sos para cur sos su -
pe ri o res de agri cul tu ra, o di re tor do asi lo de -
cla ra va que a fi na li da de da Asso ci a ção era
“pre pa rar sim ples men te abe gões”. Mais do
que isso, bus ca vam-se al ter na ti vas para pre -
pa rar o que cha ma va de “tran si ção do tra ba -
lho es cra vo para o li vre”, de modo a ga ran tir a
con ser va ção das ri que zas e a de pen dên cia dos 
ho mens li vres po bres e ex-escravos ao do mí -
nio se nho ri al e à la bu ta com pul só ria nas
la vou ras.

Ao lado dos ob je ti vos de reatualizar as
prá ti cas de do mi na ção re la ti vas ao re gi me de
tra ba lho, os mem bros da Asso ci a ção Pro te to -
ra pro cu ra vam afas tar dos “ví ci os” e dos
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16.  Embora não houvesse a inscrição, nas salas do Asilo, da fórmula
“Deus o vê”, como ocorria na colônia agrícola francesa que lhe serviu
de modelo - a Mettray - a proximidade da Capela com os dormitórios
dos asilados teria a função de estabelecer a constante vigilância, por
intermédio da idealização de um poder onipresente e sagrado que tudo
observa.
17. Sobre os ideais de formação de “bons agricultores” em espaços e 
áreas livres rurais, onde as crianças “abandonadas” e os menores
“abandonados” eram distribuídos em colônias de regime asilar ou
familiar, consultar, para o caso francês: “O Carcerário”, Foucault (1987, 
p.257) e Perrot (1989. p.115-128).
18. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada
apresentado em Sessão da Assembléia Geral de 22 de fevereiro de
1888 . Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1888. p.3.



“ crimes” as cri an ças “de sam pa ra das”, que cir -
cu la vam li vre men te pe las ruas das prin ci pa is ci -
da des im pe ri a is. Tan to as sim era que por
oca sião da ina u gu ra ção, em 28 de abril de
1886, já exis ti am 12 ma tri cu la dos, 10 de les en -
vi a dos pe los Ju í zes de Órfãos da Cor te e, dois
por re que ri men tos par ti cu la res dos as so ci a dos.
Um dos asi la dos, por não apre sen tar “ca pa ci da -
de fí si ca para os tra ba lhos ru ra is” foi ime di a ta -
men te des li ga do da ins ti tu i ção. 19

Em de zem bro da que le ano, o es ta be le ci -
men to já con ta va com 25 me no res, a ma i o ria
pro vin da da ci da de do Rio de Ja ne i ro. As cri an -
ças apre sen ta vam na tu ra li da des di ver sas: uma
era na tu ral do Mi nho (Por tu gal), uma de Per -
nam bu co, uma da Ba hia, uma de São Pa u lo,
uma de San ta Ca ta ri na , uma de Ser gi pe, duas
de Mi nas Ge ra is, três do Ce a rá e 14 da Cor te.
Suas ida des va ri a vam en tre 10 e 14 anos. Eram
tam bém clas si fi ca das por “con di ções de ori -
gem”, ou seja, den tre os 25 re cém-chegados,
dois eram “in gê nu os”, qua tro “aban do na dos”,
oito ór fãos de pai e mãe e 11 ór fãos ape nas de
pai.

Na vi são do di re tor do asi lo, res pon sá vel
pela pres ta ção de con tas so bre o fun ci o na men to 
da ins ti tu i ção ao pre si den te e de ma is mem bros
da Asso ci a ção, as cri an ças pos su íam “ví ci os ad -
qui ri dos no con ví vio de per di ção das ruas da ci -
da de.” To da via, em pou co tem po de edu ca ção,
acen tu a va-se ne las o “es pí ri to de obe diên cia e
or dem, mo ra li da de e amor ao tra ba lho”. Se gun -
do ele, a “re ge ne ra ção so ci al” ope ra va-se len ta -
men te na que les pe que nos. Com es sas jus ti fi ca ti -
vas, apre sen ta va seus vo tos de es tí mu lo para a
cri a ção de no vos nú cle os agrí co las.

A sua pers pec ti va, re pre sen tan do as
 idéias ge ra is dos po lí ti cos e pro pri e tá ri os as so -
ci a dos em tor no des se pro je to de edu ca ção
 asilar, re ve la va a vi são de uma na ção essenci al -
men te ba se a da na eco no mia agrí co la. Para que
a agri cul tu ra fos se pro vi da de ope rá ri os  labo -
riosos e ins tru í dos – e a pá tria, de ho mens “de
bem” –, se ria pre ci so que os ci da dãos, po bres
ou ri cos, se em pe nhas sem na cri a ção de no vas

co lô ni as e asi los.  A pro pos ta de co lo ni za ção
en cam pa da pela Asso ci a ção, não era ape nas
mais uma den tre ou tras; de mons tra va que nos 
anos 1880, a des pe i to da vi tó ria de um su pos -
to imi gran tis mo em São Pa u lo, ha via quem
de fen des se o apro ve i ta men to e a edu ca ção da 
mão-de-obra na ci o nal. 20  

No en tan to, na vi são dos as so ci a dos,
para que os tra ba lha do res fos sem en ga ja dos
se ria ne ces sá rio edu cá-los e dis ci pli ná-los,
ven cen do a re sis tên cia à la vou ra que a es cra -
vi dão te ria su pos ta men te ca u sa do nos ho -
mens li vres. Estu dos so bre as so ci e da des
es cra vis tas afro-americanas in di ca ram uma
ten dên cia ge ral do ex-escravo em bus car au -
to no mia para ge rir suas pró pri as vi das e to mar 
suas de ci sões em re la ção à or ga ni za ção fa mi -
li ar, ao re gi me de tra ba lho e ao lo cal de mo ra -
da, pre do mi nan do as ini ci a ti vas de ad qui rir
ex ten sões de ter ras para cul ti vo pró prio em
de tri men to da pres ta ção de ser vi ços aos an ti -
gos se nho res. Em mu i tos ca sos, po rém, os
 libertos per ma ne ce ram nas fa zen das tra ba -
lhan do sob di ver sos sis te mas (par ce ria, co lo -
na to etc.), prin ci pal men te, onde pos su íam
di re i tos tra di ci o na is de usu fru to da ter ra e de
in de pen dên cia fa mi li ar (Car do so,1987;
 Castro, 1995; Cha lhoub 1990; Fo ner, 1988;
Ma cha do, 1994; Scott, 1991; Sle nes, s.d.;
 Gorender,1990). A pro pos ta da Asso ci a ção, ao 
en fa ti zar a ins tru ção agrí co la, vi sa va “re a bi li -
tar” e for mar uma opi nião po si ti va em tor no
do tra ba lho ru ral. Se gun do o ad mi nis tra dor
do Asi lo:

Sa ber pe gar na en xa da não de gra da nin guém,

con quan to ain da mu i tos pen sem o con trá rio,

im bu í dos não da su pre ma cia dos ins tru men tos 
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19. Relatório apresentado ao Conde D’Eu pelo Diretor do Asylo
Agrícola de Santa Isabel . 12/12/1886.
20. Também enfatizavam a necessidade de educar os escravos e
libertos, visando o aproveitamento da mão-de-obra nacional, os
abolicionistas, entre os quais, Joaquim Nabuco (Azevedo, 1988;
Castro,1995).



mo der nos, mas do la men tá vel pre con ce i to que,
in fe liz men te, o bra ço es cra vo in fil trou no âni mo 

das clas ses li vres. 21

Uti li zan do-se das idéi as cor ren tes so bre a 
pre ten sa “aver são” do bra si le i ro ao tra ba lho,
de vi do aos três sé cu los de es cra vi dão, o di re tor
do Asi lo de mons tra va de que ma ne i ras o re gi me 
de edu ca ção agrí co la po de ria pro du zir bons
ope rá ri os. Com tal ob je ti vo, des cre via em seus
re la tó ri os o co ti di a no e o apro ve i ta men to dos
me no res no es ta be le ci men to.

Em sua pri me i ra ex po si ção, nos fins de
1886, no ti ci a va que as au las pri má ri as co me ça -
ram a fun ci o nar no mês de maio. Ao ini ci ar o
cur so, en tre os 25 alu nos do Asi lo, cin co fo ram
clas si fi ca dos como anal fa be tos, sete sa be ri am
so le trar as pa la vras, nove liam cor ren te men te e
ape nas qua tro te ri am co nhe ci men tos ele men -
ta res de cál cu lo. Na dis ci pli na re li gi o sa, a
“ ignorância su bia de pon to” e mu i tos de les
 sequer sa bi am fa zer o si nal-da-cruz. As clas ses
fun ci o na vam di a ri a men te, en tre o me io-dia e
as duas da tar de, ho ras de ma i or in ci dên cia do
sol e, por tan to, im pró pri as para os tra ba lhos na 
la vou ra. 22 O ho rá rio res tri to, com ape nas duas
ho ras des ti na das à ins tru ção ele men tar, es ta va
em con for mi da de com as re gras es ta be le ci das
nas co lô ni as agrí co las fran ce sas, onde as cri an -
ças tra ba lha vam du ran te apro xi ma da men te 12
ho ras por dia.

Qu an to ao en si no prá ti co, se gun do o di -
re tor, os me ni nos te ri am ini ci a do a apren di za -
gem do ma ne jo dos ins tru men tos e a
pre pa ra ção do solo para o plan tio. A hor ta e o
po mar, bem como os jar dins e a es co lha dos vi -
ve i ros ade qua dos para as plan ta ções fo ram
obra dos alu nos, sob a ori en ta ção do re gen te
agrí co la e com o au xí lio de dois em pre ga dos, os 
qua is fa zi am o “tra ba lho pe sa do” que “ul tra -
pas sa va as for ças” dos pe que nos bra ços. Além
des ses ser vi ços, as cri an ças tam bém eram res -
pon sá ve is pelo cu i da do das ga li nhas, do gado e
dos ca va los, ani ma is do a dos pela Ba ro ne sa de
San ta Mô ni ca.

A sub sis tên cia dos asi la dos, cujo cus to
ul tra pas sa va os re cur sos ar re ca da dos pela
Asso ci a ção, de ve ria ser ga ran ti da pe los pró -
pri os. Des se modo, ini ci a ram nos ter re nos a
cul tu ra de gê ne ros de pri me i ra ne ces si da de
como ai pim, fe i jão, ba ta ta, ar roz, mi lho, fava,
inha me e abó bo ra. Pro du tos des ti na dos às
tro cas no mer ca do tam bém fo ram cul ti va dos,
por exem plo, o café, a ca na-de-açúcar e o
fumo. Os me no res de sem pe nha vam to das as
fun ções re la ci o na das à re pro du ção do seu co -
ti di a no. Além de pro du zir seus ali men tos, la -
va vam as rou pas e fa zi am os de ma is ser vi ços
do més ti cos. Da mes ma for ma que no tra ba lho 
com a ter ra, nes sas ati vi da des eram di vi di dos
em tur mas, as qua is se al ter na vam se ma nal ou 
quin ze nal men te.

Embo ra a ma i o ria das cri an ças fos se
ori gi ná ria das ci da des, o di re tor ale ga va que,
sob o acom pa nha men to e o “ades tra men to”
do re gen te agrí co la, os me ni nos apren di am,
aos pou cos, o tra ba lho do cam po. Nes se as -
pec to, ain da que te nha afir ma do a vi gi lân cia
exer ci da cons tan te men te so bre os me no res,
o ad mi nis tra dor res sal tou que não se fa zia
uso de me i os co er ci ti vos. Aliás, pela in ten ção 
de pro du zir uma opi nião ge ral de har mo nia e
de exal ta ção do re gi me edu ca ci o nal asi lar,
ne nhum dos do cu men tos en con tra dos
 apontou a exis tên cia de cas ti gos cor po ra is
ou de re sis tên cia dos alu nos às re gras e à
dis ci pli na.

Em 14 de no vem bro de 1886, 20 asi la -
dos fi ze ram a Pri me i ra Co mu nhão, na co me -
mo ra ção da fes ta em ho me na gem à pa dro e i ra
da “Ca pe la do De sen ga no”. Qu a tro dias de po is, 
re ce be ram a Au gus ta Vi si ta do Impe ra dor
 Pedro II, acom pa nha do de Mi nis tros e al tos
fun ci o ná ri os de Esta do. Na data do ani ver sá -
rio de Cris to no va men te a ca pe la foi en fe i ta da 
para a ce le bra ção da mis sa.
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21. Relatório da Associação Protetora ... 1886.  p.41.
22. Relatório apresentado ao Conde D’Eu pelo Diretor do Asylo
Agrícola de Santa Isabel. 12/12/1886.



O Re la tó rio do Di re tor, re fe ren te a 1887,
foi apre sen ta do ao Con de D’Eu, em fe ve re i ro
do ano se guin te, e foi o úl ti mo do cu men to en -
con tra do nas ca i xas da Se ção de Pe rió di cos im -
pres sos, da Bi bli o te ca Na ci o nal. O do cu men to,
con ten do as mes mas ca rac te rís ti cas dos  ante -
riores, re la ta va os “pro gres sos” dos me no res na
ins tru ção pri má ria e no en si no agrí co la prá ti co, 
além de dar con ta dos do na ti vos, das mor do mi as 
men sa is, dos gas tos e da pro du ção do Asi lo de
San ta Isa bel. 

Em re la ção ao de sen vol vi men to da agri -
cul tu ra e do plan tio, o di re tor, Ray mun do Mon -
te i ro da Sil va res sal ta va:

já apre sen ta li son je i ros re sul ta dos. ... Ape nas
com o au xí lio de dois em pre ga dos, con se gui ram

os edu can dos la vrar dez hec ta res de ter ra, além

de qua tro ocu pa dos pela hor ta, po mar e jar dim,

... re co lhen do uma sa fra que, se por ora não é

mu i to abun dan te, pelo me nos ser viu para de -

mons trar ain da uma vez quan to se pode con se -

guir com o tra ba lho li vre, em bo ra exe cu ta do por 

pe que nos e iná be is bra ços.
23

É in te res san te ob ser var os ar gu men tos do 
ad mi nis tra dor. De fen dia os bons re sul ta dos al -
can ça dos pe los edu can dos nas ati vi da des agrí -
co las, ain da que as co lhe i tas não te nham sido
tão abun dan tes quan to po de ri am es pe rar os as -
so ci a dos mais pre o cu pa dos com os pos sí ve is
“lu cros” da ini ci a ti va. Na opi nião do di re tor, o
ma i or be ne fí cio al can ça do re si dia na de mons -
tra ção de que o tra ba lho li vre, mes mo exe cu ta -
do pe las mãos de me ni nos e ado les cen tes,
po de ria ser bas tan te pro du ti vo. Para tan to, re -
la ci o na va as to ne la gens das cul tu ras prin ci pa is: 
300 de ar roz, 1.000 de fe i jão, 1.800 de mi lho e
4.000k de ba ta tas e man di o ca. Aler tan do que
os asi la dos eram res pon sá ve is por todo o as se io
do edi fí cio e de suas de pen dên ci as, o di re tor
en fa ti za va que a la bu ta no seu es ta be le ci men to 
“não era uma qui me ra”, ten do em vis ta a exis -
tên cia de ape nas 40 me no res.

Jus ta men te em re la ção aos me no res, o

Re la tó rio de 1888 apre sen tou no vi da des. Vi -
san do de mons trar o apro ve i ta men to es co lar
dos asi la dos, o ad mi nis tra dor con fec ci o nou
um mapa, o qual re ve la in dí ci os de quem
com pu nha a cli en te la do Asi lo Agrí co la, ou,
me lhor, re ve la qua is pa râ me tros e cri té ri os fo -
ram usa dos para clas si fi car os me no res.

Embo ra a Asso ci a ção pre ten des se aten -
der a am bos os se xos, o es pa ço asi lar de
 educação agrí co la não era des ti na do às
 meninas. 24  A ma i o ria dos me ni nos re me ti dos
ao  estabelecimento pro vi nha das ci da des,
 especialmente da Cor te. Suas ida des va ri a -
vam-se en tre 10 e 16 anos, sen do que o ma i or
nú me ro de les en con tra va-se na fa i xa dos
12-14 anos:

Ida de To tal de me no res

10 3

11 5

12 12

13 4

14 7

15 4

16 5

40

Pelo qua dro das ida des, per ce be mos
que a ma i or par te dos asi la dos já in gres sa ra na 
fase que, à épo ca, cha ma va-se co mu men te de
pu e rí cia ou pu ber da de, isto é, a ado les cên cia.
Esses me ni nos de ve ri am per ma ne cer no Asi lo
até os 21 anos, mo men to em que, con for me o
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23. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada,
apresentado em Sessão da Assembléia Geral de 22 de fevereiro de
1888.  p.13.
24. Ainda que a proposta de asilo agrícola excluísse o sexo feminino,
vale a pena lembrarmos que, na prática, muitas meninas, jovens e
mulheres, escravas, libertas ou livres e pobres, exerciam atividades
agrícolas, não apenas no interior das fazendas e plantações, mas nas
pequenas propriedades rurais e citadinas, onde era comum o cultivo de
hortas e outros produtos (Dias, 1984).



com por ta men to e o apro ve i ta men to na ins tru -
ção e na apren di za gem, te o ri ca men te se ri am
en ca mi nha dos para os em pre gos ou – me nos
pro va vel men te, le van do-se em con ta o ci ta do
pa re cer do di re tor so bre os fins da ins ti tu i ção –
para os cur sos su pe ri o res de agri cul tu ra.

Ain da que a ma i o ria dos me ni nos fos se
ori gi ná ria da Cor te, nem to dos eram na tu ra is
da Pro vín cia do Rio de Ja ne i ro, o que re fle tia o
des lo ca men to po pu la ci o nal em di re ção à ci da -
de, pro vo ca do pe las mi gra ções in ter nas, nas
duas úl ti mas dé ca das im pe ri a is. A pre sen ça de
cri an ças da re gião nor te do país era sig ni fi ca ti -
va, mor men te da Pro vín cia do Ce a rá. De acor do 
com as na tu ra li da des, ha via:

Na tu ra li da de To tal de me no res

Ba hia 1

Ce a rá 4

Mi nas Ge ra is 2

Per nam bu co 1

Por tu gal 1

Rio de Ja ne i ro 26

San ta Ca ta ri na 1

São Pa u lo 2

Ser gi pe 2

Se os ob je ti vos da Asso ci a ção con sis ti am
em asi lar e edu car os me ni nos po bres e “de sam -
pa ra dos” pe las fa mí li as, ha via uma pre o cu pa -
ção em iden ti fi cá-los e re la ci o ná-los de acor do
com o que de fi ni ram como con di ção. Se gun do
esse cri té rio, ha via no Asi lo: dois cu jos pais
eram des co nhe ci dos, cin co “in gê nu os” (sen do
que dois de fi li a ção ig no ra da), sete ór fãos de
pai e mãe, e 26 ór fãos de pai. Esses da dos apon -
ta vam para o fato de que a ma i o ria das cri an ças 
pos su ía al gu ma re fe rên cia fa mi li ar, no caso as
mães, mu i tas ain da vi vas quan do os me no res
in gres sa ram no es ta be le ci men to. Ain da que os
asi la dos co mu men te fos sem de no mi na dos
aban do na dos, ape nas cin co den tre eles não

ti ve ram re gis tro de res pon sá ve is ou fo ram
enu me ra dos como fi lhos de pais des co nhe ci -
dos, com o agra van te de que três eram des -
cen den tes de es cra vas, cu jos no mes não
cons ta vam no Mapa. 

Infe liz men te, não há como sa ber de que 
ma ne i ra se pro ces sou a en tra da des sas cri an -
ças no Asi lo. Ape nas pu de mos apre en der que
os Ju í zes de Órfãos, as au to ri da des ad mi nis -
tra ti vas das pro vín ci as e da Cor te, bem como
os as so ci a dos es ta vam ha bi li ta dos a re a li zar
re que ri men tos de ad mis são dos me no res. No
en tan to, do cu men tos des sa na tu re za não fo -
ram en con tra dos, em bo ra te nha mos vas cu -
lha do as ca i xas do Ju í zo de Órfãos (Arqui vo
Na ci o nal) re la ti vas aos anos 1880. Des se
modo, não pos su í mos ne nhu ma in for ma ção
so bre as ex pec ta ti vas e re a ções dos pais ou
res pon sá ve is por es ses jo vens, nem mes mo sa -
be mos quan tos den tre eles in ter vi e ram nos
pro ces sos de asi la men to. 25

Em re la ção aos me ni nos há ain da al gu -
mas in for ma ções in te res san tes que di zem res -
pe i to aos exa mes de 1887 e aos prê mi os
es co la res en tre gues por oca sião das fes tas de
fim de ano. Do mes mo modo que nas es co las
pú bli cas da Cor te, os mé to dos de emu la ção e
es tí mu lo das cri an ças eram uti li za dos no Asi lo
Agrí co la. Con de co ra ções eram des ti na das aos
mais apli ca dos nas au las pri má ri as e na ins tru -
ção prá ti ca, bem como nos que si tos com por ta -
men to e dis ci pli na. Li vros emol du ra dos em
be las ca pas dou ra das, con ten do o nome de um
per so na gem im por tan te da po lí ti ca im pe ri al ou 
de um as so ci a do ilus tre, além de ca der ne tas de
pou pan ça e com pên di os de “le i tu ra ins tru ti va”
eram da das aos “me lho res edu can dos”. 26
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25. No caso da admissão dos menores no Asilo Agrícola, apenas
podemos sugerir, tendo como base as análises realizadas sobre o Asilo
de Meninos Desvalidos da Corte  (Lopes, 1994), que a entrada
dependeria das relações pessoais dos responsáveis ou pais com
autoridades e funcionários públicos ou com os membros integrantes da
Associação Protetora da Infância Desamparada. As políticas do “favor”
e o clientelismo caracterizariam o processo de asilamento. 
26. Relatório da Associação Protetora da Infância Desamparada...
1888. p.17-20.



Em 12 de de zem bro de 1887, Anto nio
Ma ri nho Bas tos, na tu ral do Mi nho, 16 anos, fi -
lho de Rosa Alves Bas tos e pai fa le ci do, re ce beu 
o pri me i ro prê mio de apro ve i ta men to: Li vro de
Ouro Con de D’Eu . Por ter sido o úni co alu no a
pas sar da 3ª para a 4ª clas se de ins tru ção pri má -
ria, o jo vem por tu guês foi agra ci a do com o su -
pra-sumo das re com pen sas, afi nal, ga nhou
aque la na qual fi gu ra va o nome do pri me i ro en -
tre os de ma is as so ci a dos, o seu Au gus to
Pre si den te.

Prê mi os de igual mon ta fo ram con ce di -
dos aos alu nos João Bap tis ta da Sil va, na tu ral
do Rio de Ja ne i ro, 13 anos, fi lho de La u rin da
Ma ria da Con ce i ção, e José Jo a quim da Sil va,
na tu ral do Ce a rá, 15 anos, fi lho de Fe lis mi na
Ma ria da Sil va. Ambos, ul tra pas san do a 2ª clas -
se de en si no, re ce be ram Li vros Dou ra dos apa -
dri nha dos, res pec ti va men te, pelo Vis con de de
Aba e té e Vic tor Gril lard.

A apren di za gem agrí co la tam bém ti nha
seus mé ri tos. Ca der ne tas de pou pan ça, no va lor 
de 25% da pro du ção to tal di vi di da pelo nú me ro 
dos me ni nos, fo ram des ti na das em be ne fí cio de 
sete asi la dos: Ca mil lo Mar tins de Mel lo, João
do Amor Di vi no, Ma no el Mot ta, Luiz Lima,
Fran cis co do Nas ci men to, José Du tra Cor re ia e,
no va men te, Anto nio Ma ri nho Bas tos.

Para es ti mu lar os alu nos “me nos bri lhan -
tes”, a Asso ci a ção ofe re cia Li vros de le i tu ra
ins tru ti va como for ma de ani ma ção. Entre os
18 me no res que ga nha ram tal in cen ti vo, ha via
os “in gê nu os” Che ru bim Bap tis ta, na tu ral do
Rio de Ja ne i ro, 13 anos, fi lho de Ma ria, e Mi -
guel Mon te Scylen ne, na tu ral do Rio de Ja ne i -
ro, 12 anos. Por não ter co nhe ci men to de sua
fi li a ção, este úl ti mo me ni no ga nhou como so -
bre no me a de no mi na ção da co li na na qual se
er guia o Asi lo. Atri bu in do-lhe esse nome, cer -
ta men te a Asso ci a ção Pro te to ra da Infân cia De -
sam pa ra da pre ten dia mar car não ape nas a
me mó ria de um lu gar, mas, pri mor di al men te,
vi sa va man ter viva e per so ni fi ca da, aos olhos
do “fi lho da es cra va” e de ou tros, a lem bran ça
da ação edu ca ti va da que les ho mens que, no

li mi ar dos anos 1880, pro cu ra vam sa í das para
os seus di le mas. 

Di le mas que pas sa vam tan to pela re es -
tru tu ra ção do re gi me de tra ba lho, quan to
pela atu a li za ção das po lí ti cas de do mí nio e
con tro le so ci al. Em am bos os ca sos, a pro pos -
ta de edu ca ção agrí co la do Asi lo de San ta Isa -
bel apre sen ta va res pos tas: edu car e ins tru ir
me no res aban do na dos e de sam pa ra dos, in -
clu in do os li ber tos pela Lei de 1871, sig ni fi ca -
va, an tes de tudo, a ten ta ti va de man ter, nas
mãos dos an ti gos se nho res, os po de res de
 decisão e in ter ven ção so bre vi das dos in di ví -
du os li vres e li ber tos po bres. Ofe re cen do-lhes
ins tru ção agrí co la com a in ten ção de for mar
“sim ples abe gões”, os as so ci a dos pre ten di am
não ape nas pre pa rar o tra ba lho li vre, mas
tam bém con ser var a mão-de-obra des cen den -
te de es cra vos nas fa zen das e nas áre as ru ra is,
sob o jugo da de pen dên cia dos gran des
 proprietá rios. Em gran de me di da, o seu  pro -
jeto pôde ser com pre en di do como uma
 possível re a ção às “vi sões de li ber da de” dos
 libertos que es pe ra vam pos su ir au to no mia
para cul ti var seu pró prio pe da ço de ter ra e
“vi ver so bre si”.

Além dis so, quem sabe os as so ci a dos
não es ti ves sem res pon den do, me di an te o Asi -
lo de Me no res, àque les pro je tos, mui ame a ça -
do res sob o pon to de vis ta da pro pri e da de
ter ri to ri al, que pro cla ma vam por uma “de mo -
cra cia ru ral”? Em Orphe li na to Gon çal ves
d’Araújo: lem mas e con tri bu i ções para a
abo li ção da mi sé ria (1889), o en ge nhe i ro e
abo li ci o nis ta André Re bou ças – re ven do par te 
dos es cri tos de Agri cul tu ra Na ci o nal , pu bli -
ca do em 1870 – pro pu nha a di vi são dos la ti -
fún di os en tre os mi se rá ve is, po bres li vres,
imi gran tes e ex-escravos, os qua is for ma ri am
fa mí li as de pe que nos far mers, ao modo do
ide a li za do Oes te Ame ri ca no. Essas fa mí li as fi -
ca ri am res pon sá ve is pela ado ção e edu ca ção
de cri an ças po bres e de sam pa ra das, en con -
tra das nas ruas das ci da des e nos pa lá ci os de
mi sé ria, como Re bou ças fe ri na men te de no -
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mi na va  as ins ti tu i ções e os asi los de ca ri da de
(Re bou ças ,1870,1889; Pes sa nha,1997). 

Po rém, pro pos tas como es sas – de di vi -
são/con ces são de ter ras agrí co las, bem como as 
lu tas e em ba tes em tor no das mes mas, e de

cri a ção da cha ma da fa mí lia ru ral – já fa zem
par te de uma ou tra, e mu i to lon ga, his tó ria
que, ain da hoje, cons ti tui, ou tra que me mó -
ria, uma re a li da de vi ven ci a da por nós, nes ta
ter ra bra si lis.
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