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Introdução

Em Sergipe, o Movimento Espírita iniciou-se no final dos 
anos 80 do século XIX, porém teve os seus primeiros núcleos nas ci-
dades de Laranjeiras e Estância, ambas eram centros populacionais, 
sendo agraciadas por um desenvolvimento sócioeconômico e cultu-
ral que levaria a uma vida urbana mais densa, assim, a população 
destas cidades aceitava novas ideias no campo religioso. Porém, na 
cidade de Aracaju, aproximadamente em 1903, os primeiros gru-
pos começaram a surgir, embora não contassem de imediato com a 
devida divulgação. Isso ocorreu pelo simples fato de que quando foi 
“transformada em capital por ato administrativo de 1855, Aracaju 
era quase um povoado carente não só de estrutura física adequada 
às suas novas funções político-administrativa, mas também de vida 
urbana”1. A falta de abertura para novas idéias e credos acabaria 
por não possibilitar a aceitação de novas práticas religiosas. Como 
participante ativa da nova doutrina, destacamos a Drª Laura Ama-
zonas que nasceu no fim do século XIX e teve participação compro-
metida, não só nas instituições espíritas, mas noutros momentos da 
vida sergipana. Mesmo sendo a primeira odontóloga sergipana, sua 
figura vive um silenciamento que insiste em gritar. Talvez o fato, de 
ter se dedicado a uma doutrina que não condizia com a religiosida-
de da época, possa ser a resposta para essa ausência.

 A pesquisa em pauta tem como objetivo apresentar a contri-
buição da Drª. Laura Amazonas na sociedade sergipana, a sua parti-

1 MENEZES, C. Eufrazia.O espiritismo em Sergipe. In: Revista do Núcleo de Pós Gra-
duação e Pesquisa em Ciências Sociais. São Cristóvão – Sergipe, n.1. p.161, 2000.
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cipação no Movimento Espírita do Estado de Sergipe e na construção 
das Escolas Espíritas, entre elas a concretização do Complexo Educa-
cional “Casa do Pequenino”, causa pela qual lutou por muitos anos.

As principais fontes utilizadas para a realização deste estudo 
foram: entrevistas e análise de documentos a exemplos dos depoi-
mentos, regulamentos, periódicos da época, fotografias, bibliogra-
fia e sites especializados, dentre outros.

Trajetória de Laura Amazonas

Em 03 de maio de 1884 nascia, em Aracaju, Laura Amazonas. 
Seu nascimento ocorreu num período de transformações: o país via 
os últimos anos do 2º Império e a espera pelos anos da República. 
Fruto da união do casal Manoel Amazonas e Josefa da Silveira Ama-
zonas, além dela, a família estava composta por mais três irmãos: 
Cleobo Amazonas, Josefa Amazonas e Maria Júlia Amazonas. Laura 
Amazonas iniciou sua vida escolar em Aracaju, orientada pela sua 
madrinha, a professora Rosa2. Após, a conclusão do curso primário, 
mudou-se para a cidade de Santos, no Estado de São Paulo, em com-
panhia do seu irmão Cleobo Amazonas, advogado reconhecido e 
que já havia fixado residência naquela região. Dessa forma, passou 
a ser o grande incentivador e responsável por sua educação, possi-
bilitando-lhe o acesso à instrução. A presença de seu irmão em sua 
formação foi algo marcante, tanto que na solenidade de graduação 
encontrava-se “na frente do Diploma da Drª. Laura Amazonas, uma 
pequena caixinha oval, amarrada ao mesmo tempo com fitas verde 
e amarela, contendo o brasão da Escola de Pharmácia de São Paulo 
e por fora a seguinte frase: “A minha mãe, sincera amizade. A meu 
irmão, eterna gratidão”3.

2 Durante a pesquisa não encontramos o sobrenome da referida senhora.
3 FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno. Vestígios da Drª Laura Amazonas: Aspectos 
da condição feminina em Sergipe. In: Cadernos UFS – História da Educação. São 
Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, vol.6, 2004, p.09.
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Graduou-se em Odontologia, num período em que ser pro-
fessora seria a única maneira da mulher exercer uma atividade pro-
fissional fora do lar; com apenas vinte e um anos de idade, recebeu 
o seu título de Cirurgiã-dentista pela Faculdade de Pharmácia de 
São Paulo, em 08 de fevereiro de 1905, quatro anos após, a assina-
tura do Código de Ensino Epitácio Pessoa, que autorizava o acesso 
das mulheres aos cursos superiores, se tornando, assim, a primeira 
sergipana diplomada em um curso superior e, em uma profissão 
liderada por homens. 

Mesmo com o acesso ao curso superior, a maioria das mulhe-
res optavam por enfermagem ou pedagogia, por acreditarem que 
essas profissões seriam um prolongamento da rotina do lar no sen-
tido de cuidado com o outro. Mas, existiram outras que não visuali-
zaram essa oportunidade como a única maneira de adquirirem sua 
independência intelectual e econômica. Não podemos negar que a 
partir do ingresso nas universidades: “as mulheres tiveram acesso 
às profissões liberais e consequentemente à independência econô-
mica e a possibilidade de interferir no momento atual. A universi-
dade foi mais importante do que a conquista do voto feminino”4.

A Drª. Laura Amazonas mostrou que em uma época na qual 
a mulher era colocada de lado, foi possível quebrar paradigmas e 
estabelecer novos conceitos para atuar na sociedade. Assim, ser-
viu de alicerce para algumas mulheres, tais como: Cezartina Régis 
de Amorim5, Maria Rita Soares de Andrade6, Quintina Diniz7, Ítala 

4 Citação extraída do artigo intitulado: Maria Rita Soares de Andrade – Uma femi-
nista convicta sempre cercada de amigos apud FREITAS, Anamaria G. Bueno de. 
Educação, trabalho e ação política: sergipanas no início do século XX. Campinas/
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 2003.p.184 (Tese de Doutorado)
5 Nasceu em 1890 e faleceu e m 1980, primeira farmacêutica sergipana. 
6 Nasceu em 1904. Foi primeira Juíza Federal do Brasil; professora, advogada e edi-
tora da Revista Renovação. Faleceu em 1998.
7 Nasceu em 1878 e faleceu em 1942, primeira Deputada Estadual de Sergipe, e pro-
fessora da Escola Normal Rui Barbosa.



1849

Comunicações
GT 7 • BIOGRAFIAS, EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E SOCIEDADE

XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

I S B N
978-85-7915-171-2

Silva Oliveira8 e outras que conseguiram dar um rumo diferente ao 
curso das suas histórias de vida. Sendo capazes de quebrar tabus e 
contribuirem para a história da sociedade sergipana ao atuar em 
espaços públicos, definidos socialmente como masculinos.

 Em 1910, cinco anos após a conclusão de seu curso, retor-
nou a Aracaju e, no mesmo período, implantou o seu Consultório 
Odontológico. O mesmo foi estruturado em parte de sua residência, 
situada no centro da cidade à Rua Itabaiana, nº 164, onde desenvol-
veria sua atividade profissional liberal até a década de 1950.

 Laura Amazonas optou pelo celibato, preferiu não se casar, 
assim não constituiu uma família, mas acreditava ser, a humanida-
de, sua própria família. Assim, segundo os relatos, era uma mulher 
feliz e acreditava:

Que a sua família era tão grande que ela não poderia se de-
dicar a um grupo só de pessoas, então ela tinha como seus 
filhos as crianças que ela tanto amava, que tanto zelava e 
mais as pessoas pobres que batiam à sua porta e que ela 
tratava com respeito e dignidade, mas sem formar cliente-
lismo. Ela era uma pessoa pragmática, era uma pessoa que 
tinha sensibilidade, mas não era prodiga. Portanto, ela sabia 
como administrar os seus bens em favor de quem realmente 
precisava9.

 A Drª. Laura Amazonas, embora tenha sido criada dentro 
dos princípios do Catolicismo Romano, em seu retorno a Aracaju 
se identificou com a Doutrina Espírita10 e admitiu publicamente a 

8 Nasceu em 1897 e faleceu em 1984, primeira Médica de Sergipe, professora parti-
cular de meninas e jovens, professora e secretária da Liga Sergipense contra o Anal-
fabetismo, colaboradora dos jornais sergipanos e na Revista Feminina.
9 SANTANA, João Batista. Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana em 
Itabaiana/SE em 02 de maio de 2010.
10 Os espíritas tomam como data de fundação o dia 31 de março de 1848- devido 
ao chamado fenômeno de Hydesville, ocorrido nos Estados Unidos. As notícias do 
ocorrido chegaram até a Europa e levaram as pesquisas de Allan Kardec. A Primeira 
Sessão Espírita no Brasil aconteceu na Bahia com a criação do “Grupo Familiar do 
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sua nova condição religiosa, o que a levou a enfrentar preconceitos. 
Os seguidores do catolicismo não demonstravam simpatia pelos 
adeptos do espiritismo, o que acabou por ocasionar várias críticas 
e perseguições por parte dos católicos, além da contribuição para 
o esquecimento em torno das suas ações, que acabaram por não 
receber o destaque merecido.

Provavelmente, o fato de ter dedicado a sua vida à difusão 
do espiritismo, nas primeiras décadas do século XX, período 
no qual esta religião ainda sofria muito preconceito, princi-
palmente em Sergipe, que possuía uma sociedade conser-
vadora e profundamente marcada pelo catolicismo, pode 
ter ocasionado um certo “silenciamento” em torno de sua 
trajetória11. 

Embora, mesmo com todas as críticas à sua opção religiosa, 
a Drª. Laura Amazonas participou e deu a sua contribuição para o 
desenvolvimento da sociedade sergipana. Isso só foi possível, por 
meio do investimento realizado em prol da sua escolarização, o que 
lhe proporcionou a aquisição de saberes e práticas significativas. 
O capital cultural por ela obtido foi responsável por sua efetiva co-
laboração, em vários campos da sociedade sergipana no início do 
século XX em Sergipe. 

As Instituições Educativas Espíritas: o Sonho Drª. Laura Amazonas

A Drª. Laura Amazonas desejava fundar uma escola dentro 
dos fundamentos da Doutrina Espírita. Embora, não tenha se gra-
duado em magistério, mantinha uma preocupação voltada para a 
educação, de modo especial, para as crianças carentes. Para ela, a 

Espiristismo”. Maiores informações: www.ceismael.co.br/artigo/origens-espiristi-
mo-brasil-htm.
11 FREITAS, Anamaria Gonçalves Bueno de. Vestígios da Drª. Laura Amazonas: As-
pectos da condição feminina em Sergipe. In: Cadernos UFS – História da Educação. 
São Cristóvão: Universidade Federal de Sergipe, vol.6, 2004, p.14-15.
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formação estaria atrelada a uma boa base moral e educacional, am-
bas seriam, o alicerce para a formação do homem.

 Dessa maneira, sempre se fez presente nas ações voltadas à 
educação idealizada pelos seguidores da doutrina espírita no esta-
do de Sergipe, sendo visível a sua colaboração para a construção e 
edificação da “Escola Líveo Pereira”12 que assumiria as obrigações 
de amparo à infância, além da escola de alfabetização: ambas se-
riam administradas, pelo Grupo Espírita Irmão Fêgo.

Assim, no ano de 1946, grande público da sociedade local, a 
família espírita e a Drª. Laura Amazonas assistiram ao batimento 
da pedra fundamental para a construção da escola. “A obra mereceu 
especial carinho e ajuda da benfeitora dentista Laura Amazonas. 
Periodicamente, essa confrade, fazia chegar às mãos do Presidente 
da União Espírita de Sergipe, Sr. Milton de Oliveira, o silencioso che-
que de honorários para que a obra não parasse”13.

Por conta da efetiva colaboração da Drª. Laura Amazonas 
parte da escola foi entregue à sociedade sergipana durante o ano de 
1948. Após, a sua aposentadoria “doou seu gabinete dentário, para 
a Escola Líveo Pereira do Grupo Espírita Irmão Fêgo e semanalmen-
te sempre às segundas-feiras, ela ia dar assistência odontológica às 
crianças daquela escola, graciosamente”14; a sua preocupação esta-
va exclusivamente para a infância desamparada.

Às dez horas do dia 20 de abril de 1952, o Gabinete Odonto-
lógico Drª. Laura Amazonas, tal como de sua vontade, e, nos 
mesmos princípios de doação em favor do próximo, estava 
solenemente entregue à pobreza e a criança carente das Es-
colas mantidas pela Associação15. 

12 Escola edificada e mantida pelo Grupo Espírita Irmão Fêgo, localizada no Bairro 
Siqueira Campos.
13 JESUS, Antônio Monteiro de. Memórias: Excertos do Movimento Espírita Pioneiro 
em Sergipe. 2ª ed. Sergipe, Editora Triunfo, 2006,p.115.
14 SANTANA, João Batista, entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana na 
cidade de Itabaiana/SE em 02 de maio de 2010.
15  JESUS, Antônio Monteiro de. Memórias: Excertos do Movimento Espírita Pionei-
ro em Sergipe. 2ª ed. Sergipe, Editora Triunfo, 2006, p. 115.
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A cirurgiã – dentista demonstrava um carinho imenso pela 
infância, “ela era uma educadora nata, uma verdadeira pedagoga”16 
principalmente quando se referia à educação de crianças pobres, 
havia uma preocupação com o futuro das mesmas. 

No ano de 1949, a ideologia dos integrantes da União Espí-
rita Sergipana, era de fundar uma Escola Espírita, voltada às crian-
ças desvalidas, com a finalidade de evangelizar, educar e instruir. A 
ideia começa a ganhar impulso, após doação do terreno de 650m² 
pela benemérita Drª. Laura Amazonas. A edificação da “Casa do Pe-
quenino” ao contrário da Escola Líveo Pereira, passou alguns anos 
para se consolidar, porém, a Drª. Laura Amazonas sempre esteve à 
frente das campanhas de arrecadação monetária para a construção 
da nova instituição.

 No início do ano de 1966 era inaugurada a Casa do Peque-
nino. Concretizava-se o que vinha sendo aguardando desde 1949, 
conforme pode ser verificado no termo de abertura do livro de ma-
trícula. “Servirá este livro para o registro da matrícula dos alunos, 
da Escola “Amelie Boudet”, sito a Rua Dom José Thomaz, 588 em 
Aracaju – Sergipe. Professora Regente da Escola Ana Maria Fontes, 
Diretora da Casa do Pequenino, Neide Mesquita”17.

 Embora esta Instituição abrangesse o complexo “Escola 
Amelie Boudet e o Lar Meimei, apenas a escola entraria em funcio-
namento. No ano seguinte, foram implantados os serviços do Lar 
Meimei que serviriam de amparo à criança, em regime de internato. 
Para o encerramento da solenidade foi convidada a Drª. Laura Ama-
zonas para cortar a fita simbólica da instituição. A partir daquele 
momento estava fundado o internato, completando assim o que foi 
pensado pelo grupo de seis amigos que idealizaram a construção da 

16 SANTANA, João Batista. Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana em 
Itabaiana/SE em 02 de maio de 2010.
17 SANTANA, Rosemeire Siqueira de. Casa do Pequenino: fragmentos de sua histó-
ria. Aracaju: Faculdade São Luís de França, 2009, p.11. Monografia (Graduação em 
Pedagogia)
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Casa do Pequenino, entre eles, estava a Drª. Laura Amazonas, que 
se empenhava cotidianamente, e não desanimou até ver o sonho 
tornar-se realidade.

Drª. Laura Amazonas e as Práticas Pedagógicas nas Escolas de 
Evangelização Espíritas

 Apesar de não ter formação em magistério, a Drª Laura 
Amazonas sempre acreditou e apoiou a educação. Por esse motivo, 
empenhou-se pessoalmente em transmitir às crianças da institui-
ção tudo o quanto fosse importante a uma boa formação educacio-
nal e moral.

As práticas pedagógicas desenvolvidas pela Drª Laura Ama-
zonas nas Escolas de Evangelização “Lindolfo Campos e Laura Ama-
zonas”, consistiam na utilização de um livro, elaborado pela mesma, 
cujo título: “Uma Linda História – Bíblia – Isaías – C.7 – V.14” trazia 
uma narrativa sobre o nascimento de Jesus Cristo, além de “52 Li-
ções do Catecismo Espírita” de Eliseu Rigonatti, composto por per-
guntas e respostas. A odontóloga fazia uso das obras de Monteiro 
Lobato e outros escritores, pois as aulas eram ministradas, a partir 
de histórias, leituras de poemas, utilização de gravuras e cartazes. 
Em suas aulas, os chamados “temas do mundo”, além dos assun-
tos pertinentes à Doutrina Espírita eram trabalhados. Dessa forma, 
orientava-se para a vida, cidadania, moral e religião.

 Sua preocupação não estava apenas na transmissão de con-
ceitos religiosos para as crianças, mas também na questão da hi-
giene e da disciplina, acreditava que o indivíduo para ser bem for-
mado, era preciso que a ele fossem transmitidos ensinamentos e 
regras, que lhe serviriam de suporte futuramente.

Dessa maneira, durante as aulas na Escola Evangélica Lin-
dolfo Campos, era ensinado aos alunos o respeito, principalmente 
com a pontualidade e os cuidados com a higiene, uma criança para 
ser considerada normal, deveria ser saudável, e essa era uma preo-
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cupação não apenas de médicos, mas dos pais e educadores, assim 
a Drª. Laura Amazonas: 

[...] Orientava aos alunos que bebessem água em casa, e 
usassem o vaso sanitário em casa, para não usar fora de 
casa. Não era só na Escola Evangélica, na rua em lugar ne-
nhum. [...] Nos ensinava a cuidar das unhas, da limpeza, en-
fim a higiene corporal. Ela tinha esse cuidado18. 

Outra forma, utilizada em seus ensinamentos era a de como 
conduzir a higiene no ambiente doméstico. Ela orientava da seguin-
te maneira, assim que as crianças chegavam à escola de evangeli-
zação, eram conduzidas para a realização da limpeza do local, no 
qual aconteceria a aula. “Nós chegávamos a Escola Evangélica, a 
primeira coisa que fazíamos era vasculhar o teto, passar o espana-
dor nos bancos e o pano, e depois varrer. Tudo isso, fazíamos com 
a orientação dela”19. 

 Quanto à disciplina, era bem utilizada. Tanto que para al-
guns alunos às vezes era difícil de compreender “como uma pessoa 
disciplinadora, poderia ser ao mesmo tempo bondosa, extrema-
mente dinâmica e caridosa”20. A disciplina era de fundamental im-
portância, e nas aulas de evangelização, aplicava como castigo, os 
“sermões” para aqueles que não tivessem memorizado as ativida-
des passadas para casa. Assim, “deixava o desobediente separado 
das outras crianças e chamava a atenção: você precisa estudar!”21. 
Acreditava que era preciso ensinar, desde a infância, assim traba-
lhava essa prática da seguinte maneira:

18 SANTANA, João Batista. Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana em 
Itabaiana/SE em 02 de maio de 2010.
19 SANTANA, João Batista. Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana em 
Itabaiana /SE em 02 de maio de 2010.
20 RAMOS, Marilourdes, Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana Ara-
caju/SE em 07 de julho de 2010.
21 JESUS, José Monteiro de. Entrevista concedida a Iadry A. Lima e Flaviana M. Gomes 
em São Cristóvão/SE em 15 de abril de 2008.
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A postura no sentar, ela orientava como deveríamos nos sentar. 
[...] O horário era oito horas, oito horas à porta era fechada, oito horas 
e um minuto não adiantava bater na porta, porque não entrava. Então, 
tinha que aprender a disciplina, ela era uma mulher disciplinadora22.

 A Drª. Laura Amazonas via nas práticas educativas uma pos-
sibilidade de se levar àquelas crianças a futuras conquistas em es-
paços públicos da sociedade sergipana.

Embora seu trabalho estivesse marcado pela presença da 
Doutrina Espírita foi inegável sua contribuição, não só no campo da 
filantropia, mas da educação e saúde da infância pobre em Sergipe. 
Viveu de forma lúcida e em faleceu na cidade de Aracaju, conforme 
o necrológio publicado na imprensa da época23:

Faleceu[...] nas primeiras horas do dia  de ontem, D.Laura 
Amazonas, senhora de grande mérito e de uma das famí-
lias mais inteligentes do nosso Estado. D.Laura, em vida, 
foi  uma espírita convicta e como tal, a extinta havia se de-
dicado de corpo e alma a todos os movimentos filantrópi-
cos havidos na capital sergipana.  Foi Dona Laura quando 
em vida, dentista, e por longos anos operosamente usou a 
sua força em servir a todos que dela necessitavam e quando 
as forças lhe faltaram, ela doou o seu gabinete à Fundação 
Lívio Pereira, no Bairro Siqueira Campos. Além de outros 
trabalhos que soube fazer no campo da filantropia, Dona 
Laura Amazonas foi uma das fundadoras da Federação Es-
pírita Sergipana e sempre soube incentivar os jovens e aos 
que necessitavam com palavras que revelavam um grande 
conhecimento, com uma boa dosagem de humanismo. 

Considerações Finais

A história das instituições espíritas no Estado de Sergipe se 
confunde com a trajetória da Drª. Laura Amazonas. Embora sem uma 
22 SANTANA, João Batista. Entrevista concedida a Rosemeire Siqueira de Santana em 
Itabaiana/SE em 02 de maio de 2010.
23 Necrológio da Drª. Laura Amazonas. Jornal “Gazeta de Sergipe” 1968, p.08
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formação em magistério, a Drª. Laura Amazonas, ou simplesmente, 
Dona Laura se empenhou pessoalmente na criação do Complexo de 
Educação Espírita “Casa do Pequenino”. Para ela, o importante era 
educar as crianças menos favorecidas. A sua presença também foi 
atuante e decisiva em vários momentos da vida social sergipana, lu-
tando ao lado de suas contemporâneas por melhores condições para 
as mulheres. Iniciamos, nosso texto falando sobre o silenciamento 
existente em torno de sua figura. Provavelmente, o fato de sua es-
colha doutrinária tenha contribuído para isso. Portanto, mediante 
tantas realizações, sua ausência se torna cada vez mais presente. As 
práticas educativas implementadas por ela ainda têm muito a nos 
revelar, mas é preciso que se juntem os pedaços, que fiquemos aten-
tos aos vestígios e aos rastros deixados para, assim, pouco a pouco, 
construirmos uma História da Educação Espírita em Sergipe, e, so-
bretudo do papel da Drª Laura Amazonas nesse percurso.
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