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Introdução
 
O processo de implantação de escolas espíritas se fortaleceu 

no período de 1900 a 1913 quando esteve à frente da Federação Es-
pírita Brasileira Leopoldo Cirne, que além de dirigir a instituição, 
estava no comando da “Revista Reformador”, que servia como ins-
trumento de divulgação das ações do movimento, contribuindo para 
a formação das identidades dos seguidores da doutrina espírita e 
sendo considerada como uma fonte das representações e práticas.

A necessidade da instrução era visível, e os espíritas foram 
abrindo escolas elementares para crianças e adultos com uma pers-
pectiva de fornecer uma educação dentro dos seus princípios religio-
sos, desenvolvendo, assim, uma cultura escolar apresentado como:

Conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e 
condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem 
a transmissão desses conhecimentos e a incorporação des-
ses comportamentos; normas e práticas coordenadas a fina-
lidades que podem variar segundo as épocas (finalidades re-
ligiosos, socieopolíticas ou simplesmente de socialização)1

 Os espíritas queriam colocar em prática a sua maneira de 
educar. Essas instituições se tornaram um verdadeiro orgulho para 
os seguidores da doutrina, que se sentiram estimulados a difundir 

1 JULIA, Dominique. A cultura escolar como objeto histórico. In: Revista Brasileira de 
História da Educação. Campinas: Editora Autores Associados, nº 1, janeiro/junho, 
2001.p.10.
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as mesmas. Eles viam nas obras educativas a afirmação de sua iden-
tidade religiosa. A primeira instituição educativa espírita do Brasil 
foi criada em 1919 e recebeu o nome de “Abrigo Thereza de Jesus”, 
na Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. A partir dessa data nota-se 
a implantação de novas escolas, registrando assim, um crescimento 
no número de instituições espíritas que se dedicavam à assistência 
e à educação de crianças. 

Em Aracaju os seguidores da Doutrina Espírita não ficaram 
fora do processo de criação das escolas. Por esse motivo, a partir 
dos anos 40 do século XX, as Escolas Confessionais Espíritas come-
çam a ser criadas. 

Porém, as primeiras iniciativas voltadas ao amparo da 
criança partiram de médicos higienistas que, preocupados com a 
alarmante mortalidade infantil, saíram em defesa dessas. A ideia 
de proteção à infância começa a ganhar vida, mas as instituições 
existentes não eram suficientes para a atender o contingentes de 
crianças carentes.

[...] O asilo de Menino Desvalidos, fundado no Rio de Janeiro 
em 1875 (Instituto João Alfredo), os três Institutos de Me-
nores Artífices, fundados em Minas em 1876, ou os colégios 
e associações de amparo à infância (como o 1º Jardim de 
infância do Brasil, Menezes Vieira, criado em 1875), eram 
insuficientes e quase inexpressivos, frente à situação de 
saúde e educação da população brasileira2. 

O processo educativo da infância brasileira, a partir de 1930, 
começa a vivenciar fatos que marcaram, nacionalmente, as trans-
formações da sociedade. A necessidade de inserir nas instituições a 
moral, no que diz respeito a princípios e valores traz à tona o inte-
resse e a atuação dos órgãos responsáveis e de pessoas comprome-
tidas com a formação social indivíduo.

2 KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil. A arte do disfarce. São Paulo, 
Cortez, 2003.p.50.
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É nesse contexto que surge à Casa do Pequenino. Idealizada 
no ano de 1947 pelos seguidores da Doutrina Espírita como Mar-
tins Peralva, João Resende, Drª. Laura Amazonas, José Élson Fontes, 
José Mesquita Neto e Deusdeth Fontes, pautados na Escola de Evan-
gelização “Lindolfo Campos” começam a idealizar, uma nova insti-
tuição educativa filantrópica, de acordo com citação extraída da Ata 
da Sessão Extraordinária de 15 de março de 1947, do Livro III de 
Atas da União Espírita Sergipana: “que foi organizado um estudo 
para início da campanha da Sede, Albergue e Escola.[...] onde possa 
funcionar uma creche, uma escola e um gabinete médico”.

A instituição se propunha a atuar como Lar e escola, a princí-
pio, denominada “Casa do Pequeno Pobre”, cujo objetivo estava vol-
tado para o atendimento às crianças órfãs e abandonada. A União 
Espírita de Sergipe considerava relevante a realização de obras para 
o amparo social, e acreditava que esta atitude era dever de todos.

O Governo não pode alcançar toda uma carência no meio 
de humildes criaturas. Mesmo os povos mais ricos e desenvolvi-
dos defrontam-se, de uma forma ou de outra, com esse complexo 
problema. Em países subdesenvolvidos o estado de necessidade é o 
mais variado. E os religiosos de todos os credos dão-se as mãos por 
minimizarem dificuldades3. 

Nesse momento, a filantropia surgia como modelo assisten-
cial em substituição ao de caridade, voltando-se para a tarefa de or-
ganizar a assistência, dentro dos novos conceitos sociais, políticos, 
econômicos e morais, que surgiram no Brasil no início do século 
XX. Entretanto, as associações filantrópicas voltadas ao amparo e 
à assistência à infância. Foram sendo criadas, em maior volume, a 
partir da década de 1930.

No ano de 1949 o desejo dos integrantes da União Espírita 
Sergipana era fundar uma Escola Espírita voltada para a criança so-
cialmente desassistida, cuja preocupação consistia em evangelizar, 

3 JESUS, Antônio Monteiro de. Memórias: Excertos do Movimento Espírita Pioneiros 
em Sergipe. Aracaju, Triunfo, 2006.p. 45.
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educar e instruir. A edificação da Casa do Pequenino começa a ga-
nhar impulso após doação do terreno que fora doado pela benemé-
rita Laura Amazonas.

No início do ano de 1966 concretizava-se o que vinha sendo 
esperado desde 1949. Em 14 de março era inaugurada a Casa do Pe-
quenino, assim, começa a colocar em prática a educação em favor das 
crianças desprovidas de atenção do poder público, conforme pode ser 
verificado no termo de abertura do Livro de Matrícula de 1966: “Ser-
virá este livro pra o registro da matrícula dos alunos, da Escola “Ame-
lie Boudet”, Sito à Rua Dom José Thomaz, 588 em Aracaju – Serrgipe. 
Professora Regente da Escola Ana Maria Fontes, Diretora da Casa do 
Pequenino Neide Mesquita. Embora a Casa do Pequenino abrangesse 
o complexo “Escola Amelie Boudet e o Lar Meimei”, no ano de 1966, 
apenas a escola primária entra em funcionamento, conforme artigo 
2º do Regulamento Interno da Casa do Pequenino de 1966:

A Escola “Amelie Boudet” é um anexo da “Casa do Pequeni-
no”, funciona sob sua direção e se propõe a administrar o 
ensino primário, gratuitamente, obedecendo ao programa 
oficial, adotado no Brasil, preparando seus alunos para ad-
missão ao ginásio ou qualquer curso secundário nacional4.

No entanto, o Lar Meimei fora inaugurado em vinte e nove 
de junho de 1967, com presença de várias autoridades, membros 
da União Espírita Sergipana, e de componentes de outros grupos 
espíritas, além do Coral da Escola de Evangelização “Lindolfo Cam-
pos” e da Drª Laura Amazonas, personalidade importante para a 
consolidação daquele momento.

Casa do Pequenino e as Práticas Educativas no Lar Meimei

A cultura escolar, nos leva a descobrir o que ocorre dentro 
dos muros de cada instituição educativa, quais práticas “são instau-

4 Regulamento Interno Casa do Pequenino
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radas no interior das escolas, transitando de alunos a professores, 
de normas a teorias”5, como são vivenciadas e de que forma os alu-
nos destas escolas se apropriam dos conceitos adquiridos, durante 
o período em que estiveram na instituição.

 A Casa do Pequenino, assim como as demais Escolas Espí-
ritas deveriam seguir o “Manual das Escolas Espíritas” que servia 
de orientação para a condução do funcionamento e das metodolo-
gias adotadas pelas instituições. Os seguidores da doutrina espíri-
ta acreditavam que educar era criar hábitos sadios, pela instrução, 
como as “experiências cognitivas que a escola proporciona e que se 
estendem à sociedade6”. No entanto, não bastaria apenas ensinar 
ao educando os conceitos formais de português, matemática, física 
e outras disciplinas, mas é preciso ensinar-lhes, o amor a Deus e o 
respeito aos outros. O espiritismo entende por educação o proces-
so de aperfeiçoamento das faculdades do espírito. Para eles educar, 
em sentido lato, não é apenas instruir:

A aprendizagem das letras, da matemática, das artes e ofí-
cios e das ciências em geral não é mais importante do que a forma-
ção do caráter, do que a aquisição da bondade e do senso de justiça, 
do cultivo da verdade. A escola não apenas ocupar-se da primeira 
dimensão instrucional, entendendo deixar para os lares e religiões 
a segunda dimensão a do desenvolvimento do espírito humano7.

É por meio da educação que as gerações se transformam e 
aperfeiçoam. Para uma nova sociedade é preciso homens novos, 
assim “a moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal 
verdadeiro é estéril e incapaz de reformar a sociedade”.  

5 VIDAL, Diana Gonçalves. Culturas Escolares: estudo sobre as práticas de leitura 
e escrita na escola pública primária (Brasil e França final do século XIX). Campinas: 
Autores Associados, 2003.p.34.
6 VIDAL, Diana Gonçalves. Culturas Escolares: estudo sobre as práticas de leitura 
e escrita na escola pública primária (Brasil e França final do século XIX). Campinas: 
Autores Associados, 2003.p.26.
7 Manual da Escola Espírita. 3 [editor] Sociedade de Divulgação Espírita. Auta de 
Souza. Brasília:Ed. Auta de Souza, 2007.p.162.
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Dessa maneira, a Pedagogia Espírita, pauta-se na afirmação 
de que:

Não somos apenas nós, os espíritas, que sentimos a ne-
cessidade de preparar as novas gerações para um mundo 
novo e melhor. A Pedagogia Moderna, a partir de Rousseau, 
e alcançando, em meados do século passado, o seu ponto 
culminante em Pestalozzi, mestre de Kardec, propõe-se pre-
cisamente essa tarefa. [...] representam esforços concretos 
e não apenas teóricos, no sentido de uma formação mais 
adequada do homem, para uma civilização mais humana8.

Desta maneira, o funcionamento e metodologia das Escolas 
Espíritas, deveriam ser constituídas tendo como pauta o Manual 
das Escolas Espíritas, fazendo as adaptações de acordo com a rea-
lidade de cada instituição, porém jamais deveriam deixar de repas-
sar os ensinamentos do evangelho. 

Assim, ao iniciar o ano letivo, o professor cuidaria da organi-
zação, preparação e ornamentação das salas de aula. Também con-
feccionaria os recursos didáticos, que seriam, por ele, utilizados. 
Diariamente as crianças contariam com quinze minutos, antes de 
iniciar as atividades, para a realização do culto do Evangelho. No 
pátio das escolas durante a formação das filas, com o intuito de har-
monizar e alegrar o ambiente haveria cantos e recitação de versos. 
A utilização da agenda de reforma íntima, que serve de instrumento 
de estímulo ao progresso moral e espiritual, usada todos os dias fa-
cilitaria o processo de educação e assimilação de valores humanos 
e espirituais, promovendo mudanças reais no caráter do educando 
e do educador.

Estimular a participação das crianças de forma ativa no cum-
primento da limpeza geral da sala que contempla lavar as cadeiras, 
o filtro da sala, varrer o chão, desocupar a lixeira, limpar o quadro 

8 Manual da Escola Espírita. 3 [editor] Sociedade de Divulgação Espírita. Auta de 
Souza. Brasília:Ed. Auta de Souza, 2007.p.167.
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e outras tarefas necessárias para a formação do espírito de coope-
ração e responsabilidade coletiva do ambiente. “A higiene física, a 
moral e a intelectual são, assim saúde para o corpo, caráter para a 
alma e inteligência para a sociedade”9. Dessa maneira, as Escolas 
Espíritas deixam para última escala a aplicação do conteúdo for-
mal, pois acreditam que é preciso moldar a criança para depois re-
passar os conteúdos. 

 No entanto, embora o Manual das Escolas Espíritas, enfati-
ze as rotinas da educação infantil e ensino fundamental, algumas 
dessas práticas foram vivenciadas dentro da “Casa do Pequenino”, 
no espaço do Lar Meimei, que tinham por finalidade dar abrigo às 
crianças desamparadas, servindo de amparo à criança, desde a data 
da sua inauguração, quando os idealizadores, assinaram um novo 
compromisso, sem medir esforços para dar aos pequeninos do “Lar 
Meimei” esperança de um futuro edificante que seria germinado 
dentro daquela arquitetura.

Segundo o Regulamento da Casa do Pequenino, os alunos de-
veriam ser preparados para admissão ao curso primário, ginásio ou 
qualquer curso secundário nacional e ainda se propunha a: desper-
tar na criança o sentimento de amor à pátria; fazê-la agir dentro do 
código de civismo, dando-lhe hábitos sadios, ordem, honestidade, 
cooperação e trabalho; e, acima, de todos esses princípios, o mais 
elevado, o mais sincero e consciente o amor a Deus. E, esta era uma 
das práticas, realizadas dentro da estrutura do Lar Meimei. 

A sua arquitetura era a de uma casa simples, composta de 
duas salas, dois quartos sendo um para as meninas e o outro para 
os meninos; quatro banheiros, cozinha, refeitório e pátio utilizados 
pelas crianças no momento das brincadeiras.

 No primeiro ano de funcionamento, apenas sete crianças, 
viveram dentro do Lar Meimei. A maneira, como essas crianças che-

9 OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. Leituras do sensível: escritos femininos e sensibilida-
de médicas no Segundo Império. Campinas grande: EDUFCG, 2010. p. 32.
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garam à instituição, foi diversificada algumas foram retiradas das 
ruas, outras foram deixadas pelos seus responsáveis devido à falta 
de condição de criá-las e, ainda existiram aquelas que eram órfãs, 
e seus parentes não tinham como educá-las. Ao chegar ao Lar cada 
interno era informado sobre o local onde ele deveria guardar as suas 
roupas e era apresentado às demais crianças. Dentro do Lar Meimei, 
esses órfãos começaram a sonhar com um futuro diferenciado.

A rotina do Lar acontecia da seguinte maneira, as crianças 
eram acordadas às seis horas da manhã, formavam fila na porta do 
banheiro, a primeira atividade que deveria ser realizada no dia era 
a do cuidado com o corpo, que consistia no tomar banho, prática 
esta já apontada desde o século XIX como a mais indicada pelos 
princípios higienistas, como informou Iranilson Buriti, analisando 
o livro “A Alegria da casa,” de Sarah Kalley. “As crianças deve-se lhes 
lavar a cabeça logo de manhã, livrando-as das más exalações dos fe-
dores do corpo. O ritual do banho torna-se uma prática pedagógica 
higienizadora”.10 

 Os métodos pedagógicos colocados em práticas no Lar Mei-
mei, se voltavam para o cuidado com o corpo, o zelo pelas roupas, 
alimentação saudável e aulas de boas maneiras, a exemplo de como 
sentar à mesa e como usar os talheres. Além do amor a Deus, os 
internos não iniciavam as refeições e nem dormiam antes de fazer 
as orações. Às sete horas da manhã, as crianças deveriam estar à 
mesa para a primeira refeição do dia, porém antes era realizada uma 
oração, que na maioria das vezes eram conduzidas pelas internas 
mais velhas, ou pela preceptora do Lar Meimei. Após, as refeições 
todos deveriam retirar os pratos e talheres da mesa e levá-los para 
a cozinha.

 A limpeza do espaço ficava sob a responsabilidade das 
internas mais velhas, enquanto que as mais novas apenas auxi-

10 OLIVEIRA, Iranilson Buriti de. Leituras do sensível: escritos femininos e sensibili-
dade médicas no Segundo Império. Campinas grande: EDUFCG, 2010. p. 32.
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liavam, pois desde cedo era preciso discipliná-las. Quantos aos 
meninos, auxiliavam nos serviços elétricos e hidráulicos, sendo 
orientados, geralmente, pelo vice diretor do Lar, o senhor José 
Mesquita Neto.

 As outras refeições eram servidas nos seguintes horários: às 
nove horas da manhã lanche, ao meio dia o almoço, às quinze horas 
o lanche da tarde; às dezoito horas, o jantar; porém, antes de cada 
refeição as crianças deveriam fazer a higienização das mãos. Às vin-
te horas eram recolhidas aos quartos. A disciplina era primordial 
para se estabelecer a ordem e o respeito, e era adquirida através 
dos ensinamentos repassados, tanto pelos professores da Escola, 
quanto pela guardiã do Lar Meimei.

Os internos a partir do sete anos começavam a freqüentar a 
Escola Amélie Boudet, parte da Casa do Pequenino. Após a conclu-
são do curso primário eram encaminhados para cursarem o curso 
ginasial, na Escola Governador Lourival Baptista; já o ensino secun-
dário no Colégio Atheneu Sergipense ou no Colégio Tobias Barreto. 
Porém, os meninos ao completarem dezoito anos, deveriam deixar 
as dependências do internato. Essa era uma das preocupações dos 
diretores, mas ao sair eles eram encaminhados para trabalharem 
no Banco do Estado de Sergipe, assim teriam suporte para inicia-
rem sua nova vida. As meninas por sua vez, saíam apenas quando 
casavam. Algumas das internas ficaram no Lar Meimei até a data 
em que o mesmo fora desativado.

 Embora, as orações fossem realizadas diariamente dentro 
da estrutura do Lar, todos os domingos os internos tinham por 
obrigação irem a Escola de Evangelização Lindolfo Campos, situada 
à Rua Santa Luzia, 164 – Centro. Eram conduzidos pela preceptora. 
Os internos consideravam o domingo como dia de festa, pois além 
das orações havia dramatizações e brincadeiras.

 Uma vez ao mês os internos recebiam visitas de seus geni-
tores ou parentes, porém a exigência dos diretores do Lar era a de 
que essas pessoas não levassem apenas lanche e brinquedo para as 
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crianças de sua família, o que fosse entregue a uma criança deveria 
ser distribuído com as outros; era uma maneira de colocar em prá-
tica a solidariedade.

 Assim, o Lar Meimei inaugurado em 1967 buscava por meio 
das suas práticas educativas, favorecer a criança desassistida para 
transformá-la em cidadã útil e capaz, para que a mesma pudesse 
fazer parte da sociedade em pé de igualdade com as demais. 

Considerações Finais

Ao conhecermos um pouco da história da educação das es-
colas confessionais espíritas, nos possibilitou dentre outras coisas, 
a percepção da cultura escolar, os modos de aprendizado, enfim, 
tudo o que permeia esse universo. Direcionando o olhar para a ins-
tituição “Casa do Pequenino”, podemos vislumbrar como essas prá-
ticas, ficaram na memória e na vida daqueles que fizeram parte da 
referida instituição. Acolher crianças necessitadas e desvalidas era 
uma prática realizada por instituições confessionais e que ganhou 
força no início do século XX. Acolher e amparar essas crianças, era 
um desafio, principalmente para uma instituição espírita, porém, a 
“Casa do Pequenino” conseguiu construir sua história e a de muitos 
que por ela passaram.
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