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UMA ANÁLISE DE GÊNERO SOBRE AS CASAS DE CARIDADE DO PADRE IBIAPINA (1860-1883) – 

ANDRÉA BANDEIRA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

Entre os anos de 1860 e 1876, o Pe. Ibiapina construiu vinte e duas instituições que chamou de Casas de 

Caridade. Todas possuíam o mesmo objetivo, a caridade cristã, e funcionavam baseadas no Estatuto criado pelo Padre 

para essa finalidade: normalizar as instituições para que essas cumprissem o seu “papel cristão”. Que, significava além 

da caridade, estabelecer um relacionamento tranqüilo entre o poder da propriedade e a injustiça social decorrente. Ação 

que passava pelo controle da mulher, na relação entre os sexos. 

As Casas de Caridade eram implantadas em terras doadas e cultiváveis, diferente do que entende alguns 

biógrafos do Pe. Ibiapina, ao se referirem às suas jornadas por um inóspito interior nordestino – “dirige-se para os 

sertões adustos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e nesses lugares incultos” –,1. A decisão de implantar uma 

casa de caridade nem sempre partia do Padre, mas dependia sempre da sua interferência, e isso se explica pelo 

entrelaçamento da Igreja nos assuntos civis. Como afirma Caio Prado Júnior, um número expressivo de eclesiásticos 

estava ligado aos interesses dos grandes proprietários e agiam como uma segunda esfera administrativa do Estado,2 

minimizando os conflitos resultantes da pobreza que marginalizava homens e mulheres da esfera do trabalho e da 

condição de subsistência. Nessa época, o Nordeste sofria com a migração dos homens, causada ora pela guerra do 

Paraguai, ora pela esperança, criada pelo ciclo da borracha, de melhores dias no Norte do país, além das muitas 

problemáticas vividas pela população carente da região, pela ausência do Governo nos assuntos do povo – verdadeiras 

levas de abandonados do poder público. Resultando que as melhorias na infra-estrutura, principalmente nas regiões 

interioranas, que não diferia das cidades litorâneas e das capitais, eram feitas pela população cansada de esperar por 

uma atitude do Estado. Por sua conta abriam estradas, cavavam açudes e, numa rede de solidariedade, cuidavam de si, 

na doença, na fome, e na morte. A Igreja comandava muita dessas iniciativas, relacionando-as com a caridade cristã. 

Em nota uma mostra dessa relação entre as carências do povo e a Igreja: “A construção desta obra, assim como a da 

Casa de Caridade da Barbalha, alem dos fructos que a Sociedade e a Religião tem de auferir, foi um beneficio todo 

misericordiosos e paternal da providencia Divina para com os pobres”.3  

As Casas de Caridade eram, então, construídas onde as elites careciam de uma solução para os problemas 

causados pelos desajustes estruturais de que eram pivôs. Essas instituições somavam religiosidade popular com 

paliativos para a miséria e a injustiça social. Seu mentor, o Pe. Ibiapina, apenas ampliou o programa de ações 

“caritativas” usados pelas ordens religiosas que percorreram o Brasil antes dele. O Missionário não dividiu as terras 

cedidas pelos senhores de engenho com a população, que esperava por uma reforma agrária para acabar com as suas 

mazelas, transformou-as em objeto de veneração do povo pobre que via essas terras como um paraíso, um lugar onde 

findavam os infortúnios: “levantou-se [a Casa de Cajazeiras] no meio de um Sitio de Côqueiros, Mangueiras, Cajueiros, 

Fructa-pão, tendo uma corrente constante e mais agoa de régua para refrescar o Sitio, de sorte que a caza ali ficou 

representando um Paraizo terreal”.4 Assim, as terras da caridade pertenciam ao povo através da ligação religiosa que 

mantinha com o “Santo Padre”, e assim se sentia recompensado. Os prédios que acomodavam enfermos e enjeitados 

eram lugares de passagem, que, morto o Padre, foram reformados, devolvidos aos seus donos ou entregues à custódia de 

alguma ordem religiosa oficial, mas que perderam definitivamente a sua função inicial. A maioria das irmãs de 

caridades, sem outro destino que a completa miséria, perdeu inteiramente o sentido de vida no qual viviam, castas e 

reclusas. Sem o seu “Pai Espiritual” e sem a propriedade das terras e dos prédios onde moravam ficaram à mercê das 

desventuras, da piedade de algum vigário ou do povo, entregues a própria sorte. As pequenas fábricas que 

administravam, por terem aprendido o ofício, somente funcionavam sob o comando do Pe. Ibiapina, que as mantinham 

como um corpo único sob a sua ordem, e por isso sobreviveram por pouco tempo após o seu falecimento. E não seria 
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diferente, já que o Estatuto escrito pelo “Padre Mestre” subordinava a direção das casas, exigia o seu cumprimento 

integral, firmava uma série de compromissos entre as irmãs, e criava uma mentalidade dependente do “Seo Pai 

Espiritual”, o próprio Padre. Esse título é, também, uma prova da diligência daquele e da abnegação daquelas. Esta 

relação fixava não só uma opressão religiosa, bem como uma subserviência civil. Os trabalhos de manutenção das casas 

eram cumpridos como penitências e pouco valorizados, apesar do seu resultado político e econômico, pois faziam 

prosperar muitos dos locais onde se instalaram, além de crescer a adoração que o povo tinha pelo Missionário, e 

fazendo desaparecer na História muitas das figuras que dela participaram. 

A Instalação da Casa de Caridade obedecia normalmente a um convite: “Foi chamado para pregar na Cidade do 

Crato e a missão proceguio por espasso de 14 dias”,5 decorrendo a construção de uma Caridade. E explica-se porque as 

Missões e as instalações das casas dependiam das doações – permanentes ou não – feitas de prédios existentes ou do 

terreno onde se instalaria a instituição, bem como da participação de grupos da elite local para a concessão desses bens, 

entre outros para a manutenção das obras. Não era raro acontecer do Pe. Ibiapina coagir moralmente os senhores locais 

para que eles participassem das Missões: “O espirito de avareza tinha também seu partido; alguns Senhores entenderão 

mais conveniente cuidarem na safra de seu engenho do que vir assistir á missão”.6 Além dos donativos careciam da 

inserção das mulheres dessa classe social – senhoras, filhas ou parentas – que ocupariam o cargo de regente das casas: 

“Com efeito 2 Virgens da principal família, que reprezentava na sociedade com destinção, forão estimuladas pela 

graça e [...] se recolherão na Santa Caza de Santa Fé”.7 A dependência do Missionário às elites locais para a 

consecução e para a continuidade das obras, sendo muitas vezes rejeitadas ou ficando inacabadas, como foram 

exemplos as Caridades de Bezerros – PE  e de Acari – CE, demonstra a fragilidade nas teias de relações entre a Igreja e 

os grupos dominantes, que nem sempre concordavam no modo como solucionar a insatisfação da população. Se alguns 

setores acreditavam na realização de trabalhos de assistência, mero paliativo sem mudanças nas estruturas sociais, mas 

que adiavam as revoltas populares, outros preferiam reagir com ações drásticas para conter os anseios do povo.8  

Resultado de uma mentalidade liberal, o Pe. Ibiapina e setores do Estado e da Igreja adotaram um projeto menos radical 

para continuar no poder. Como se observa pelo apoio recebido à Casa de Sobral: “Durante a terrível seca [...], a 

instituição passou por grandes dificuldades, mas conseguiu superá-las graças à subvenção anual [...] verba, aprovada 

pela Assembléia Provincial”.9 E ainda pelas palavras do Pe. Ibiapina ao Bispo do Ceará, D. Luis Antônio dos Santos, 

em 1862: “Communicou ao Senr. Bispo que nas Provincias onde tinha entrado como missionario o Senr. Bispo lhe 

dava faculdade para fazer tudo quanto quizesse em bem da humanidade e da Igrejo”.10 

Nas suas Missões cumpria incutir no povo que os princípios cristãos era obrigações de todos, ricos e pobres, 

criando um sentimento da igualdade que se encontrava na religião. Assim, da primeira a última Casa, as Histórias 

dessas construções não variam muito. 

A primeira Caridade foi construída na povoação de Gravatá do Jaburu11 no final de 1860. No conjunto possuía 

ainda açude e capela e “tomou por protetores os Sagrados Corações de Jesus e de Maria e comessou o primeiro 

edifício da Caridade”, 12 combinando a necessidade e importância da obra com os recursos da localidade: “Foi, como 

disse, facil aglomerar e colocar tantas pessa de matérias e fazer dellas um Azilo; as orphans estavam promptas de 

sobejo, os Infermos, os invalidos reclamavão pela sua admissão”.13 Para a direção da Casa de Caridade necessitava-se 

de uma mulher que reunisse espírito prático e religioso: “Uma mulher de espirito no temor e amor de Deos [...]. Mas 

que a estas virtudes reunia a precioza instrucção e forças de vontade para derigir o pensamento e estabelecer uma 

baze de educação regular é dificil”.14 Assim, para a Casa de Gravatá, o Pe. Ibiapina indicou sua irmã como a primeira 

Superiora. Essa mulher “se consagrou inteiramente ao serviço da instituição, tomando o nome de beata Ana Maria de 

São José”.15 

A expressa decisão do Pe. Ibiapina em autorizar mulheres para a direção das casas de caridade não se explica 
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apenas pela cultura religiosa que valorizava o papel da mulher como reprodutora da vida e, por isso, protetora do lar, 

espelhado na idolatria a Nossa Senhora Mãe de Jesus, comum à época: “essas sublimes mulheres que por toda parte 

soffrem e sem cauza pedem novos e maiores suffrimentos para corresponderem à sua sublime instituição de Irmans de 

Caridade”.16 Nem contraria o ideal patriarcal, pois vai ao encontro dele determinando o papel feminino na sociedade, o 

doméstico, "porque, dizia elle [o Pe. Ibiapina], é um ente fraco e digno de compaixão que não sabe manejar com as 

armas da defeza”.17 Ocupando a regência da casa, esperava-se que essas mulheres cumprissem um papel passivo, 

mesmo se respondiam por outras mulheres ou pela produção nos engenhos – fabriquetas – da Casa. Porque, 

economicamente eram subordinadas primeiro ao “Pai” e, depois, aos Conselheiros, que normalmente eram os Senhores 

local – seus senhores – ou pessoas do seu ciclo de confiança. Essas mulheres raramente participavam dos lucros do seu 

trabalho. E se o faziam prestavam contas aos seus superiores, que cobravam rigorosamente.                                                                     

Nesse mesmo ano de 1864, o Pe. Ibiapina foi convidado a fazer Missão numa localidade que fora devastada pelo 

cólera. Resultou que no dia 2 de fevereiro de 1865 instalou-se a primeira Casa de Caridade no Cariri-Novo. O conjunto 

da obra possuía um edifício que servia como orfanato, um hospital para os doentes internos e externos à Casa de 

Caridade, uma roda de enjeitados, um jardim de flores com uma cisterna d’água permanente e um salão que funcionava 

como escola, para educação das “Externas”.18 “O pessoal interno compunha-se de Superiora, Visse-Superiora, Mestra, 

Enfermeira, Despenseira e Cozinheira. E um pessoal externo que compunha-se de Regente, Capellão, Thezoreiro, 

Procurador e muitos membros de Conselho”.19 Essa disposição dos gerentes e colaboradores funcionava também nas 

outras casas de caridade. Além das funções citadas realizadas pelo pessoal interno e externo a Casa, havia o trabalho da 

“visitadora”. Esta função foi exercida por muitos anos pela Irmã da Piedade, citada nas Crônicas pela Irmã Victoria de 

Santa Julia Ibiapina. A “visitadora” tinha a obrigação de percorrer as Casas de Caridade para examinar o bom 

andamento dos trabalhos e o cumprimento do Estatuto pelas irmãs superioras e todas as residentes. Em carta da 

Superiora da Casa do Crato, não assinada, talvez pela certeza da sua autoria, é possível notar o sentimento que regia o 

relacionamento entre visitadora e irmãs: “Especialmente hoje que se nos revella d’uma maneira tão clara e tão explicta, 

inviando-nos como vesitadores de nosso reconhecimento a sua serva e muito venerável irmã superiora que tendes 

presentes”!20  

Assim como era uma rotina do Pe. Ibiapina, retornar em visita às Casas, mantendo com isso um contínuo e 

rigoroso sentimento de ordem e de hierarquia: “No fim de Maio de 1868 appareceo de surpreza na Villa de Missão-

Velha; [...] saio vezitando tadas as repartições”.21 Estabelecendo, assim, uma rígida hierarquia, que habilitava as 

mulheres à conformidade com a subserviência patriarcal, já que no topo dessa estrutura estava sempre o “Pai 

Espiritual”, antecedido pelo Inspetor geral, que cumpria a função do Instituidor – instalador da casa, às vezes o próprio 

Padre.22 Mas esta vigilância se estendia ao público local, que estava sempre conferindo e julgando as ações das irmãs. 

Em nota, a seguinte referência à lida da Superiora do Crato: “E ao zelo infatigavel desta Senhora a sua discripção e 

prudencia, se deve a ordem, harmonia e boa direção interior da Casa”.23 

Observa-se que a relação do Pe. Ibiapina e da superiora com as irmãs também reproduzia as relações de 

desigualdade entre as classes sociais, um princípio defendido pela Igreja, que temeu nessa época o crescimento de 

movimentos rebeldes, mesmo aqueles que não se nutriam na ideologia. À época das missões do Pe. Ibiapina, a Igreja foi 

comandada por Pio IX (1846-1878) e depois por Leão XIII (1878-1903). O Padre assistiu, em 1870, a Santa Sé sofrer a 

perda dos estados pontifícios, mas no celebrado I Concílio do Vaticano se proclamar a infalibilidade do papa, e no final 

da década de 1870, Leão XIII assumir a direção da Igreja e formular a teoria social e econômica da Igreja. Modelos que 

atravessavam os mares e influenciavam os mais distantes redutos do catolicismo. No projeto das missões do Pe. 

Ibiapina ficaram as marca dos pontificados. De Pio IX, a certeza da unidade da Igreja e da sua Doutrina; do novo Papa – 

que respondeu sobre a questão social defendendo que a propriedade privada, nos limite da justiça, era um direito 
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natural, condenando o capitalismo, por derivar na indigência de muitos homens e mulheres, sem contudo valorizar o 

socialismo, que renegou por ser materialista, anti-religioso, avesso ao cristianismo24 – cumpriu os objetivos de 

minimizar as crises que separam a riqueza da injustiça social.  

 Nas Crônicas, assim é relatada a instalação da principal Casa de Caridade, aquela que era considerada o centro 

das missões, porque aquela que o Missionário escolheu para residir quando doente e impossibilitado de continuar a 

direção da sua obra pessoalmente: “Em fevereiro no anno de 1866 chegou na Villa de Alagôa-Nova, ali [...] foi vizitar a 

Santa Caza de Caridade na Cidade d’Areia. [...] D. Cândida, mulher do Capitam Cunha, que lhe tinha dado a 

propriedade de Santa Fé, ordenou-lhe que fosse preparar a Caza – que já estava feita – para se instalar e deo-lhe para 

esse fim três Irmans de Caridade”.25 As comemorações de inauguração da Casa compunham-se da celebração de uma 

missa, em que, do púlpito instalado na frente da Casa, o Pe. Ibiapina clamava aos fieis para que fizessem a caridade, e 

dessa forma conseguia as doações necessárias para a manutenção da Instituição, que contava também com o pagamento 

de pensões sobre a educação das “Externas”, além dos ganhos com o produzido nos engenhos da Casa: tecidos, flores, 

chapéus. A festividade de inauguração da Casa de Caridade de Santa Fé terminou com um banquete oferecido às órfãs e 

a entrega da direção da Instituição a D. Cândida, que ficou Superiora da Casa. Três padres participaram das celebrações, 

demonstrando o apóio que o Pe. Ibiapina recebia de parte do Clero. Apoio que não significou a continuação da sua obra 

após a sua morte, ou mesmo a manutenção das Casas de Caridade, que pereceram a sua própria sorte. 

Nas terras onde o Padre Rolim projetou construir um colégio, edificou-se a Casa da Vila de Cajazeiras, 

inaugurada em 15 de maio de 1870. A direção da Casa entregou-se à Irmã Victoria, designada Superiora. Irmã Victoria 

era uma das duas irmãs da família Rolim, uma delas professora pública. As duas assumiram o hábito da caridade. D. 

Anna, consagrada irmã da caridade, filha do Tenente Sabino, rico proprietário de Cajazeiras, foi escolhida vice-

Superiora. Essa mulher estava prometida em casamento “a um moço illustre tanto na educação como de merecimentos 

sociais pelos bens da fortuna”.26 Já a Casa de Souza foi estabelecida em três sobrados, dois doados, um pelo Rvd.º, 

Coadjuntor da Freguesia, José da Costa Gadelha e outro pela Senhora D. Maria Gomes Mariz e mais uma casa contígua 

aos sobrados, comprada pelo Pe. Ibiapina. Nesta ocasião da inauguração prestaram juramento os empregados da Casa, 

escolhidos pelo Pe. Ibiapina: todos nomes masculinos. Em 23 de janeiro de 1870, na inauguração foram admitidas 

muitas órfãs, entre elas uma menina recém-liberta, Hermelina, dada para a Caridade. Fato registrado nas Crônicas27 e 

no Jornal, que copiou a ata de abertura da Casa, assinada pelo relator Bento Correia de Sá, nomeado secretário da Casa. 

Assim conta: “Em seguida pedio o Senhor Doutor Manoel da Fonseca Xavier d’Andarade licença para fallar e 

declarou que para abrilhantar este acto [...], elle e sua mulher derão a liberdade d’uma escravinha de oito annos, filha 

legitima de seos escravos, e re[c]lamava a sua admissão na Caridade”.28 

Tantas inaugurações seguidas obrigavam a transferência das irmãs e de órfãs de uma casa para outra, talvez na 

falta de mulheres qualificadas para os serviços. Quando o Pe. Ibiapina estabeleceu a Casa da Vila de Cabaceiras levou, 

para casa nova, quatro irmãs da Casa de Pombas e duas irmãs e três órfãs da Casa de Santa Fé.29 Igualmente, transferiu 

para a Casa de Souza duas irmãs e uma órfã da casa de Caridade de Santa Fé. Uma das irmãs ocupou o lugar de vice-

Superiora, a outra de esmoler e a órfã ocupou a vaga de Mestra de Letras. Da mesma Casa de Santa Fé foi enviada outra 

órfã para Mestra de Letras na Casa de Cajazeiras.30  

Dessa Casa de Cajazeiras era a Irmã Victoria, responsável pela escrita de “Segue o Itinerário da Irmã Victoria de 

Santa Julia Ibiaina”. Este texto faz parte da Crônica das Casas de Caridade e nos oferece um breve relato de punho 

feminino em que, apesar de prevalecer as desigualdades nas relações entre os sexos, há uma valorização da mulher por 

ela mesma, que se inclui no relato, onde o principal objetivo é narrar a História do “Santo Padre”. Nesta passagem a 

Irmã Victoria se apresenta como a cronista e aquela que acompanhava os passos do Missionário. No texto, seu nome 

aparecerá apenas no título, mas pela citação “Oh! Como era encantadôr esses dias que se passavão tão cheios de 
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animação, fevor e duçuras inefáveis que eu agora com saudoza recordação como vou descrever”31 sabe-se que esta 

obra foi escrita por ela, e, talvez, copiada pelas irmãs em todas ou quase todas as Caridades, para o reconhecimento da 

Santa Missão e do seu benfeitor. Apesar do lugar de direção que Ir. Victoria ocupava na Casa, era regente, ela inexistia: 

cumprido somente com a função normalizada pelo rigor proposto e imposto pelo Pe. Ibiapina, através dos “Estatutos 

das Casas de Caridade”. Essa mulher não percebeu a dimensão e o alcance do seu papel social. No anonimato da sua 

experiência prevaleceu o lugar do poder que pertencia naturalmente ao homem, e antes ao homem santo: “meo Pai fazia 

uma predica combatendo com toda energia e forças a massonaria, [...] e offerecia a sua vida a Deos em sacrificio pela 

conversão desses impios”.32 Por isso, o trabalho que praticava – assim como as outras irmãs – não era remunerado ou 

reconhecido, como não seria um sacrifício. Mas, observa-se que a lógica do trabalho que as mulheres cumpriam nas 

Casas já apresentava o formato de transição entre o trabalho escravo e o trabalho livre, e o reconhecimento da mulher 

como produtora, mesmo que mantidas as suas funções dentro do papel específico para o seu sexo: de reprodutora da 

vida e das relações sociais. O que explica a escolha de engenhos de fiar e tecer como principal economia das casas, 

além dos deveres de educar para o lar, para a religião e as Primeiras Letras às órfãs e pensionistas. Obrigações relatadas 

nas Crônicas, nas muitas passagens que descreviam as rotinas das Caridades, desde as primeiras horas da manhã até 

quando terminavam seus dias, trancadas nos quantos sob rigorosa vigilância de Deus e dos homens. 

As mulheres que viveram estas Missões imprimiram sua marca na obra, e sem qualquer consciência histórica, 

salvaram-se do completo esquecimento, deixando gravados escritos que pouco diziam de si mesmas, mas que no 

silêncio das palavras nos lembram da sua existência relegada pela cultura patriarcal. Uma cultura que privilegiava 

homens, e quando santos, eram venerados. Uma cultura que desprezava a presença das mulheres, obrigando-as a serem 

a “Exmª. Srª D. Esposa do S. Antonio da Costa”, mesmo quando aparecem numa lista de benfeitoras das casas.33  

Assim, deixando rastros da sua presença, compuseram outras pequenas obras que apareciam secretamente, além 

do manuscrito das Crônicas – que sabemos apenas por fragmentos que foi escrito por mãos femininas34 - como os 

poemas que foram publicados no Jornal “A Voz da Religião no Cariri”, do qual é exemplo este trecho: “1.º/Oh, mandai-

me, Virgem Sancta,/Lindas flôres de virtude,/Para tecer uma corôa,/A qual jamais se desmude./7.º/Agora vou 

offerecer/Em signal de gratidão/Esta corôa tão singella,/Tecida por minha mão./8.º/A meu Pai Ibiapina/Caro pai 

Espiritual/Para que me alcance um cantinho/Na Patria Celestial. Amen./Seraphina”.35 Além desse verso assinado, 

outros poemas fazem parte do conjunto publicado no mesmo número do Jornal. 

O zelo com a educação das mulheres da casa encorajou o talento poético. O tema piedoso, comum nos escritos é 

o resultado do rigor religioso como eram exigidas. Pelo Estatuto, as residentes internas, semi-internas e externas 

estavam obrigadas a cumprir um ritual diário que começava às cinco horas da manhã. Após as orações matinais, 

tomavam a primeira refeição e seguiam as órfãs e pensionistas em idade escolar para as salas de estudos e as irmãs 

trabalhadoras para as salas dos engenhos. Deviam evitar os cochichos e se aterem aos ofícios. Durante o dia se 

repetiriam as orações, para todas, sempre nos intervalos das refeições. Nos finais de semana eram reforçadas as práticas 

piedosas. Ensinadas a serem modelos de virtude cristã, sabiam que todos os olhares estavam voltados para as suas 

figuras: “assim entrarão na Igreja [...] por que então os olhares de todos esperão [...] a scena magestoza e 

edificadora”.36 E sempre sob o controle e zelo de quem fosse maior na hierarquia da Casa. O que, apesar de lhes limitar 

a autonomia, não significava sua completa inatividade. Muitas brechas abertas na realidade das condições das casas, sua 

localização que impunha uma distância no tempo e no espaço entre o Padre, a visitadora ou o inspetor facultavam a 

realização de campos de atuação, nas teias das relações de poder.  

"A relação com os Beatos é só para dizer-lhes o que falta; sem mando na Casa nem ingerência nos 

regulamentos interiores dela”.37 Primeira independência das irmãs: a sua relação com os beatos – homens que 

trabalhavam nas Caridades, mas que se restringiam às áreas externas das casas, pois eram proibidos nos cômodos das 
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residentes. Para as mulheres, as reclusas, os beatos eram, muitas vezes, o único meio de contacto com o exterior. 

Mesmo os padres confessores não estavam autorizados a visitar a caridade, por ordem do Missionário: “E a respeito do 

Vigário, diga-lhe q e minha ordem q a confissão seja na Igreja, q na Casa não tem confessionário”.38 Porém, dentro do 

âmbito doméstico tinham a chance de criar um domínio particular, com a possibilidade de impor o seu cotidiano e o da 

casa: decidiam sobre o engenho e quem cumpriria os trabalhos. Eram autorizadas a despedir um beato, pedi sua 

transferência ou troca. Organizavam os horários e comandavam as residentes, deliberavam quem permaneceria na casa 

e quem seria excluída dela: “Espero que V. vendo que a porteira é negligente e preguiçosa, mude para outra”.39 

Invariavelmente, negociavam os produtos dos trabalhos e administravam todo o dinheiro, fruto das esmolas, das 

manufaturas que implantaram e das pensões. Por sua aptidão administrativa muitos dos engenhos montados rendiam. E 

se eram concorridas as peças que fabricavam, ampliavam o cartel e aceitavam mais mulheres nas oficinas. 

Dessa forma, galgavam o caminho que leva para fora do espaço do privado, aumentando seu poder de decisão e 

interferência nas coisas públicas: “A Veneranda tem feito um papel superior às forças de mulher ordinária”.40 Elas, 

mulheres públicas porque donas da imagem construída socialmente para as outras mulheres da comunidade. 

Preocupação ou intenção do Pe. Ibiapina em construir modelos ao instituir o projeto da caridade, o fato é que influía em 

todas as decisões das irmãs: “Irmã Superiora, em segredo lhe digo e ordeno que fuja de toda comunicação com Mel . 

Januário [...]. Nesse homem não há que fiar”.41 Modelos que eram usados para incentivar a continuidade do trabalho. 

Inclusive entre as casas: “A Casa de Souza prima pela agulha e, principalmente, pelas flores, por lá não se faz que as 

igualhe”,42 Resultando que a austeridade com as residentes e subalternas era a norma: “É grande errada Você viver 

sempre ocupada em acariciar as meninas”.43 Uma severidade contínua que não descuidava dos mínimos detalhes: 

“Irmã Superiora, quando mandar fazer os mapas, analise-os para ver se estão certos [...]. Portanto os purifique, que 

me venham regular”.44 Servindo de exemplo para o povo, a irmãs eram expostas à veneração pública, sempre sob o 

controle do Padre Mestre. Para isso aprendiam a representar pequenas peças, estórias escritas pelo Pe. Ibiapina na 

intenção de educá-las moral e religiosamente, além povo: “meo Pai, depois de celebrar, mandou as Orphans 

reprezentar uma scena moral e instrutiva [...] perante o grande concurso”.45 Ante as encenações, pessoas do povo se 

martirizavam em público, para receber as bênçãos dos “Santos Padres”. 

Essas peças teatrais guardavam muitos simbolismos e copiavam as relações de hierarquia e de poder comuns da 

sociedade patriarcal, para multiplicá-las. Insistiam que o lugar próprio da mulher é no mundo do privado, onde estavam 

protegidas, porque onde os conflitos do mundo do público não penetravam. Ideais nutridos pela Igreja que ajudavam no 

fortalecimento da ordem e da cultura patriarcal, em que a mulher apenas se coloca como reprodutora dos bens, inserida 

na economia formal, mesmo que de forma inconstante e indireta, só quando as estratégias para manutenção do sistema 

exigem o seu “exército de reserva”.  
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