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RESUMO 

  

 

Este artigo é uma contribuição aos estudos da história da Educação a nível infantil 

em Sergipe, pautando-se na implantação da instituição escolar Casa do Pequenino, 

que compreende o complexo “Escola Amélie Boudet” e o “Lar Meimei”, parte da 

Casa que tinha como propósito e finalidade dar abrigo às crianças em condição de 

pobreza e sem recursos necessários para viver.  O trabalho enfatiza aspectos da 

história desta instituição e sua contribuição para a educação das crianças 

desamparadas e carentes, enfatizando, em especial, o período de implantação.  

Como também salienta a importância da Dra. Laura Amazonas para a edificação, 

concretização e consolidação da Casa do Pequenino.   As principais fontes 

utilizadas neste estudo foram as entrevistas, as análises de documentos, como leis, 

decretos, atas, diários, fotos periódicos da época e referências bibliográficas,  

buscando um entendimento das relações internas e externas da instituição, 

considerando suas  especificidades na fase de implantação. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

 

          O interesse em compreender como a sociedade sergipana visualizou a 

edificação da Instituição Escolar Espírita Casa do Pequenino, que compreende o 

complexo “Escola Amélie Boudet” e o “Lar Meimei” idealizado no ano de 1947, 

voltado ao atendimento de crianças desamparadas, despertou a curiosidade para 

investigar e analisar o processo de implantação desta instituição e  o que acontecia 

no dia-a-dia da Casa do Pequenino. 

          Do Século XVI aos dias atuais, várias foram as transformações que ocorreram 

no Sistema Educacional envolvendo a infância; levando ao surgimento de 

instituições educativas que deram suas contribuições à história da Educação.  

Algumas já não existem, mas outras vigoram até os dias de hoje. Porém, a história 

da assistência à infância pobre no Brasil passou por várias etapas em formato de 

instituições (Asilos, Preventório, Internatos, Patronatos e Roda dos Expostos), por 

acreditar que caridade era censo humanitário, e que estariam  contribuindo, através 

dessas entidades educativas filantrópicas,  na sua grande maioria,  laicas e 

vinculadas a instituições religiosas, para que a criança desvalida não permanecesse 

entregue à própria sorte.  

           Para tanto, a Roda dos Expostos foi uma dessas instituições, voltadas para 

assistência à infância.  No Brasil, somente no Século XVIII, foi implantada a primeira 

Roda de  Expostos,  na cidade de Salvador, na Bahia.  As autoridades se mostraram 

preocupadas com o crescente número de bebês abandonos na cidade de Salvador, 

e resolveram interceder, fato esse ilustrado pela citação extraída da Ata da Mesa da 

Santa Casa de Misericórdia da Bahia, em 21 julho 1844, Livro I, 1834 – 1846. 

 
[...] Evitar-se o horror e deshumanidade que então praticavão com 
alguns recém-nascidos, as ingratas e desamorosas mães, 
desistindo-os de si, e considerando-as a expor as crianças em vários 
lugares imundos com a sombra da noite, e de quando amanhecia o 
dia se achavão mortas, e algumas devoradas pelos cães e outros 
animais com laztimosos sentimentos de piedade cathólica, por se 
perderem aquelas almas pela falta do Sacramento de baptismo 
(MARCILIO, apud. FREITAS, 2006, p.60). 

     



 
 

 

                      A Roda de Expostos era uma instituição devota da fé religiosa, por isso não 

admitiam que as crianças morressem sem o batismo.  Da mesma maneira, não 

aceitavam o abandono desses indivíduos por suas mães.  Surge, então, o espírito 

de caridade.  Porém, a chegada do Século XIX trouxe a influência da Filosofia das 

Luzes, do utilitarismo, da Medicina Higienista, de novas maneiras de exercer a 

filantropia, e do liberalismo, diminuindo as formas antigas de caridade e 

solidariedade aos mais pobres e desvalidos. 

         A partir dos anos de 1860 surgiram inúmeras instituições de proteção à 

Infância desamparada.  Em março de 1880 Moncorvo Filho fundou o Instituto de 

Proteção e Assistência à Infância, no Rio de Janeiro, cujo caráter funcional era o de 

impulsionar e regular as amas de leite e estudar as condições de vida das crianças 

pobres. 

          Em Sergipe, os trabalhos voltados à filantropia começam a se destacar  com a 

presença das Ordens Religiosas, principalmente as femininas que fundaram 

“Orfanatos e acolhimentos” para menores; a exemplo do Colégio Nossa Senhora 

das Graças1, na cidade de Propriá; o Colégio Nossa Senhora de Lourdes2, em 

Aracaju, além do Orfanato de São Cristóvão e da Escola Imaculada Conceição, nas 

cidades de São Cristóvão e Capela3, respectivamente, e organizados pela 

Congregação das Irmãs Missionárias de Imaculada Conceição. 

          No campo educacional, a Igreja Católica criou formas para conter a forte 

expansão do protestantismo, já que na perspectiva pedagógica, os católicos criaram 

uma vasta rede de escolas no  início do Século XX, o que nos leva a crer, que fora 

uma das estratégias encontradas para controlar a expansão do movimento 

evangélico. 

 
Os Colégios de freiras, entregues em sua grande maioria a 
religiosas vindas de outros países, ofereciam educação escolar e 
transmitiam a doutrina católica, afastando a população de ameaças, 
como, por exemplo, a protestante. (MACEDO, apud. MELO, 2007, 
p.19). 
 

  

                                                                 
1  Fundado na cidade de Propriá pela Congregação das Irmãs Hospitaleiras da Imaculada Conceição, em 1915. 
2 Funcionou em Aracaju, sob a orientação da Ordem das Irmãs Sacramentina, a partir de 1903, tendo seus trabalhos 

suspensos em 1973. 
3 A Escola da Imaculada Conceição, em Capela, possuía como objetivo a educação das internas do Orfanato de São 

Cristóvão, em contrapartida o Colégio da Imaculada Conceição (Capela/SE), embora fosse administrado pela mesma Ordem 

religiosa, era particular e recebia os f ilhos das famílias nobres do município.  



 
 

 

         Não obstante, a sociedade sergipana católica reagiu à implantação da Escola 

Casa do Pequenino, voltada ao atendimento à criança carente, pois esta foi uma 

instituição idealizada pela União Espírita Sergipana, na década de 1940, período em 

que essa prática religiosa não era vista com bons olhos.  No entanto, os membros 

da UES (União Espírita de Sergipe), possuíam um único propósito o de possibilitar 

uma mudança na vida das crianças desvalidas daquela época. 

          Este artigo enfatiza os primeiros passos da Casa do Pequenino, mostrando o 

contexto de sua implantação. Por ser uma pesquisa histórica, documental e 

iconográfica o trabalho exige um estudo de fontes escritas como leis, decretos, 

regulamentos, jornais, relatórios, ofícios e fotos.  A cada dia “o interesse renovado  

por essas fontes documentais tem crescido em razão da potencialidade informativa 

que eles oferecem” (SOUZA, 2000, p.12).  A análise e estudo desses documentos 

possibilita uma observação dos registros, podendo perceber o desenvolvimento 

educacional da década de 1960.            

 

 

 

OS PRIMEIROS PASSOS DA CASA DO PEQUENINO 

 

 

          As primeiras iniciativas voltadas ao amparo da criança partiram de médicos 

higienistas que, preocupados com a alarmante mortalidade infantil, saem em defesa 

desses seres.  A ideia de proteção à infância começa a ganhar vida.  Porém, as 

instituições existentes não eram suficientes para atender o contingente de crianças 

carentes. 

 

[...] O Asilo de Meninos Desvalidos, fundado no Rio de Janeiro em 
1875 (Instituto João Alfredo), os três Institutos de Menores 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 brasileira. 
(KRAMER, 2003, p.50). 

 
 

           As instituições educativas foram criadas a partir da necessidade histórica de 

inserir, culturalmente, a criança ao meio em que vive, através de atividades que 



 
 

 

valorizavam o processo de construção e transformação da sociedade.  O processo 

educativo da infância brasileira, a partir de 1930, começa a vivenciar fatos que 

marcaram, nacionalmente, as transformações da sociedade. A necessidade de 

inserir a moral, no que diz respeito aos princípios e valores, nas instituições traz à 

tona o interesse e a atuação dos órgãos responsáveis e de pessoas comprometidas 

com a formação social do indivíduo. 

         Em Sergipe, durante a década de 1940, os seguidores da doutrina espírita, 

como Martins Peralva, João Resende, Dra. Laura Amazonas4, José Elson Fontes, 

José Mesquita Neto5 e Deusdeth Fontes, pautados na “Escola de Evangelização 

Lindolfo Campos”6 começam a idealizar uma nova instituição educativa e 

filantrópica, de acordo com citação extraída do Livro de Atas da UES  (União Espírita 

Sergipana). 

 

[...] Pelo confrade José Gonçalves de Oliveira, foi lida a Ata da 
sessão extraordinária no dia 15 de março de 1947, que foi 
organizada para estudo e início da campanha da Sede, Albergue e 
Escola. [...] onde possa funcionar uma creche, uma escola e um 
gabinete médico [...] (Livro de Atas nº III, 02.06.1947 a 29.02.1964, 
p.23). 
 
 

         A instituição propunha-se a atuar como albergue e escola, a princípio, 

denominada “Casa do Pequeno Pobre”, cujo objetivo estava voltado para o 

atendimento a crianças órfãs e/ou abandonadas. A União Espírita de Sergipe 

considerava relevante a realização de obras para  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 desenvolvidos 
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 dificuldades. (JESUS, 2006, p.45). 

 
 

        Nesse momento, a filantropia surgia como modelo assistencial para substituir o 

modelo antigo de caridade, voltando-se para a tarefa de organizar a assistência, 

                                                                 
4 Primeira odontóloga do Estado, formada pela Faculdade de Farmácia do Estado de São Paulo, em 1905, doou o terreno com 

650m², na rua Dom José Thomaz, 580 a 588,  para a construção da Casa do Pequenino. 
5 Ex-presidente da União Espírita Sergipana e primeiro Administrador da Casa do Pequenino. 
6 Ex-presidente da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor (1926-1928), Ex-presidente da União Espírita Sergipana (1930-

1932), deu nome à escola de evangelização, que funcionava aos domingos na Sede da União, na rua Santa Luzia, 164.  

Mantinha um propósito religioso e educativo. 



 
 

 

dentro dos novos conceitos sociais, políticos, econômicos e morais, que surgiram no 

início do Século XX, no Brasil.  Entretanto, as Associações filantrópicas foram sendo 

criadas, volumosamente, a partir da década de 1930,  voltadas ao amparo e à 

assistência à infância. 

         No ano de 1949 o desejo dos integrantes da União Espírita Sergipana era 

fundar uma Escola Espírita voltada para a criança socialmente desassistida, cuja 

preocupação consistia em evangelizar, educar e instruir.  A edificação da Casa do 

Pequenino começa a ganhar impulso após doação do terreno que media 650m² e 

fora doado pela benemérita Laura Amazonas. 

 

[...] O confrade Francisco Oliva, com a palavra, fala em organizar a 
comissão que se encarregará do assentamento da primeira pedra da 
“Casa do Pequenino Pobre”, no dia 25 deste, ficando deliberado ser 
a mesma anterior (Laura Amazonas, Neide Mesquita, Augusto 
Pinho, Élson Fontes e José Martins) e mais os irmãos Francisco 
Oliva e José Francisco da Silva. (Livro de Atas nº III de 02.06.1947 a 
29.02.1964, p.37). 
 

 

         Em 25 de dezembro de 1949 acontece a cerimônia de assentamento da pedra 

fundamental do Complexo filantrópico instituído pela União Espírita de Sergipe, 

conforme se lê no Livro de Atas do Lançamento da Pedra e Outras Inaugurações: 

 
Aos vinte e cinco dias do mez de Dezembro do ano de mil 
novecentos e quarenta e nove, da era cristã, às nove horas, no 
terreno baldio, sito a rua N. Senhora da Glória, entre à rua Duque de 
Caxias e Av. Augusto Maynard, terreno este, medindo 23m80cm de 
largura 24m10cm. de comprimento[...] lavrado por escritura pública 
pela Exmª. Doutora Laura Amazonas, à União Espírita Sergipana[...] 
Foi dito pelo cidadão Francisco Oliva que a presente reunião  tinha 
como objetivo lançar a primeira pedra  da “Casa do Pequenino 
Pobre”.(Livro de Atas – 05.12.49 a 23.12.1988, p.01). 

 
 

         Somente após dois anos começava a ser concretizado o sonho de construção 

da escola-albergue Casa do Pequenino, que compreendia Amélie Boudet e o Lar 

Meimei. O primeiro atendia os níveis pré-escolar e primário, e o segundo, a creche e 

orfanato, que promovia o atendimento a crianças carentes e abandonadas. No 

entanto, o início da construção não se deu de imediato, tendo em vista problemas na 

planta baixa, conforme se lê na Ata nº 41, de 25 de fevereiro do ano de 1950: 

 
 



 
 

 

O presidente esclareceu que, em virtude da planta da “Casa do 
Pequenino Pobre” não achar-se de acordo com as necessidades do 
momento, não poderá dar começo às obras da referida Construção.  
Informa, entretanto, que está tratando de uma nova planta de acordo 
com as mediações da Legião e Saúde Pública. (Livro de Ata nº. III 
02.06.1947 a 29.02.1964, p.39). 

 
 

          Em junho de 1950 é que se volta a pensar na possibilidade de iniciar a 

construção da Casa do Pequenino. Tendo em vista a isenção da taxa de licença 

para construção, concedida pela Prefeitura.  De acordo com Oliva (1950) , “dentro de 

poucos dias daria início à construção da Casa do Pequenino Pobre, posto que a 

planta achava-se devidamente despachada pela Prefeitura e assinada pelo 

construtor Dr. Clóvis Mozart Teixeira”.   

 

(Foto 1) Fachada da Casa do Pequenino, na rua Dom José Thomaz, em 1953, durante as obras 
de construção. Autoria desconhecida.  Acervo: Casa do Pequenino. 

 

         Muitas foram as campanhas realizadas em prol da construção da instituição 

Casa do Pequenino.  Embora o terreno vivesse sido doado, se faziam necessários 

recursos financeiros para edificação do prédio que se destinaria à consolidação de 

um projeto, cujo objetivo principal consistia no atendimento a crianças que 

pertencessem a famílias sem perspectivas de vida, e sem que houvesse qualquer 

distinção de cor e credo religioso que inibisse esse acesso. 

 



 
 

 

Relacionando a condição de probreza à perpetuação da ignorância, 
acreditavam que assistir e proteger a infância pobre seria ações 
fundamentais para o alcance de objetivo comum. (SCHUELLER, 
apud. MONARCHA, 2001, p.163). 
 

 

          Os integrantes da União Espírita de Sergipe defendiam que se proporcionasse 

o mínimo de educação e instrução às crianças carentes e, além de protegê-las 

possibilitasse também  um futuro diferente.   Esse desejo de um futuro diferenciado 

para aquelas crianças impulsionava os membros da União Espírita Sergipana, e 

fazia com que eles não desanimassem e saíssem em busca de recursos.                    

          E, segundo Gomes e Vasconcelos (2008), foram arrecadados fundos através 

de quermesses realizadas na Praça Olímpio Campos, até implantação da instituição 

no período das comemorações natalina que acontecia na Praça Teófilo Dantas. As 

pessoas que iam àquele local, além do “Carrossel do Tobias”7, poderiam conhecer 

um pouco da arte culinária e cultura chinesa, pois a União Espírita, por meio da 

confreira Neide Mesquita8, montava uma tenda com aspectos da cultura chinesa,   

indo do uniforme à ornamentação do ambiente. 

          Toda a renda arrecada era repassada às mãos da tesoureira da Casa do 

Pequenino, a benemérita Laura Amazonas que, às vezes, revertia de imediato em 

materiais para a construção do prédio.  Já outras enviavam o numerário para 

depósito na conta da Casa do Pequenino Pobre – Obras Sociais da União Espírita 

Sergipana, nas instituições financeiras Bancos Rezende Leite S/A ou Casa Bancária 

Freire Silveira e Cia. Ltda.                                                                               

          Durante o ano de 1951 a Dra. Laura Amazonas, juntamente com a Senhora 

Neide Mesquita, empenharam-se para a montagem da peça de teatro “Tapete 

Mágico”, que fora dirigida pela própria Neide Mesquita, com assessoria de Nildete 

Nascimento, e no elenco: Clese Mary Mesquita, Rose Mary Mesquita e Marilourdes 

Ramos (Jovens da Juventude Espírita da União).  A renda arrecadada com o 

espetáculo seria destinada à Casa do Pequenino.  A Dra. Laura Amazonas incubiu-

se de convencer personalidades da sociedade sergipana a prestigiar o espetáculo e 

de convencer também os pais dos componentes da referida encenação a permitir 

que seus filhos tomassem parte da mesma. 

 

                                                                 
7 O carrossel do Seu Tobias era um boneco preto que girava a cabeça quando estava em movimento, e era a atração das 

feirinhas de natal da cidade de Aracaju durante as décadas de 50 à 80 do Século XX. 
8 Integrante da União Espírita de Sergipe e primeira Diretora da Casa do Pequenino. 



 
 

 

Dona Neide Mesquita, com o apoio dela e de outras senhoras, 
fizeram um teatro (sic) “O Tapete Mágico”.  Eu fui artista do Tapete 
Mágico, foi, com a intervenção dela junto ao meu pai.  O Tapete 
Mágico se apresentou em 1951, no Cine Teatro Rio Branco em 
quatro apresentações, toda de casa lotada.  Dra. Laura tentava 
conscientizar as famílias para permitir que suas filhas participassem 
em face da finalidade da peça. (OLIVEIRA apud. GOMES e 
VASCONCELOS, 2008, p.13). 

 

         Segundo Albuquerque (2009), um dos motivos que contribuíram para que o 

espetáculo saísse de cartaz foram as críticas feitas pela Igreja Católica, por meio do 

Arcebispo da época, no jornal A Cruzada. 

         Os católicos viram a Casa do Pequenino como uma concorrente às Escolas 

confessionais, pois essas escolas também acolhiam a mesma clientela de crianças 

carentes, porém as crianças  carentes recebiam tratamento diferenciado perante os 

filhos da camada privilegiada economicamente. 

 
 
A igreja procurou estabelecer uma estratégia de “reforma pelo alto, 
voltando-se prioritariamente para a formação da elite e das filhas das 
classes dominantes, através da implantação de uma rede de 
estabelecimento de ensino em todo pais. (SOUZA apud MELO, 
2007, p 43). 

 
 

          No Estado de Sergipe, a prática da Educação Separatista foi vivenciada na 

cultura escolar dos Colégios Nossa Senhora das Graças (anexo Santo Antônio) e 

Nossa Senhora de Lourdes (anexo Nossa Senhora do Bom Conselho) . Estas 

instituições construíram anexos para atender àquelas crianças que se encontravam 

abaixo do padrão econômico social e sem oportunidade para ascensão.  A 

Educação posta à disposição daquelas crianças era diferenciada, e o contato das 

alunas do anexo (a clientela carente) com as alunas as do colégio era limitado. 

 
 
[...] As irmãs no ano de 1916, abriram a Escola de Santo Antônio, 
uma instituição gratuita.  O problema, então, estendeu-se para a 
separação de um lado, as filhas da elite e, do outro aquelas, mais 
desprovida socialmente. . Ao que tudo indica, as alunas das duas 
instituições eram educadas por membros da mesma congregação; 
porém, de maneira diferenciada, acabavam não mantendo muito 
contato e deixando transparecer, atualmente, que as oportunidades, 
os cuidados e as atenções derivavam da condição social de cada 
uma das alunas. (MELO, 2007, p.65). 

 



 
 

 

         Embora os Colégios confessionais desenvolvessem atividades voltadas às 

crianças desvalidas, as suas práticas acabavam por desenvolver o estranhamento e 

o preconceito entre os grupos sociais.  Diante disso, a Casa do Pequenino pretendia 

reduzir as diferenças através dos ensinamentos educativo, ético e moral 

independente de etnia, religião etc. Embora a Casa do pequenino tivesse como lema 

o atendimento à parcela de crianças carentes da sociedade..  

          Era notório o envolvimento e o compromisso desenvolvidos para realização da 

obra do albergue-escola Casa do Pequenino que passou a ser a pupila dos 

seguidores da religião espírita, representados através da União Espírita Sergipana. 

Eles acreditavam que seria preciso pôr em prática o que se pregava,  e durante a 

cerimônia de posse da nova diretoria, em 1952, o confrade Milton Oliveira faz uso da 

palavra  para dirigir-se ao atual Presidente. 

 
 
[...] que a grande obra que estamos empreendendo que é sem 
dúvida a Casa do Pequenino, possa contar, como sempre com o 
apoio de todos os espíritas, para poder por em prática aquilo que 
sempre estudamos e que é a caridade. (Livro de Atas nº III – 1947 a 
1964, p.58). 
 
 

         E, para pôr em prática a caridade em prol dos desvalidos, foi preciso a 

realização de várias campanhas. Tudo dependia apenas do interesse e do 

compromisso das pessoas em ajudar. Solidarizando-se com essa causa, o Sr. João 

Cardozo do Nascimento, diretor do Departamento Nacional da Criança, e o 

Deputado Federal Dr. Leandro Maciel prometeram trabalhar no sentido de conseguir 

auxílio financeiro junto ao Orçamento Federal, para as obras.    

        Durante as realizações das reuniões da União Espírita, os integrantes 

mostravam-se preocupados com as obras da Casa do Pequenino, porém não 

deixavam de acreditar, se envolvendo e festejando todas as vezes que era 

comunicada a retomada da construção.  

 
 
Presidente fez alusões à atuação do irmão Tesoureiro na “Casa do 
Pequenino” e de outros, comunicando o reinício das atividades de 
construção de referida Casa que brevemente será inaugurada e, das 
campanhas para aquisição de colchões, cobertores e outros 
utensílios destinados à instalação. (Livro de Atas nº III 02.06.1947 – 
29.021964, p.71). 
 



 
 

 

         Em 1955 o prédio já se encontrava edificado, porém faltavam os equipamentos 

para o funcionamento da Casa do Pequenino, o dinheiro em caixa não era suficiente 

para arcar com as despesas de compra desses equipamentos. As campanhas e 

doações continuaram. Essa pendência levou a Casa do Pequenino a mais onze 

anos de espera. Somente em 1966 a obra foi concluída . 

 

 

(Foto 2) A Philips entrega material escolar a Dra. Laura Amazonas para uso das crianças da Casa do 
Pequenino.  Autoria desconhecida.  Acervo: Casa do Pequenino.  

 

          No início do ano de 1966 concretiza-se o que vinha sendo esperado desde 

1949. Chegou, então, o grande dia: a 14 de março começa a ser posta em prática a 

Educação em favor das crianças desprovidas de atenção do poder público, conforme 

pode ser verificado no termo de abertura de matrícula. 

 



 
 

 

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. 
 

 

               Embora a Casa do Pequenino abrangesse o complexo “Escola Amelie Boudet 

e o Lar Meimei”, no ano de 1966, apenas a escola de alfabetização entra em 

funcionamento, conforme artigo do Regulamento Interno. 

 

Art. 2º - A Escola “Amelie Boudet” é um anexo da “Casa do 
Pequenino”, funciona sob sua direção e se propõe a administrar o 
ensino primário, gratuitamente, obdecendo ao programa oficial, 
adotado no Brasil, preparando seus alunos para admissão ao 
ginásio ou qualquer curso secundário nacional.  

 
 

                A Escola de Alfabetização “Amelie Boudet” atenderia as crianças de 06 (seis) 

a 10 (dez) anos de idade, que compreenderia o período de alfabetização, da 1ª à 4ª 

série do Primário. No entanto, a solenidade de inauguração fora realizada aos vinte e 

nove dias do mês de junho de 1966, com a presença de várias autoridades, membros 

da União Espírita Sergipana, e de componentes de outros grupos espíritas, além do 

Coral da Escola de Evangelização “Lindolfo Campos”, que no decorrer da solenidade 

entoou hinos, e da Dra. Laura Amazonas, personalidade importante para a 

consolidação daquele momento, conforme se lê no Livro de Atas – Lançamento Pedra 

e outras Inaugurações. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de mil novecentos e 
sessenta e seis, às 16 horas, nesta cidade de Aracaju, em a “Casa 
do Pequenino”, a rua Dom José Thomaz nº 588, realiza-se a 
inauguração da Escola de Alfabetização “Amelie Boudet”, sob os 
inispícios  da União Espírita Sergipana. (05.12.49 – 23.12.1988, p.1). 
 
 

O entusiasmo dos componentes foi demonstrado durante a cerimônia de 

inauguração, quando o então presidente da União Espírita Sergipana, José Mesquita 

Neto agradeceu a todos que contribuíram para que a tão esperada obra da Casa do 

Pequenino, cujo nome remete a algo pequeno, porém grande aos olhos dos seus 

idealizadores, se  tornasse realidade, e nas palavras expressas no discurso do Dr. 

Manoel Cabral Machado, Secretário de Educação e Cultura do Estado, que 

demonstrou o seu encantamento ao proferir: 

 



 
 

 

[...] vibrante alocuções enaltecendo a obra a que vem inaugurar, 
analizando, com profundezas filosóficas, a expressão – trabalho – 
solenidade – tolerância, usadas pela professora D. Neide Mesquita 
[...] (Livro de Atas – Lançamento Pedra e outras Inaugurações, 
05.12.49 – 23.12.1998, p.3). 

              

 

            Diante dessa empolgação, a Casa do Pequenino tinha como proposta de 

ensino despertar na criança o sentimento de amor à pátria, levando o aluno a agir 

dentro do código de civismo, que levaria à prática de hábitos sadios, como ordem, 

honestidade, cooperação e trabalho.  Além do princípio que era considerado pelos 

diretores e idealizadores, como fundamental na educação de uma criança: o “amor a 

Deus”.   

          Contudo, nos registros e documentos analisados há divergência quanto aos 

números; pois conforme o livro de matrículas havia 20 (vinte) alunos cursando 

aquele ano letivo, porém somente 17 (dezessete) participaram das atividades de 

encerramento do referido período. É possível que tenha havido desistências ou 

evasão, ou simplesmente ausência ao evento que deu como encerrado aquele ano 

letivo. 

         O ano seguinte foi considerado ímpar para UES (União Espírita Sergipana), 

pois se concretizava a outra parte do sonho: a Casa do Pequenino, que já agregava 

a Escola Amélie Boudet, implanta os serviços do Lar Meimei em 1967, que serviria 

de amparo à criança, em regime de internato.  E, exatamente em 9 de abri l, 

realizava-se no salão da Escola a solenidade de inauguração.   

 

Aos nove de abril do ano de mil novecentos e sessenta e sete (9-4-
1967) realizou-se no salão da Escola Amelie Boudet, a solenidade 
de inauguração do “Lar Meimei” sob a direção da irmã D. Neide 
Mesquita. (Livro de Atas – Lançamento Pedra e outras 
Inaugurações, 05.12.49 – 23.12.1998, p. 5). 
 

 

          Da mesma maneira como ocorreu na solenidade de inauguração da Escola, 

foi possível registrar a presença de várias autoridades, dentre elas o senhor José 

Mesquita Neto (Presidente da União Espírita), Carlos Salter (Venerável da loja 

Maçônica Capitular “Contiguiba”), Capitão Djalma Farias (representante da 

CAPEMI), Dra. Laura Amazonas, Dr. Benjamim Leite, e Divaldo Pereira Franco, que 

teve o importante papel de orador oficial nesta solenidade, além de representantes   

de vários grupos da U. E. S (União Espírita de Sergipe). 



 
 

 

          Foi um dia festivo e as palavras proferidas pelo senhor Divaldo Pereira Franco 

emocionou e contagiou a todos os presentes à solenidade, quando chamou a  

atenção para a responsabilidade e sensibilidade que deveriam ter para com aquelas 

crianças. 

 

[...] Incentivos à educação da criança, ao cuidado para com a criança, 
pois esta é glória da vida e são as flores da terra [...] Exaltou a divina 
tarefa de “plantar almas” no Lar Meimei, construindo aí um “Lar do 
amor”. (Ata  do Lançamento  da Pedra e Outras Inaugurações, 
05.12.1949 – 23.12.1988, p. 5). 
 
 

         Em seguida, os idealizadores da Casa do Pequenino assinaram um novo 

compromisso, sem medir esforços para dá aos pequeninos do Lar Meimei 

esperanças  de um futuro  edificante que seria germinado dentro do Lar. 

 

 

(Foto 3) Alunos da Escola Amélie Boudet e do Lar Meimei no ano  de 1968. Autoria desconhecida.  
Acervo: Casa do Pequenino.  

 

          Ao encerramento da solenidade, fora convidada a Dra. Laura Amazonas para 

cortar a fita simbólica do Lar Meimei.  E não poderia ser o contrário, pois no ano de 

1947, naquele grupo de seis amigos que idealizaram a construção da Casa do 

Pequeno Pobre, estava a Dra. Laura Amazonas, que se empenhava cotidianamente, 

e não desanimou até vê o sonho tornar-se realidade. 



 
 

 

          O ano de 1967 seria então o segundo ano de atividade da Escola Amélie 

Boudet e o primeiro do Lar Meimei, de acordo com o livro de matrículas. Dos 48 

(quarenta e oito) alunos matriculados, sete eram do Lar, os demais  eram apenas 

alunos da escola que  funcionava no turno da manhã, enquanto o turno da tarde 

ficava restrito aos alunos do internato, que realizavam ali no prédio da escola  o 

reforço escolar sob acompanhamento de uma professora.   

          Assim, a Casa do Pequenino abria suas portas para a sociedade sergipana 

acolhendo este contingente fundamental para o desenvolvimento da nossa 

sociedade num futuro próximo: a criança. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

          A Casa do Pequenino, inaugurada em 1966 e que se consolidou no 

atendimento das crianças carentes e desassistidas, persiste até os dias de hoje, 

tendo passado por algumas modificações em sua estrutura. Hoje, esta instituição se 

resume à Escola Amélie Boudet, porém em regime de semi-internato, sem 

abandonar a sua causa inicial, a sua meta primordial. 

          O seu objetivo principal, de diminuir diferenças e lutar em prol das famílias 

pobres que, em virtude da ausência de posses, eram consideradas incapazes de 

cuidar de seus filhos, possibilitando-lhes o acesso dos mesmos à Educação Formal, 

que promoveria o seu desenvolvimento, tornando-os melhor preparados para a vida. 

         A instituição buscava 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. Os métodos pedagógicos colocados em prática na Casa 

também consistiam em cuidar do corpo, zelar pelas roupas, e manter uma 

alimentação saudável.  Assim como ensinar etiquetas de boas maneiras, como 

sentar à mesa e como usar os talheres, além do amor a Deus, pois os alunos do Lar 

e da Escola não iniciavam as refeições e nem dormiam antes de fazer orações de 

agradecimentos.  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. 

         A metodologia da escola consistia fundamentalmente em respeito, disciplina e 

ética, visando à boa e harmônica convivência em sociedade. E, as mudanças que os 

idealizadores da Escola e do Lar almejavam promover naquelas crianças só seriam 

reais se cada uma delas absorvesse parte do que fora ensinado entre os muros da 

Casa do Pequenino. 

          A história das instituições educativas possui um papel importante na evolução 

da Educação, e a Casa do Pequenino, nos seus quase sessenta e dois anos de 

existência, contando do momento da idealização até os dias atuais, contribuiu 

principalmente para a educação das crianças órfãs e/ou abandonadas. Podemos 

dizer que esta instituição foi construída pouco a pouco, retalhos foram juntados, 

ideais e sonhos edificados, e assim formaram os fragmentos da história desta 

instituição. 
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