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RESUMO 

 

VENTURA, Magda Fernandes Garcia. Mulheres Educadoras na Presidência da 

Associação Feminina Santista (década de 1930). Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Católica de Santos, UNISANTOS, 2016. 

 

A presente dissertação investiga a Associação Feminina Santista (AFS) na década de 1930, 

através da atuação de suas dirigentes responsáveis pelo desenvolvimento da educação do 

elemento feminino, refletindo sobre sua atuação no funcionamento interno da escola. As 

fontes para reconstruir esse passado histórico são provenientes, sobretudo, do arquivo da 

então AFS, bem conservado: atas, relatórios das Diretorias, livros de matrículas e ofícios 

expedidos, álbuns de formatura e outros materiais iconográficos. Foram consultados, também, 

o Centro de Documentação da Baixada Santista e o Laboratório de Informação, Arquivo e 

Memória da Educação - LIAME -, da Unisantos. Outras fontes pesquisadas foram os 

impressos, como os periódicos de A Tribuna - principal jornal da cidade - onde se encontram 

material iconográfico, discursos, comunicados referentes às matrículas, anúncios e outras 

informações, além dos jornais disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira (A Noite; Correio 

Paulistano; O Estado de São Paulo; O Paiz; e outros). Identificou-se o perfil das presidentes 

que atuaram no período (1930 – 1940), mulheres vindas da elite intelectual: as suas ações 

sociais e políticas e a atuação educacional (os vários cursos e aspectos das práticas escolares) 

da instituição. 

 

Palavras-chave: Associação Feminina Santista; Mulheres e educação feminina; Década de 

1930 em Santos. 
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ABSTRACT 

 

VENTURA, Magda Fernandes Garcia. Women educators as head of the board of the 

Women’s Association of Santos (1930s). Thesis (Master of Education) – Universidade 

Católica de Santos, UNISANTOS, 2016. 

 

This present study investigates the Women’s Association of Santos (Associação Feminina 

Santista, or AFS) in the 1930s, identifying the leaders responsible for the development of the 

education of the female element and reflecting on their actions on the inner workings of 

school. The main sources for this reconstruction of the historical past were found, primarily, 

in the well preserved archives of the now extinct AFS: minutes, reports from the Board of 

Directors, registry books, official letters, graduation photo albums and other iconographic 

material. The Documentation Center of the Baixada Santista region was consulted, as well as 

LIAME’s, at Unisantos. The research also resorted to printed sources, like A Tribuna–

foremost newspaper in the city of Santos –where iconographic material, speeches, notices on 

enrollment, announcements, and other information were found, in addition to digitized 

newspapers available at the Hemeroteca Digital Brasileira (A Noite; Correio Paulistano; 

Gazeta de Notícias; O Estado de São Paulo; O Paiz; among others). The profile of the heads 

of the board serving in the period (1930 – 1940) was identified, women of the intellectual 

elite: their social and political actions and educational initiatives (the various courses and 

aspects of school practice) of the institution. 

 

Key-words: Women’s Association of Santos; Women and female education; Santos in the 

1930s. 
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INTRODUÇÃO 

  

A Associação Feminina Santista (AFS) foi uma instituição de grande destaque na 

sociedade de Santos, iniciando-se em 1902 - sob a direção da educadora Eunice Caldas - com 

o objetivo de elevação cultural da mulher. A instituição congregou mulheres da elite santista 

preocupando-se também com o crescimento de crianças dos estratos menos favorecidos 

economicamente com a instalação das escolas maternais.  

Em minhas pesquisas na Iniciação Científica e no Trabalho de Conclusão do Curso 

de História, ao fazer levantamentos sobre educação no jornal A Tribuna nos anos iniciais da 

década de 30, observei a presença da AFS na vida da cidade. 

A Associação Feminina Santista teve grande relevância na sociedade, pois formou 

inúmeras gerações de mulheres alcançando prestígio pelo nível da instrução e formação dada 

às suas alunas até encerrar suas atividades na década de 1970. Sua atuação envolveu mulheres 

que se destacaram na instrução e na vida cultural da região, de grande desenvolvimento 

econômico no comércio cafeeiro, com um grande contingente de imigrantes e, portanto, que 

demandava escolas e professoras. 

A historiografia dessa instituição limita-se ao período da 1ª República (1889 – 1930). 

Dessa maneira, o presente estudo torna-se oportuno ao pretender reconstituir a história da 

AFS dentro de um período tão emblemático que é o do governo de Getúlio Vargas, onde 

importantes eventos no campo político (a revolução de 1932) e educacional aconteciam: 

ampliação dos direitos femininos pela conquista do voto; criação de vários sindicatos; 

instauração de movimentos cívicos e de assistência sociais femininos (Associação Cívica 

Feminina, Casa do Senhor, Cruzada das Senhoras Católicas e Prato de Sopa Monsenhor 

Moreira) são alguns exemplos. 

O objetivo geral desta dissertação foi investigar a Associação Feminina Santista nos 

anos de 1930, verificando quem eram as mulheres que a dirigiram nessa década e como 

desenvolveram os objetivos iniciais da instituição. Dentro desta perspectiva, buscou-se: 

levantar o perfil das presidentes da AFS, destacando sua trajetória familiar e de vida; 

identificar os vários cursos desenvolvidos pela instituição para a elevação da mulher 

acompanhando as reformas educacionais da época e pesquisar aspectos de sua cultura escolar, 

entre elas as realizações e manifestações, quer sejam atividades recreativas, festas de 

formatura ou participação em campanhas cívicas e sociais. 
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Algumas questões foram colocadas: se as mulheres dirigentes da AFS são 

representativas dos ideais femininos que deram origem à instituição; como a instituição vai se 

adaptando aos novos desafios da sua época; observar como o movimento da Escola Nova aí se 

desenvolve e se havia a interferência da nova política do governo Getúlio Vargas.  

Por se tratar de uma instituição cujo objetivo inicial era promover a emancipação e 

elevação social e cultural da mulher foi utilizado para o estudo o conceito de análise de 

gênero a partir de Susan K. Besse. No livro Modernizando a desigualdade: Reestruturação da 

ideologia de gênero no Brasil, 1914-1940 (1999), a autora promove uma reflexão sobre os 

vários aspectos que envolviam a condição feminina do período. Besse revela que, de meados 

da década de 1910 até a década de 1930, “amplos debates a respeito da redefinição dos papéis 

de gênero” tomavam conta dos meios intelectuais, políticos e sociais. Após a Primeira Guerra 

Mundial, o surgimento da mulher na imprensa refletia “mudanças nos papéis femininos” e 

novas expectativas se aceleravam com a rápida expansão da economia urbano-industrial. 

Dentro dessa sociedade em transformação, “as mulheres de classes urbanas média e alta 

aproveitavam rapidamente as novas oportunidades [...] para ampliar sua própria participação 

social”. Essas reflexões ajudam-nos a entender os vários aspectos das presidentes da AFS. 

Para compreender sinteticamente as práticas sociais das mulheres investigadas, 

acredita-se que apenas a categoria gênero não seja suficiente. Nessa análise precisamos 

considerar outras categorias, tais como “classe social”, “etnia” e “geração”, por exemplo, 

pois, assim como há homens e homens, há mulheres e mulheres. Homens e mulheres deste ou 

daquele segmento social, desta ou daquela etnia, desta ou daquela geração. Nessa proposta, é 

necessária a colaboração de outros autores para fazer uso de outras categorias de análise.  

Maria Izilda Santos de Matos aponta a importância, nos estudos de gênero, de 

ressaltar os aspectos de análise relacionados aos homens e as significações sociais a eles 

relativas. Seu texto Outras Histórias: as Mulheres e Estudos dos Gêneros (1997), Matos 

destaca que os elementos como cultura, classe, etnia, geração e ocupação devem ser 

articulados na compreensão da elaboração social dos gêneros. No capítulo “História das 

Mulheres e Gênero: usos e perspectivas”, a autora enfatiza, também, a necessidade de 

superarmos a “dicotomia ainda fortemente presente entre a ‘vitimização’ da mulher – uma 

análise que apresenta um processo linear e progressista de suas lutas e vitórias e a visão de 

uma “onipotência feminina, que algumas vezes estabelece uma ‘heroicização’ das mulheres” 

(p.287). As observações da autora são bastante pertinentes nas análises das mulheres que 

dirigiram a AFS. Percebem-se nas suas trajetórias de vida as contribuições de maridos, irmãos 
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e pais o que nos permitem observar os mecanismos sociais que se articulavam entre os sexos e 

as “contribuições de cada qual ao processo histórico”, como afirma Maria Izilda Santos de 

Matos. Por ser a categoria gênero relacional, “a construção dos perfis de comportamento 

feminino e masculino define-se um em função do outro, uma vez que constituíram-se social, 

cultural e historicamente num tempo, espaço e cultura determinados” (p.288). 

Na busca por compreender a singularidade das práticas sociais e as organizações 

femininas, da década de 1930, buscamos referências no artigo Mulheres da Elite, 

“Missionárias do Progresso” (1902-1920), de Maria Apparecida Franco Pereira (abr. 2006).  

Em seu estudo, a autora apresenta evidências históricas dessas práticas sociais de algumas 

mulheres da elite santista na origem da AFS. Através da filantropia, por exemplo, elas podem 

revelar seus “dotes”, além de ampliar a inserção no espaço público. 

Para a questão do estudo sobre as mulheres, o magistério como ocupação feminina, 

Jane Soares de Almeida (jun. 2011) em Professoras Virtuosas; mães educadas: retratos de 

mulheres nos tempos da República (séculos XIX/XX) contribui para analisar como se dava a 

formação das alunas no Liceu Feminino. 

Para as mulheres, educarem-se e instruírem-se, mais do que nunca, a instrução foi 

uma forma de quebrarem os grilhões domésticos e conquistarem uma reduzida parcela do 

espaço público. Foi também a possibilidade de se adequarem às normas sociais, ao mundo 

novo que se descortinava e principiava a selecionar os mais preparados intelectualmente e 

abria cada vez maior espaço para a sociabilidade.  

Buscou-se o conceito de instituição educativa na obra de Paolo Nosella e Ester 

Buffa, Instituições Escolares: por que e como pesquisar (2009). A obra dá elementos para 

orientar as investigações no estudo sobre a Associação Feminina Santista na década de 30. Ao 

defenderem uma linha metodológica que descreve o particular, explicitando suas relações 

com o contexto econômico, político, social e cultural, dialeticamente relacionados, ilustrando 

o clima cultural daquele momento. Algumas associações com o objetivo de intensificar a 

cultura feminina vão surgindo, a partir dos anos 30: Associação Cívica Feminina; Federação 

Internacional Feminina etc. 

Na perspectiva de realizar um estudo da cultura escolar, Vinão Frago; Escolano e 

Dominique Julia serviram de embasamento na construção da dissertação. Vinão Frago chama 

a atenção para as questões de investigações que perpassam as relações interpessoais do 

cotidiano da escola. O artigo Por una historia de la cultura escolar: enfoques, cuestiones, 
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fuentes (1998), nos traz a ideia do que é pesquisar a cultura escolar e detalha essa busca na 

área da educação, facilitando uma análise histórica dessa cultura. Para Viñao cultura escolar 

abrange as práticas existentes, normas e teorias no interior das escolas, envolvendo alunos e 

professores.   Na sua interpretação, englobava tudo o que acontecia no interior da instituição. 

É importante também a perspectiva de Escolano que entende a cultura da escola, em 

sua tríplice dimensão: Cultura empírica, ou seja, “aquela que os professores constroem no 

exercício de sua profissão”; Cultura científica, gerada nas academias de educação; e Cultura 

normativa produzida pelo discurso e as práticas de ordem político institucional (2005, p.43-

44). Essa perspectiva colabora pra o entendimento sobre as reformas e intervenções 

educacionais que o Liceu Feminino Santista sofreu para acompanhar as práticas pedagógicas 

adotadas pelas Escolas Normais Oficiais. 

Dominique Julia – “A cultura escolar como objeto histórico” - que vê a cultura 

escolar “como um conjunto de teorias, princípios ou critérios, normas e práticas sedimentadas 

ao longo do tempo no seio das instituições educativas” e se preocupa em estudá-las. Essa 

perspectiva na história da educação possibilita compreender a “caixa preta da escola”, ou seja, 

aqueles processos internos próprios da instituição, onde “os atores” que fazem essa instituição 

atuam.  

Dominique Julia ressalta a relação da cultura escolar com outras culturas que com as 

quais ela se relaciona.  As normas e práticas, segundo o autor, não podem ser analisadas sem 

considerar “o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer  essas ordens e, 

portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, 

os professores primários e os demais professores”. Com isso, o autor dá elementos para se 

penetrar no interior da escola, afastando-se dos limites de seus aspectos estruturais externos. 

A nova abordagem, trazida por esses textos, ajuda a enxergar esse espaço de disputa, 

de poder, não só pelo olhar macro, da norma, do legal, das políticas educativas, mas a partir 

do olhar interno da própria escola.  

Esta dissertação utilizou a metodologia histórico-documental e o método 

prosopográfico. A documentação da Associação Feminina Santista é o material mais 

fundamental da pesquisa na reconstituição da estrutura institucional e da cultura escolar. O 

arquivo da instituição é muito bem conservado e nele constam os livros de atas, relatórios das 

Diretorias, livros de matrículas e ofícios expedidos, álbuns de formatura e outros materiais 

iconográficos.  
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Nos relatórios das presidentes da diretoria foi possível elencar a organização e o 

corpo administrativo e docente do Liceu Feminino Santista; aspectos de sua cultura escolar, 

além das realizações e manifestações das escolas mantidas pela AFS. Verificou-se o registro 

das festas de finais de ano que ocorriam nas escolas da AFS. Assim, foi possível mapear as 

comemorações de aniversário da própria Associação Feminina Santista (AFS), do Liceu 

Feminino Santista e das demais datas festivas. 

Nos relatórios 27º ao 35º (1930 – 1940) podem ser observados os cursos mantidos 

pela Associação Feminina Santista. A apresentação está organizada com o nome da escola; as 

disciplinas ministradas, o corpo administrativo e docente; início das aulas; número de alunas 

de cada série; quantas ficaram de exame; licenças e substituições de professores; resumo de 

cerimônias de colação de grau; prêmios oferecidos e informações sobre a festa de 

encerramento do ano. 

Nos livros de ofícios expedidos, conhecemos os assuntos que movimentavam a 

instituição. Os ofícios variavam conforme a época ou a necessidade: desde problemas 

financeiros e pedidos de ajuda às esferas municipal ou federal, até convites enviados às 

autoridades para as solenidades de colação de grau. 

Entre a série documental da pesquisa também foi relevante conhecer a Legislação - 

Decreto-Lei nº 24, de 29 de novembro de 1937 – que tratava sobre a acumulação de funções e 

cargos públicos remunerados e que resultou no afastamento de alguns professores do Liceu 

Feminino Santista.  

Na expectativa de coletar dados sobre as mulheres aqui estudadas, foram realizadas 

visitas ao próprio acervo do Liceu Feminino Santista além dos arquivos da Hemeroteca 

Municipal de Santos; da Fundação Arquivo e Memória de Santos; do Centro de 

Documentação da Baixada Santista e do LIAME (Laboratório de Informação, Arquivo e 

Memória da Educação) da Unisantos; do Instituto Histórico e Geográfico da cidade. A 

pesquisa em vários sites revelou indícios sobre as ligações familiares das presidentes da 

época. Destacam-se aqui os impressos digitalizados disponíveis na Hemeroteca Nacional 

Digital Brasileira.  

Foram necessárias leituras de notícias de falecimento, casamentos, aniversários, em 

colunas sociais, religiosas, empresariais, entre outros assuntos. Através dessas pistas e 

informações, sobre a origem familiar das presidentes que dirigiram a AFS, traçamos o perfil 

de cada uma e elaboramos uma breve genealogia.  
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Os indícios possibilitaram dar visibilidade a essas mulheres vindas de elites de 

famílias do período (alguns parentes tinham grande destaque na sociedade paulista). Tiveram-

se presentes, nesse sentido, o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg e a prosopografia. 

 O método prosopográfico foi utilizado por oferecer as ferramentas necessárias na 

análise das trajetórias das presidentes da AFS, bem como suas relações sociais na década de 

1930.  A prosopografia investiga as “características comuns de um grupo de atores na história 

por meio de um estudo coletivo de suas vidas” (STONE, 2011). Dessa forma, analisamos 

pontos em comuns dessas mulheres tentando compreender suas trajetórias, a elite que 

pertenciam entre outras questões do período. 

A importância de se considerar os estratos familiares e suas ligações entre si, na 

visão de mundo das pessoas da elite, também é abordada por Maria Helena Bueno Trigo, na 

obra Os paulistas de quatrocentos anos: ser e parecer (2001). 

Algumas tinham ligações de sociabilidade por participarem das mesmas entidades 

sejam de cunho feminista e/ou filantrópico (na Associação Cívica Feminina, por exemplo, 

havia alternância na ocupação dos cargos). 

Para investigar uma breve genealogia, traçar o perfil e analisar as trajetórias das 

presidentes que atuaram na AFS foram considerados, entre outros, os seguintes jornais: A 

Tribuna; A Noite; Correio Paulistano; Diário Nacional; O Estado de S. Paulo e O Paiz. 

A dissertação tem a seguinte estrutura, dividida em 4 capítulos. No primeiro capítulo, 

procura-se evidenciar, num amplo contexto histórico, as várias transformações pelas quais o 

país atravessava após o golpe de Getúlio Vargas no poder até o Governo Constitucional (1934 

– 1937).  Destacam-se, também, as intervenções no cenário educacional com a criação do 

ministério da Educação e Saúde com os ministros Francisco Campos e Gustavo Capanema e, 

finalmente, foram relatados aspectos da Revolução Constitucionalista de 1932 no contexto da 

cidade. 

O capítulo dois apresenta um breve histórico sobre a Associação Feminina Santista 

nos seus primórdios e indica - indica os principais desafios que permearam a década de 1930. 

Aponta, também, as instituições com as quais manteve parceria, as principais festas e 

acontecimentos do período, incluindo pequenos trechos de discursos de dois paraninfos. 
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O capítulo três analisa o perfil das presidentes da AFS na década de 1930, a origem 

familiar e peculiaridades do modelo familiar que as distinguem, além dos aspectos mais 

relevantes da sua atuação social. Nesse capítulo, aponta-se a existência de certa 

intercambialidade na ocupação de cargos de algumas mulheres ligadas à AFS em outras 

instituições filantrópicas, como na Associação Cívica Feminina e na Federação Internacional 

Feminina. Observa-se, inclusive a circulação de professoras pertencentes à AFS nessas 

mesmas entidades. 

 O destaque a Zeny de Sá Goulart, que teve a gestão mais longa das presidentes da 

década de 1930, é desenvolvido no quarto capítulo. Para traçar o perfil da professora Zeny 

foram feitas buscas em vários periódicos da época, nos relatórios da AFS, além do acervo do 

LIAME e na obra de Edith Pires Gonçalves, Memórias do Casarão Branco, também se 

encontra um depoimento da escritora que teve aulas particulares na casa da professora Zeny. 

Informações obtidas por Lourdes Lago Felício, que ocupa a cadeira nº38 da patrona, Zeny de 

Sá Goulart, na Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos (AFCLAS) também 

foram inseridas no capítulo.  Os depoimentos pessoais de duas ex-alunas: a escritora santista 

Carolina Ramos e a Profª Mestra Yza Fava de Oliveira, da Unisantos, acrescentaram um 

colorido a mais a esse perfil tão singular. 
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CAPÍTULO I - A DÉCADA DE 1930: CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1.1. PANORAMA REGIONAL 

 

Tratar da organização política de Santos, na década de 1930, significa repor o 

protagonismo do Movimento de 1930 e seus desdobramentos, no que diz respeito à 

reorganização política do país com o estabelecimento de governos provisórios na esfera 

federal e estadual e a dissolução do poder legislativo nessas mesmas instâncias.  

Em Santos foi organizada, pelo Governo estadual, uma junta governativa no período 

de 28 de outubro a 30 de novembro de 1930, composta por Waldemar Leão, Antônio 

Feliciano e Leopoldo O. Figueiredo. A partir daí, na década de 30, houve uma sucessão de 

prefeitos nomeados interventores: Elias Machado de Almeida (1º dez. 1930 a 12 abril 1931); 

Antenor Maciel Bué (13 abril 1931 a 1º abril 1932).; Aristides Machado Bastos (2 abril 1932 

a 2 abril de 1935) e  Antonio Gomide Ribeiro dos Santos (3 abril 1935 a 13 agosto 1936). 

(SANTOS, 1937, p.423) 

Mais tarde, em 13 de agosto de 1936, com a realização de eleições para o executivo e 

o legislativo, foi eleito como prefeito e tomou posse o Dr. Aristides Bastos Machado que 

governou por apenas dois meses, entre 13 de agosto a 15 de outubro de 1936. Na Câmara dos 

vereadores, é importante registrar a participação feminina com a Professora Zeny de Sá 

Goulart, a primeira vereadora de Santos.  

Como sucessor do Prefeito Aristides Bastos Machado, Antonio Iguatemy Martins 

Junior governou durante o período de 15 outubro 1936 a 10 novembro 1937. A gestão do 

Prefeito Martins Júnior foi interrompida com o início de um novo período autoritário que 

ficou conhecido como Estado Novo, iniciado no dia 10 de novembro de 1937 com um golpe 

liderado pelo presidente Getúlio Vargas. 

Com o golpe do Estado Novo, os municípios perdem sua autonomia política, ”que só 

foi retomada em 1947, sendo que Santos, entretanto, só recuperou o direito de eleger seu 

prefeito em 1953” (GONÇALVES, 2008, p.47). Nesse período voltaram os interventores 

nomeados: Antonio Iguatemy Martins Junior (10 novembro 1937 a 17 janeiro 1938); Antonio 

Gomide Ribeiro dos Santos (17 janeiro a 14 julho 1938); Cyro de Athayde Carneiro (14 julho 

1938 a 1º julho 1941). Os prefeitos passaram a ser eleitos só a partir de 13 de abril de 1953. 
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Por sua vez, mais tarde, a Revolução Constitucionalista de 1932 modificou o 

cotidiano da cidade, que ficou mobilizada. Foi considerada a primeira revolta importante 

contra Vargas e o último grande conflito armado no Brasil, teve 87 dias de combates
1
, com 

saldo oficial de 934 mortos – entre eles, 81 santistas -, embora estimativas sejam de 2,2 mil 

perdas. 

Nesse movimento, irmanaram-se todas as autoridades da cidade, inclusive o bispo D. 

José Maria Parreira Lara, que era mineiro. Sua presença foi discreta, porém os movimentos da 

Igreja, suas associações religiosas, tiveram participação ativa, como, por exemplo, a 

Sociedade São Vicente de Paulo, Casa do Senhor, Congregação Mariana (dos homens), o 

Prato de Sopa Mons. Moreira com o Departamento: “O pão do pobre”. O Pe. João Baptista de 

Carvalho, brilhante orador sacro, cura da Catedral utilizou a sua retórica, incentivando a 

participação do povo, nas cerimônias religiosas e cívicas. 

A cidade foi dividida em quarteirões com um responsável coordenando. Cruz 

Vermelha, Centro do Comércio Varejista de Santos e Rotary Clube, os grupos de escoteiros 

(entre outros) são indícios de uma cidade envolvida nesse movimento dos paulistas, dando 

assistência espiritual, distribuindo roupas e alimentos. Alguns foram requisitados para a 

capital. É o caso de Helena Gimenez Franco, considerada a datilógrafa mais rápida da cidade, 

convocada para registrar as doações da Campanha do ouro. A sede central do movimento foi 

o prédio do Grupo Escolar Barnabé, no centro da cidade. 

Além disso, foram formados batalhões de civis e de operários, embora sem as 

lideranças sindicais. São 55 estivadores, homens robustos. A Associação Comercial de 

Santos, que congregava o alto comércio do café, também aderiu ao movimento: “O alto 

comércio santista garante os ordenados dos auxiliares que pegarem em armas e auxiliará 

pecuniariamente os trabalhadores em café” (A Tribuna, 17 jul. 1932, última página, apud 

PEREIRA, 1992, p.274). 

Também foi relevante a adesão das autoridades educacionais, pois acreditavam no 

desrespeito à lei por parte de Getúlio. Nessa altura, as aulas foram suspensas no segundo 

semestre e arranjos legais foram feitos para a provação dos alunos. 

 

 

                                                           
1
 A revolta começou em 9 de julho e terminou no dia 4 de outubro de 1932. 
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Nesse contexto, muitos se alistavam como voluntários; as mulheres se prontificavam 

na confecção das fardas e agasalhos. Edith Pires Gonçalves Dias lembra, por exemplo, que 

durante a “Campanha do Ouro para o Bem de São Paulo” milhares de jóias foram 

arrecadadas. Relata alguns momentos vividos na própria residência:  

 

[...] tudo foi doado. Não tendo mais o que oferecer, papai reuniu 

objetos de arte, tapetes persas e quadros de artistas famosos e montou 

uma vitrine na Casa Pedro dos Santos, para que fossem vendidos em 

benefício da revolução. Como havia dificuldade em comprá-los, em 

razão da situação econômica, cada vez pior, não conseguiram vender 

nenhuma peça e com o final da revolução, elas retornaram para nossa 

casa. (DIAS, 1999, p.67) 

 

As contribuições chegavam tanto de pessoas comuns quanto do comércio, de um 

modo geral. Seja por pedidos feitos diretamente às lojas de tecidos ou espontaneamente, a 

AFS confiava no espírito altruístico dos santistas. O Srº Bernard Browne e sua esposa, Srª 

Winifred Browne, por exemplo, doaram flanelas e fazenda cáqui para confecção de agasalhos 

e sacolas para as Forças da Cruzada Constitucionalista. Vale lembrar, que a Srª Winifred 

Browne foi benfeitora da Beneficência Portuguesa. No 74º aniversário da fundação da 

Sociedade Portuguesa de Beneficência, ocorrido dia 21 de agosto de 1933, foi prestada 

homenagem à mencionada senhora, constando a inauguração de seu busto em bronze, no átrio 

do hospital. (Diário Oficial do Estado, 20 ago. 1933, p.14) 

Certamente, foi uma fase difícil cujos reflexos incidiram com intensidade na vida de 

todos. Nas batalhas, os santistas participaram em duas linhas de frente: no Litoral, sul, nas 

fronteiras com o Paraná; e no Norte do Estado na região do Vale do Paraíba. 

São Paulo perdeu a batalha pelas condições inferiores tanto em armamentos, como 

politicamente, porém o movimento paulista forçou a convocação da Assembléia Constituinte 

em 1933. O presidente Getúlio Vargas acabou cedendo e a nova Constituição de 1934 foi 

promulgada: dava maiores poderes ao poder executivo, mas permitia o voto feminino.  

Nesse ponto, é importante voltar ao início dos anos 1930 e lembrar que, apesar da 

crise da Bolsa de da Bolsa de Valores novaiorquina e seus efeitos maléficos, a cidade 

continuava sua vida, com melhoramentos e atividades culturais, algumas reflexo do período 

áureo do café.  
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A crise na economia do café, iniciada pela superprodução da safra e a consequente 

baixa dos preços, é agravada com a queda da Bolsa dos Valores de N. York, A movimentação 

do porto torna-se mais lenta e a exportação do café cai para 30 % do seu total. Diminuem-se 

as importações. O período de 1929-1930 assiste ao aumento da extensão do cais com a 

construção dos depósitos de material inflamável (combustível) na Ilha de Barnabé (o santista 

Comendador Francisco Barnabé Carvalhaes havia sido um dos proprietários do local). Entre 

1931 e 1944 o cais não aumentará a sua extensão que é de 5021 m. Contudo em 1938, recebe 

o certificado de porto de primeira classe por ter movimentado mais de 4 milhões de toneladas 

(4.084.941 t). A grande capacidade de estocagem portuária para os produtos do hinterland foi 

aumentada com construção do depósito de inflamáveis da Ilha Barnabé A vida do porto vai 

suportando as flutuações das crises político-econômicas do país. Sofre com a Revolução 

Constitucionalista e com a Grande Guerra iniciada em 1939.
2
 

O café, importante produto de exportação, embora recebesse a atenção do Governo 

para regularizar as suas safras, já não era atividade priorizada pelo Governo que, nessa altura, 

já planejava investimentos na industrialização, como condutora da economia. Esse 

planejamento só se tornaria uma realidade com a implantação do pólo industrial de Cubatão 

(Refinaria de Petróleo Presidente Bernardes e Cosipa - Companhia Siderúrgica Paulista) na 

década de 1950. 

Apesar das “crises e problemas (interrupção de sua expansão física, a crise 

econômica de 1929, as guerras mundiais), o porto segue crescendo e representando o principal 

fator de crescimento e desenvolvimento da cidade.”  

Nesse cenário regional, a classe operária santista formou-se a partir da grande massa 

de trabalhadores, atraídos pelo desenvolvimento do comércio do café, no período 1870-1930. 

“Esse foi também o momento em que uma elite intelectual formou a crescente classe média 

composta por médicos, engenheiros e professores [...]” (GONÇALVES, 2008, p.42). 

Após a Revolução de 30, a legislação social-trabalhista se ampliou - como já nos 

referimos - sendo assinados inúmeros decretos. Entre os mais importantes, está o que criou o 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 26 de novembro de 1930 (nº 19.433). 

                                                           
2
 NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/ 

lendasnm.htm>. Acesso em: 2015. 
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Houve várias legislações sobre sindicalização durante toda a década, caracterizando a 

instituição sindical.
3
 

Como esclarece Alcindo Gonçalves, “um exemplo evidente da nova postura do 

Estado após a Revolução de 1930 pode ser percebido na fundação do Centro dos Estivadores 

de Santos, em 1º de dezembro de 1930” (2008, p.43). 

Dessa forma, a década de 1930 evidencia um expressivo movimento sindical-

trabalhista. Alcindo Gonçalves relata que a maioria “sucedeu a associações e sociedades 

surgidas no início do século, representando a continuidade da organização do movimento 

operário” (1995, p.75). Melhor explicando: em 1930, surge o Sindicato dos Estivadores (1º de 

dezembro). Em 1931, foram inaugurados: Sindicato do Comércio Varejista de Santos 

(janeiro); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas (12 de julho); Sindicato dos 

Motoristas e Condutores da Marinha Mercante de Santos (27 de novembro); Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria do Trigo, Milho e Mandioca de Santos (04 de dezembro);  Em 

1932, Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga (18 de dezembro). Em 1933, foram 

fundados: Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Santos (1º de 

janeiro); Sindicato dos Ajudantes de Despachantes Aduaneiros (5 de janeiro); Sindicato dos 

Oficiais Barbeiros, Cabeleireiros e Similares de Santos (12 de janeiro); Sindicato dos 

Operários e Trabalhadores Portuários - atual SINTRAPORT - (14 de março); Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Extração de Mármores, Calcáreos e Pedreiras de Santos (26 de 

maio); Sindicato dos Empregados na Administração dos Serviços Portuários de Santos (28 de 

maio); Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Santos (29 de julho); Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção 

Civil de Santos, S. Vicente e Guarujá (20 de agosto). 

Por sua vez, em 1934, observamos a fundação do Sindicato dos Corretores de Café 

de Santos (13 de setembro). Em 1935, Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e 

Similares de Santos (1º de maio). Em 1937: Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de 

Santos (1º de agosto); Sindicato dos Telegrafistas, Radiotelegrafistas e Classes Conexas (2 de 

dezembro). Em 1938, Sindicato dos Auxiliares da Administração do Comércio Armazenador 

de Santos (30 de julho); Sindicato dos Vigias Portuários (22 de agosto); Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Panificação e Confeitaria de Santos e S. Vicente (18 de 

                                                           
3
 NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. Sindicalismo santista. s/d. Disponível em: <http://www. 

novomilenio.inf.br/santos/h0343a.htm >. Acesso em: 2015. 
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setembro); Sindicato dos Professores de Santos (1938)
4
. Finalmente, em 1939, observamos a 

fundação do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Santos
5
 (28 de maio); 

Sindicato dos Trabalhadores em Laticínios, Derivados de Açúcar e Torrefação de Café; 

Sindicato dos Empregados Terrestres Aquaviários e Operadores Portuários - atual 

SETTAPORT - (05 de julho) e o Sindicato dos Empregados em Saúde. 

Por tudo isso, podemos deduzir que a cidade vivenciava, nesse período, certa 

agitação sindical. O movimento operário ganhou força por meio dos sindicatos dos portuários 

e trabalhadores da construção. Nesse sentido, é oportuno lembrar que  

 

Entre 1931 e 1934 são os trabalhadores da construção civil que 

assumem a vanguarda da classe operária local. Em 1934, uma série de 

movimentos grevistas ocorre na cidade: bancários, empregados em 

hotéis, cafés e restaurantes, construção civil, padeiros e confeiteiros, 

portuários (greve de 24 horas), operários da Light de Cubatão, além de 

manifestações no porto contra os integralistas. No final de 1934 

surgem na imprensa notícias sobre a Frente Única Sindical e Popular 

de Santos e Litoral. (GONÇALVES, 1995, p.75) 

 

Convém ressaltar, também, a importância da Delegacia do Trabalho Marítimo, 

sediada em Santos desde 1934. Criada através do Decreto nº23. 249, de 20 de outubro de 

1933 com o objetivo de “Inspeção, disciplina e policiamento de trabalho nos portos, na 

navegação e na pesca” (MUNIZ, 1988). 

No aspecto urbanístico, desde o começo do século XX, Santos vai se desenvolvendo, 

cada vez mais, em direção às praias e internamente formam-se novos bairros como Pompéia e 

Campo Grande. O Macuco vai adentrando em direção da Ponta da Praia. Já na década de 

1930, os jardins da praia foram priorizados pela ação dos prefeitos designados. Mas, antes 

disso, no início dos anos 1900, a praia, ou a barra, onde havia algumas chácaras, começara a 

sofrer os impactos do Plano de Saneamento de Saturnino de Brito (1905), estabelecendo 

preceitos sanitários e dimensões estéticas. Entre as realizações desse Plano deu-se a 

                                                           
4
 Cf. informação do jornal O Estado de S. Paulo de 11 de novembro de 1938 (p.05): “Em assembléia geral 

realizada à noite no salão do Gynnasio do Estado, o Syndicato dos Professores de Santos, approvou o Código de 

ethica profissional do professor, apresentado pela comissão executiva, e que serviria para nortear o preceptor no 

exercício de suas funções.” ACERVO ESTADÃO. O Estado de S. Paulo: páginas da edição de 11 de novembro 

de 1938 – pg. 5. Disponível em: <http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/19381111-21199-nac-0005-999-5-not>. 

Acesso em: 2015. 
5
 É o resultado da fusão entre o Sindicato dos Choferes de Santos e a Sociedade dos Condutores de Veículos de 

Santos (Sindicato Profissional). A Sociedade dos Condutores de Veículos foi fundada em 1913, de acordo com o 

decreto n. 1.637. Era, portanto, um sindicato. O Sindicato dos Choferes foi fundado em 5 de agosto de 1933. 
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construção dos canais de drenagem que uniu os dois extremos da cidade. A zona da praia da 

Barra - desde o bairro do Boqueirão até o José Menino - beneficiada pelo saneamento foi se 

adensando, com residências luxuosas de cafeicultores e com grandes hotéis: Ao Hotel 

Internacional (construído 1894, localizado na areia da praia), juntou-se outros hotéis como: o 

Parque Balneário (década de 1910), Palace Hotel (1910), o Atlântico (1928) etc.  

Já na década de 20 tiveram início as primeiras obras, calçamento e extenso gramado 

nos primeiros trechos entre os canais 2 e 3, especialmente nas áreas aos hotéis. Instalam-se a 

rede de águas pluviais e a iluminação pública e o plantio dos primeiros “chapéus-de-sol”. O 

canal 2 ganha um coreto e as cabines de troca de roupa de banho já aparecem (cf. BANAT, 

NUNES, 2003, p.81-102). 

A área correspondente aos jardins da praia de Santos foi objeto de polêmicas, pois 

particulares pretendiam seu aforamento
6
. Durante o ano de 1921, a questão mobilizou 

intelectuais, como o poeta Vicente de Carvalho que, com o prefeito Joaquim Montenegro, 

organizaram um abaixo-assinado enviado ao presidente Epitácio Pessoa, solicitando que a 

Prefeitura é que determinaria a forma de urbanização da orla da praia.Após todo um processo, 

o ministro da Fazenda “resolver conceder à Câmara Municipal desta cidade o aforamento dos 

terrenos de marinha e acrescidos situados nas praias ‘José Menino’ ‘Vicente de Carvalho’ e 

‘Bartolomeu Gusmão’, sob a condição de não serem permitidas edificações no local, 

transpassá-los nem sub-aforaros” (cópia de certidão, cf. arquivo pessoal Wilma T. F. 

Andrade). A questão final do aforamento foi decidida em 1934. 

Assim sendo, pode-se considerar que a construção dos jardins da praia deu-se na 

década de 1930, iniciando-se na gestão do prefeito engenheiro Aristides Bastos Machado. 

Essa foi a primeira fase de construção dos jardins da orla que terminou, em 1939, na gestão de 

Cyro de Athayde Carneiro, completando a praia entre o Boqueirão e a Ponta da Praia. Os 7 

quilômetros da praia na década de 30 arremataram o tratamento urbanístico, valorizando a 

passagem da baía de Santos
7
. Cabe reiterar que os jardins da praia tornaram-se a marca da 

cidade, assim como os canais, muitos deles embelezados por árvores nas calçadas laterais. 

Nesta época, “a população de Santos era, de aproximadamente, 140.000 habitantes” 

(ANDRADE, 1995, p.100). 

                                                           
6
 A edição do jornal A Tribuna de 5 de janeiro de 1922 trouxe em sua primeira página a manchete: “Uma vitória 

da cidade – Resolve-se em favor da prefeitura local a velha questão dos terrenos da Marinha”.  
7
 A transformação da praia como área de grande concentração urbana começou nos anos 40, e na década seguinte 

teria início a especulação imobiliária, os jardins sobreviveram a tudo isso. 
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Ainda no aspecto urbano, a cidade de Santos, além da construção dos jardins, 

apresenta um crescente progresso na estética predial. A seguir, para exemplificar, citaremos 

algumas construções que se destacaram no período estudado. 

Um dos mais suntuosos, construído entre 1936 e 1939, fica na Praça Visconde de 

Mauá. Trata-se do Paço Municipal (sede do Poder Executivo
8
), edifício de 7 andares. A 

arquitetura inspirada no de Versailles, na França, é uma espécie de homenagem pétrea aos 

anos de ouro do café, que alavancou a expansão do Porto, trazendo riqueza à cidade. O autor 

do projeto arquitetônico foi o engenheiro Plínio Botelho do Amaral. O prédio foi construído 

pela Sociedade Technica e Commercial Anhanguera Ltda., tendo como engenheiro 

responsável Antônio Bayma. 

 

FIGURA 1 - EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: O Diário, 26 jan. 1939, p.01. 

 

 

                                                           
8
 Anteriormente, a Prefeitura e a Câmara Municipal funcionavam no Largo Marquês de Monte Alegre, em dois 

casarões em frente à Estação da São Paulo Railway. O município abrangia Cubatão, Guarujá e Bertioga. 

Atualmente chama-se Palácio José Bonifácio (cf. anotações realizadas em aula da Profª. Wilma Therezinha 

Andrade). 
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O Paço Municipal foi inaugurado em 26 de janeiro de 1939 - em comemoração aos 

100 anos de elevação de Santos à categoria de Cidade -, contando com a presença do 

presidente Getúlio Vargas, na gestão do prefeito Ciro de Ataíde Carneiro.  A inauguração 

colaborou ainda para a transformação urbanística da antiga Praça Mauá. 

Outra obra que merece destaque é o prédio atual da Alfândega de Santos, na Praça 

da República. Inaugurado em 19 de novembro de 1934 também contou com a presença de 

ministros e autoridades
9
.  Na imponente construção, que esteve a cargo da Companhia Docas, 

estão instalados todos os serviços aduaneiros. O novo prédio também contribuiu para a 

remodelação da Praça da República pela Prefeitura e a empresa portuária (A Tribuna, 26 

março de 1934). Vale registrar que no mesmo ano foi inaugurada uma placa em homenagem 

aos fundadores da Companhia Docas de Santos (CDS), Cândido Gaffrée e Eduardo Palassim 

Guinle.  

No que diz respeito ao desenvolvimento cultural da cidade, alcançadas na década de 

1930, vale destacar algumas inovações como: cinemas; cassinos; rádios etc. Vejamos. 

Muitos cinemas eram de bairro, atendendo principalmente os mais populosos e 

operários. Outros continuam surgindo no “centro da cidade”. No Gonzaga que mais tarde será 

a região conhecida como a Cinelândia santista, nessa década, ainda não são muitos, mas já é 

lugar de passeio da população melhor situada economicamente. Entre os primeiros cinemas 

surgidos na cidade está o Bijou que ficava no centro. A maior parte dos cinemas surgidos está 

fora da área praiana. 

Rodrigo M. de Paiva Grillo (2015) faz um exaustivo levantamento das salas de 

cinema santista. Dos dados de sua pesquisa, foram registrados os seguintes cinemas:  

 

 “Centro da cidade”: O Cine Paramount, sucede o antigo Teatro Parisiense, no ano de 

1937, no centro da cidade. Tinha sessões à tarde (matinées) e uma era reservada somente ao 

elemento feminino. 

                                                           
9
 Entre outras autoridades, encontravam-se os Ministros: Arthur de Sousa e Costa, da Fazenda e Marques dos 

Reis, da Viação, e comitivas; prefeito Municipal de Santos, dr. Aristides Bastos; Sr. Guilherme Guinle, 

presidente da Companhia Docas,  drs. Oscar Weinschenck, Arnaldo e Carlos Guinle, diretores da mesma 

companhia. Havendo a execução do Hino Nacional, a cargo da banda musical do Corpo de Bombeiros de Santos. 

(MUNIZ JR., 1988, p.14-15) Na ocasião, foi oferecido um banquete no Parque Balneário Hotel pela diretoria da 

Companhia Docas de Santos. O Inspetor da Alfândega local na época era o Dr. Manoel Tavares Guerreiro, que 

tinha como seu assistente o Sr. Augusto Drummond. À noite, o edifício permaneceu feericamente iluminado, 

sendo franqueado ao público para visitação. NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. Alfândega, 

através dos séculos (4). s/d. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0217d.htm>. Acesso em: 

2015. 
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 Bairros: Vila Nova - Cine Astor é inaugurado em 24 de setembro de 1935, na Rua 7 de 

setembro, esquina da Av. Conselheiro Nébias; Macuco - Cine São José, inaugurado em 1937, 

foi na sua época a sala de maior capacidade de espectadores; Vila Mathias - Cine Carlos 

Gomes, no início da Av. Ana Costa, inaugura-se em agosto de 1937, e Cine Paratodos, inicia 

suas atividades em 11 de janeiro de 1935, na Rua Lucas Fortunato, destinado aos “fans da 

classe modesta”, com o filme da Warner, Aí vem a Marinha. 

 Na região das praias: Gonzaga - Cine Roxy, um dos mais famosos cinemas de Santos, em 

15 de março de 1934, com o filme Cântico dos Cânticos (sua existência mantém-se até hoje 

com adaptações ao tempo), e o Cine Cassino, inaugurado para atender a elite santista, na Av. 

Ana Costa, próximo ao Hotel Atlântico (era o cinema mais luxuoso na década de 1930); 

Boqueirão - Miramar, localizava-se em parte do terreno do antigo e famoso centro de reunião 

e diversão Miramar, que durante a República Velha reuniu a burguesia santista. O cine 

Miramar foi um dos cinemas de maior sucesso na história de Santos, na proximidade das 

praias. 

Em 1932, o Sr. José Burlamaqui de Andrade “arrendava a Empresa Cine Teatral, que 

dirigiu até março de 1937, organizando, depois, a Empresa Santista de Cinemas, que existe 

até hoje”
 10

. Vale lembrar que, na cidade, também existiram alguns Cassinos que funcionaram 

até 1946. O primeiro deles funcionava no bairro do Boqueirão, que mencionaremos adiante ao 

destacarmos o Centenário da Cidade de Santos e as comemorações no bairro Boqueirão. 

Na década de 1930, o rádio tinha um papel fundamental como veículo de 

comunicação. Em 23 de dezembro de 1935, foi fundada a Rádio Atlântica pelos irmãos 

Bacarat, Carlos e Renê
11

, família ligada ao comércio de café. Logo começou a ganhar espaço 

e passou a ser conhecida como a “Voz do Mar”. Há duas versões para o nome “Atlântica”: 

uma surgiu pelo fato do estúdios estarem localizados na orla da praia e a segunda se refere ao 

fato de outro sócio (Sr. Renê) ter uma firma com o nome de Armazéns Gerais Atlântica. 

Antes de se localizar no centro da cidade (em 1943) passou pelo pelas instalações do Parque 

Balneário Hotel e pelo edifício da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio de 

Santos. 

                                                           
10

 NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. O cinema em Santos (13). s/d. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0107m.htm>. Acesso em: 2015. No início do ano 2000, fez fusão com a 

Empresa Cine Roxy, sendo dirigida por Antônio Campos Júnior. 
11

 Os irmãos solicitaram ao Governo Federal, através da Empresa de Correios e Telégrafos, uma concessão para 

montar em fase experimental, seu 1º estúdio no Parque Balneário Hotel. Ali, a Rádio Atlântica começou a 

projetar seu nome devido decreto nº 850 de 06 de abril de 1935. Nessa época, apenas tocava música nos antigos 

“vitrolões” e mesmo assim conseguiu audiência do grande público santista. (RAMOS et al., 1985, p.06) 
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A primeira emissora santista, a Rádio Clube de Santos, foi longamente organizada 

para ser inaugurada oficialmente em quatro de maio de 1925, funcionando no antigo Miramar 

no Boqueirão e muda-se para sede própria em 9 de julho de 1932 no Gonzaga (R. José 

Cabalero). 

Outras inovações observadas: a fundação do Centro dos Estudantes de Santos 

(CES
12

), em janeiro de 1932; a instalação, em 1934, do primeiro telefone público em Santos; 

a criação do Ginásio do Estado, no mesmo ano; a inauguração do prédio da Sabesp, além da 

fundação do Instituto Histórico Geográfico de Santos (IHGS), que reuniu a elite intelectual da 

cidade, ambos em1936. 

Muito embora os ganhos culturais tenham sido significativos nesse período, a cidade 

também assistiu, com pesar, o falecimento de autoridades e intelectuais que muito fizeram 

para engrandecer a vida santista. No campo político e cultural há algumas perdas: os 

falecimentos do Senador Azevedo Jr. (1930); do médico poeta José Martins Fontes (1937) e 

de Júlio Conceição, comissário de café e intelectual, um dos fundadores do IHGS (1938).  

Ainda merecem registro destacado, os grandes eventos do período: o centenário da 

cidade de Santos e as comemorações no bairro Boqueirão. As comemorações do Centenário 

da elevação da vila à categoria de cidade de Santos, em 1939, foi um dos eventos históricos 

mais relevantes. Segundo Andréa Lopes (2015), uma grande estrutura de exposições foi 

montada no terreno da Companhia City, 

 

[...] no quarteirão onde se localiza o Ginásio de Santos (atual E.E. 

Canadá), no bairro Boqueirão. Vários estandes funcionaram até julho 

daquele ano. O construtor Artacho Jurado montou esses pavilhões e o 

próprio prédio da escola foi aproveitado, com salão de pintura e arte, 

Escola Escolástica Rosa, sala de Imprensa, Cia Docas de Santos, 

instituições diversas, expositores, teatro. Como o prédio do Ginásio 

foi utilizado por seis meses, é possível concluir que a rotina dos 

alunos também foi afetada, já que o conhecimento histórico 

propiciado pelo evento foi de duração longa e evidenciando que a 

sociedade valorizava essa nova instituição de ensino. Na Revista 

Comemorativa editada pela Exposição do Centenário da elevação de 

Santos à categoria de cidade, promovida pela Prefeitura Municipal, 

existe uma planta da exposição, com todas as atividades 

desenvolvidas. Essa exposição foi organizada e financiada e realizada 

pelo Sr. João Artacho Jurado, na qualidade de Comissário Geral, em 

virtude do contrato assinado com a Prefeitura Municipal, durante o 

                                                           
12

 O Centro dos Estudantes de Santos (CES) pode ser considerado uma das primeiras agremiações estudantis. 

Organizava bailes e festas com os jovens do ginasial (Hoje Ensino Fundamental e Médio). Sua atuação, em 

várias lutas e realizações esportivas, culturais e políticas, o torna uma entidade importante na vida na cidade. 
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mandato do prefeito Cyro de Athayde Carneiro (1938-1941). Recebeu 

também o patrocínio de duas entidades: a Sociedade Pró Cidade de 

Santos e o Touring Club do Brasil. (LOPES, 2015, p.50-51) 

 

Na praia do Boqueirão - no final da Avenida Conselheiro Nébias - funcionou o 

Cassino Recreio Miramar desde 12 de janeiro de 1896, até 1940, quando as instalações 

começaram a ser demolidas.  

Antes da proibição do jogo no país (1946), segundo historiadores, havia 70 Cassinos 

funcionando dentro da legalidade, com quase 60 mil funcionários diretos e indiretos. Além do 

Monte Serrat (1927), também funcionavam em Santos: o Miramar, o Atlântico, o Coliseu e o 

Parque Balneários. Em São Vicente, o da Ilha Porchat e no Guarujá, o Grande Hotel La Plage. 

 

1.2 O CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

A década de 1930, época em que estão inseridas as dirigentes da Associação 

Feminina Santista, é palco de grandes transformações político-econômicas. Eventos históricos 

influenciaram a vida nacional nas áreas política, econômica, social e educacional.  

A Revolução de 1930 determinou mudanças consideráveis no panorama político 

brasileiro. Eclodiu num contexto de crise econômica agravada pela quebra da Bolsa de 

Valores de Nova York em 1929 que repercutiu sobre os cafeicultores, “condicionou as opções 

do governo nos anos seguintes” (FAUSTO, 2006, p.42). Podemos destacar que os elementos 

da crise econômica foram a superprodução de café, trazendo queda nos preços e 

endividamento externo, além do fortalecimento das grandes indústrias, em prejuízo das 

pequenas.  

Para sair da Grande Depressão, Vargas buscou a valorização do café sob controle do 

governo central. Por meio do Conselho Nacional do Café (CNC), promoveu a compra e a 

estocagem do produto a partir de fevereiro de 1931. Assim, Boris Fausto esclarece a questão: 

 

[...] os problemas maiores se concentravam nos estoques invendáveis 

do produto, que tendiam a crescer com as novas colheitas. A resposta 

definitiva veio em julho de 1931, quando o governo decidiu comprar 

café com a receita do imposto de exportação e destruir fisicamente 

uma parte do produto, tratando assim de reduzir a oferta e suspender o 

preço. (FAUSTO, 2006, p.44) 
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O comprometimento do governo com a manutenção da demanda do produto ajudou a 

manter em funcionamento o restante da economia brasileira. Graças à atividade cafeeira, 

foram sustentadas as atividades comercial e bancária, as ferrovias e até a pequena indústria 

nacional, setores que também dependiam dos recursos gerados pela cafeicultura. Assim, “o 

Brasil saiu da crise iniciada em 1929 com relativa rapidez, ainda que não sem traumas” 

(FAUSTO, 2006). 

O governo de Getúlio Vargas, iniciado em 03 de novembro de 1930, surgiu de um 

movimento que aglutinou uma parte da oligarquia brasileira, insatisfeita com o predomínio 

dos poderosos do café (política café com leite) e de muitos setores da sociedade, como os 

jovens tenentes e as classes médias urbanas. O Partido Republicano Mineiro, inconformado 

com a quebra do acordo da política café com leite,em nível estadual, uniu-se ao Rio Grande 

do Sul, formando a Aliança Liberal e depondo o representante da elite cafeeira paulista, 

Washington Luís, então presidente da República em fim de mandato. 

O governo de Vargas instala um clima de autoritarismo e totalitarismo, que é reflexo 

do contexto internacional. Depois da vitória do bolchevismo em 1917 na Rússia, vão surgindo 

o fascismo na Itália (década de 1920) e o nazismo na Alemanha (década seguinte). Em 1932, 

Salazar assume plenos poderes em Portugal e Franco em 1936 na Espanha. 

Logo que assumiu o poder, adotando uma postura ditatorial, dissolveu o Congresso 

Nacional e as assembléias estaduais, nomeando interventores para os Estados. 

O primado da liberdade individual no governo vargista seria substituído pela 

prioridade do social, num regime autoritário.
13

 

O governo de Vargas, diante da falência do modelo agro-exportador cafeicultor, vai 

preocupar-se com o desenvolvimento econômico brasileiro, dando ênfase à industrialização 

(cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio) e à resolução dos problemas urbanos e 

sociais do país em favor dos novos emergentes (operários e classe média). Estimulando-os à 

sindicalização (Lei de 1931), teve a adesão do meio sindical, que se solidificava, o qual 

manipulou, controlando sua organização (DANTAS, jan.-jun. 1988, p.29-40).  

 Assim, realizou várias benfeitorias aos trabalhadores como a regulamentação de 

horas diárias de trabalho, do trabalho de mulheres e criança, os institutos de aposentadoria, 

                                                           
13

 O primeiro Governo Vargas costuma ser dividido nas seguintes etapas: 1. Governo Provisório (1930-1934); 2. 

Governo Constitucional (1934-1937); e 3. Estado Novo (1937-1945), fase mais ditatorial. 
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sobretudo a partir de 1934. A criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e do 

Salário Mínimo só seria oficializada em 1943. 

O novo modelo econômico vai permitir que o Brasil e Santos, o seu porto 

exportador, retomem o desenvolvimento econômico. O café será ainda o grande produto 

exportador, mas o modelo de dependência ao mercado exterior perde o lugar para o modelo 

da substituição das importações, investindo-se no mercado interno, na produção industrial. 

Um acontecimento político importante decorrente do antiliberalismo de Vargas vai 

modificar mais a vida do Estado de São Paulo e da cidade de Santos. Trata-se da Revolução 

Constitucionalista de 1932. 

A elite cafeeira estava descontente com a perda da autonomia política e desejosa de 

recuperar o controle político e econômico do país; a primazia dos subsídios que garantiam a 

produção e comercialização cafeeira em crise. 

Grupos da elite econômica e política paulista iniciaram um movimento regionalista 

contra as ambições centralizadoras de Vargas, exigindo a realização de eleições para a 

elaboração de uma Assembléia Constituinte. A Revolução Constitucionalista de 1932 iniciou-

se a 9 de julho de 1932 e em 1º de outubro de 1932, com a derrota dos paulistas, era assinada 

a rendição após conflitos armados contra as tropas federais do Governo, com mortes em 

várias cidades do Estado. Houve uma grande mobilização popular: homens e mulheres, 

estudantes (crianças e jovens), com a adesão de diversos setores sociais, políticos e setores 

econômicos. Boris Fausto esclarece que: 

 

[...] a luta pela constitucionalização do país e os temas da autonomia e 

da superioridade de São Paulo diante dos demais Estados eletrizaram 

boa parte da população paulista. Uma imagem muito eficaz, na época, 

associava São Paulo a uma locomotiva que puxava vinte vagões 

vazios - os outros vinte Estados da Federação. O rádio, utilizado pela 

primeira vez em grande escala, contribuiu também para incentivar a 

presença do povo nos comícios e o fluxo de voluntários à frente de 

combate. Muitas pessoas doaram jóias e outros bens da família, 

atendendo ao apelo da Campanha do “ouro para o bem de São Paulo”. 

(FAUSTO, 2002, p.192) 

 

A população se unira, em esforço de guerra: civis combatentes; mulheres, costurando 

uniformes, auxiliando as famílias dos mais pobres militantes; indústrias contribuíram com os 

armamentos; angariaram-se fundos com a Campanha do “Ouro para o Bem de São Paulo”.  
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A demora para convocar a Constituinte trouxe divergências entre os revolucionários. 

Esse descontentamento foi mais notório em São Paulo, já que os fazendeiros almejavam 

reconquistar a influência perdida. O início de um novo tipo de governo no Brasil comandado 

por outras lideranças fora da elite “café com leite” e a reação dessa elite liberal paulista contra 

o governo de Getúlio Vargas (1932) determinou a revolta. “Embora vitorioso, o governo 

percebeu mais claramente a impossibilidade de ignorar a elite paulista.” (FAUSTO, 2002). 

Em 1934 seria promulgada a nova Constituição que apresentava aspectos novos.   

 

Três títulos inexistentes nas Constituições anteriores tratavam da 

ordem econômica e social da família, educação e cultura e da 

segurança nacional. O primeiro deles tinha intenções nacionalistas. 

Previa a nacionalização progressiva das minas, jazidas minerais e 

quedas de água, julgadas básicas ou essenciais à defesa econômica ou 

militar do país. Os dispositivos de caráter social asseguravam a 

pluralidade e a autonomia dos sindicatos, dispondo também sobre a 

legislação trabalhista. Esta deveria prever no mínimo: proibição de 

diferença de salários para um mesmo trabalho por motivo de idade, 

sexo, nacionalidade ou estado civil; salário mínimo; regulamentação 

do trabalho das mulheres e dos menores; descanso semanal; férias 

remuneradas; indenização na despedida sem justa causa. No título 

referente à família, à educação e à cultura, a Constituição estabelecia o 

princípio do ensino primário gratuito e da frequência obrigatória. O 

ensino religioso seria de frequência facultativa nas escolas públicas, 

sendo aberto a todas as confissões e não apenas à católica. (FAUSTO, 

2002, p.193) 

 

É instalada, então, a etapa do Governo Constitucional (1934 – 1937). Nesse período 

o governo de Vargas vive inúmeras agitações e disputas provocadas pelos grupos de várias 

tendências dos quais fez aliança. Dentro de um clima internacional totalitário (fascista e 

nazista) e vencendo a cada momento as revoltas, Getúlio Vargas em 1937, anulou a 

constituição de 1934 e dissolveu o Poder Legislativo.  Governando com amplos poderes, com 

a Constituição de 1937 de cunho mais autoritário. Estava inaugurado o chamado Estado Novo 

(1937 – 1945). 

 

 A Escola Nova 

O governo de Getúlio Vargas vai dar ênfase às reformulações no campo da educação. 

Em nível federal, são feitas modificações na estrutura do ensino, além da organização em 

1930 do Ministério da Educação e Saúde. Getúlio Vargas está preocupado com o 
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desenvolvimento econômico do país, privilegiando também a indústria e vai direcionar a 

educação da juventude para o trabalho. Vargas sensibiliza-se com a educação e comparecendo 

à IV Conferência Nacional de Educação recebe uma solicitação por um grupo de educadores 

da Associação Brasileira de Educação. 

Essa entidade, fundada em 1924, reunia as lideranças das mais diversas tendências, 

desejosas de um Plano Nacional de Educação. Em face da resposta do presidente da 

República, os professores, à solicitação governo, elaboram um documento redigido por 

Fernando de Azevedo e assinado por 33 educadores (há duas mulheres), mais tarde conhecido 

como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova de 1932. Podemos considerar que o Manifesto 

formou-se por duas grandes matrizes: (uma política que fala em escola única, gratuita, 

responsabilidade do Estado etc.) e outra que ventila princípios contidos no ideário 

escolanovista. A dimensão política vai ocasionar uma cisão no movimento, em liberais e 

católicos. 

Na área educacional, Francisco Campos e Gustavo Capanema chefiaram o recém-

criado Ministério da Educação e Saúde entre 1930 e 1945, estabelecendo modificações na 

estrutura do ensino. “A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 1931, 

possibilitou maior intervenção do governo federal no ensino e maior centralização, permitindo 

que a educação servisse de forma mais sistemática aos propósitos do Estado autoritário.” 

(SOUZA, 2008, p.147) 

Francisco Campos, escolanovista mineiro, à frente do Ministério, fez, em 1931, 

reformas pioneiras
14

 principalmente no ensino comercial e no ensino superior, ao elaborar o 

Estatuto das Universidades Brasileiras. Em 1934 foi criada a Universidade de São Paulo, 

organizada segundo as normas desse Estatuto. 

Norberto Dallabrida defende que a “Reforma Francisco Campos” (Decreto nº. 19.890 

- de 18 de abril de 1931) “estabeleceu oficialmente em nível nacional, a modernização do 

ensino secundário brasileiro, conferindo organicidade à cultura escolar do ensino secundário” 

(2009, p.187). Uma série de medidas dispunha sobre a organização do ensino secundário: a 

frequência passa a ser obrigatória; o currículo torna-se seriado e a estrutura envolve duas 

modalidades de ensino, a fundamental com duração de cinco anos e a complementar com dois 

                                                           
14

 A reforma empreendida pelo ministro da educação Francisco Campos, no início dos anos 30, efetivada por 

uma série de decretos, sinalizou os rumos da ação do Estado na tentativa de constituição de um sistema de 

educação pautado nos princípios da racionalidade e uniformização. (SOUZA, 2008, p.178-179) 
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anos, necessária para o exame vestibular do ensino superior, que comportava três áreas: de 

direito; de odontologia, medicina e farmácia; e de engenharia e arquitetura.  

 

Essas medidas procuravam produzir estudantes secundaristas 

autorregulados e produtivos, em sintonia com a sociedade disciplinar e 

capitalista que se consolidava, no Brasil, nos anos de 1930. A 

Reforma Francisco Campos, desta forma, marca uma inflexão 

significativa na história do ensino secundário brasileiro, pois ela 

rompe com estruturas seculares nesse nível de escolarização. 

(DALLABRIDA, 2009, p.187) 

 

O Decreto 20.158, de 30 de julho de 1931, organiza o ensino comercial, 

regulamentando a profissão de contador e dá outras providências. 

Criam-se o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos Estaduais de Educação 

(Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931) que passam a funcionar a partir de 1934.  

Em nível federal, portanto, são feitas modificações na estrutura do ensino, Getúlio 

Vargas está preocupado com o desenvolvimento econômico do país, privilegiando também a 

indústria e vai direcionar a educação da juventude para o trabalho. Vargas sensibiliza-se com 

a educação e comparecendo à IV Conferência Nacional de Educação recebe uma solicitação 

sobre a organização do ensino por um grupo de educadores da Associação Brasileira de 

Educação. 

Essa entidade, fundada em 1924, reunia as lideranças das mais diversas tendências, 

desejosas de um Plano Nacional de Educação. Em face da resposta do presidente da 

República, os professores, à solicitação governo, elaboram um documento redigido por 

Fernando de Azevedo e assinado por 33 educadores (há duas mulheres), mais tarde conhecido 

como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O Manifesto pode ser considerado formado 

por duas grandes matrizes (uma política que fala em escola única, gratuita, responsabilidade 

do Estado etc.) e outra que ventila princípios contidos no ideário escolanovista, cujos 

princípios haviam chegado ao Brasil, sobretudo pelas mãos de educadores como Anísio 

Teixeira.  

A Constituição de 1934, que buscava trazer o país à normalidade democrática, 

proclamava pela primeira vez, que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela 

família e pelos Poderes Públicos, incluindo os particulares idôneos. Para tal, estabeleceu como 

meta o ensino primário integral e gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos. 



35 
 

A preocupação com um sistema nacional de ensino, pedida pelos Pioneiros, aparece 

como competência da União em fixar o Plano Nacional da Educação.  

A partir de julho de 1934, Gustavo Capanema assumiu o Ministério da Educação até 

1945. Durante sua gestão, elaborou as Leis Orgânicas de Ensino (secundário agrícola, 

industrial, comercial), que foram decretadas entre 1942 e l945, incluindo SENAI e SENAC. O 

ensino primário e normal não teve a mesma importância para o governo federal e serão mais 

bem trabalhados na esfera estadual de São Paulo com o Código de Educação de 1933 e outras 

leis referentes ao ensino normal. Capanema teve a colaboração de intelectuais (Carlos 

Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de 

Azevedo, entre outros).  

O Estado Novo, na gestão de Capanema, criou em 1937 algumas entidades em 

âmbito cultural mais amplo: Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), o Instituto 

Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Artístico e Nacional. “A criação dessas 

instituições e a decretação da Reforma Capanema esboçaram um sistema educacional para o 

país, até então inexistente.” (GIRALDELLI, 1990, p.83) 

Entretanto, esse governo autoritário exercia controle ideológico através de órgãos 

específicos e o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), criado, em dezembro de 1939, 

foi responsável não somente pela censura (sobretudo na imprensa), mas também por 

propagandas de elogio ao governo ou difusão de seus princípios como as ideias nacionalistas. 

Contudo existiram órgãos de controle ideológico desde 1931(DPDC) e outros que foram se 

aperfeiçoando até chegar ao DIP (extinto em maio de 1945). A partir da criação do DIP, todos 

os serviços de propaganda e publicidade dos ministérios, departamentos e estabelecimentos da 

administração pública federal e entidades autárquicas passaram a ser executados com 

exclusividade pelo órgão, que também organizava e dirigia as homenagens a Vargas, 

constituindo o grande instrumento de promoção pessoal do chefe do governo, de sua família e 

das autoridades em geral. O DIP tornou-se o órgão coercitivo máximo da liberdade de 

pensamento e expressão durante o Estado Novo e o porta-voz autorizado do regime.  

Entre seus objetivos destacam-se para o meio escolar: promover, organizar e 

patrocinar manifestações cívicas e festas populares com intuito patriótico, educativo ou de 

propaganda turística, assim como exposições demonstrativas das atividades do governo, e 

organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo.  
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A Hora do Brasil foi o programa radiofônico oficial que ecoou durante anos nos lares 

brasileiros. Na escola sua ação foi incisiva: a disciplina de Educação Moral e Cívica tornada 

obrigatória. Circularam livros, produtos de concursos de monografias patrocinados pelo 

Governo (SOUZA, 2012).  As escolas recebiam a fotografia oficial do presidente Vargas 

(culto à personalidade também veiculado também as repartições públicas e outras instituições 

Particulares onde circulasse o público). A Revista “Cultura Política” circulou de 1941 a 1945. 

Entretanto, para entender melhor a dimensão da educação, é preciso voltar-se para a 

legislação estadual. A questão educacional em São Paulo na primeira metade do século XX 

tem a atuação de nomes importantes, diplomados pela famosa Escola Normal da Praça da 

República Os princípios do ensino intuitivo e depois da Escola Nova iluminaram as questões 

pedagógicas do ensino primário e da formação de professores. 

 

No estado de São Paulo, o ideário da Escola Nova tornou-se a 

orientação oficial do ensino nas décadas de 1930 e 1940. Entre 1930 e 

1937, passaram pela direção do ensino do estado nomes expressivos 

do movimento escolanovista brasileiros como Lourenço Filho, 

Fernando de Azevedo, Antonio Ferreira de Almeida Júnior, entre 

outros. Em 1933, Fernando de Azevedo coordenou a elaboração do 

Código de Educação do Estado de São Paulo (Decreto nº 5.884, de 21 

de abril de 1933), instrumento normativo que consolidou os princípios 

da escola nova na educação paulista por quase três décadas. (SOUZA, 

2009, p.112) 

 

Na esfera estadual paulista, o órgão que organiza a educação é a Diretoria Geral da 

Instrução Pública (em 1929 muda o nome para Diretoria Geral de Ensino), pertencente à 

Secretaria de Estado dos Negócios do Interior, que é transformada em janeiro de 1932 em 

Secretaria de Estado de Educação e Saúde Pública. Entre outubro de 1930 e 1937, ocuparam a 

Diretoria do Ensino do Estado de São Paulo, os professores: Lourenço Filho, anos de 1930 e 

de 1931 (p.288-307); Sud Mennucci, 24 de novembro a 24 de maio de 1932 (p.307-322); João 

Toledo, 27 de maio a 3 de outubro de 1932 (p.322-327); Fernando de Azevedo, 11 de janeiro 

a 27 de julho de 1933 (p.327-345); Sud Mennucci, 05 a 24 de agosto de 1933 (p.345-351); 

Francisco Azzi, 24 de agosto de 1933 a 14 de agosto de 1934 (p.351-357); Luiz da Motta 

Mercier, 17 de setembro de 1934 a 26 de setembro de 1935 (p.357-375). Almeida Jr. (1935 a 

1937). (SÃO PAULO, 1937) 
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Destacamos, a título de exemplo, Lourenço Filho. Assumindo em 1930, pensa em 

novas diretrizes a respeito do papel do professor e da autoatividade do aluno: o professor 

deveria elaborar o seu próprio plano de ensino (autonomia). Lourenço Filho instala a 

Biblioteca Pedagógica Central e incentiva bibliotecas nas escolas; e transforma a Revista 

“Educação” (oficial da Diretoria) na orientação escolanovista, mudando sua denominação 

para “Escola Nova”.  

Lourenço Filho apurou também as condições para a abertura de escolas normais 

livres, permitida por legislação em 1927. O curso normal em 1931 não alcançou a eficácia 

desejada com relação à sua duração, às disciplinas pedagógicas e o desenvolvimento do 

Instituto Pedagógico, numa dimensão universitária. Repercutindo as orientações federais, 

Almeida Jr. iniciou a reorganização do ensino profissional (Decretos 4.853 e 4.929) e 

secundário. 

Também propugnou a formação de Associações de Pais e Mestres e atendimento à 

criança pré-escolar que une ideais da Escola Nova com as diretrizes getulinas de amparo à 

maternidade e à luta contra a mortalidade infantil (política também do governo Vargas). 

A divulgação dos princípios da Escola Nova tem um elemento impulsionador na obra 

de Lourenço Filho, que a editou com o novo ideário de educação que já se difundira na 

Europa e Estados Unidos. Atento a esse movimento, escreve um livro ao chegar dos Estados 

Unidos, intitulado: Introdução ao Estudo da Escola Nova. O educador, um dos participantes 

do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, propôs nesse livro, quatro princípios gerais da 

Escola Nova com foco na criança e no seu processo educativo. As ideias fundamentais da 

Educação Nova, partindo da crítica à educação tradicional, colocam no centro da educação a 

criança cuja natureza deve ser conhecida e respeitadas as suas necessidades e interesses. 

O primeiro princípio ressalta “o respeito à personalidade do educando ou o 

reconhecimento de que deverá ele dispor de liberdade”. Portanto, o educador combatia “o 

aspecto impositivo da educação tradicional, caracterizado pelo apelo ao automatismo, com 

eliminação do valor dos impulsos naturais, desejos e propósitos, fontes do sistema vital que é 

a personalidade” (LOURENÇO FILHO, 1969, p.246-247). 

O segundo princípio “resulta da compreensão funcional do processo educativo, quer 

sob o aspecto individual, quer social”. A realização educativa envolve um processo de 

maturação da criança, ou seja, as atividades ao ar livre e lúdicas seriam um ponto de partida 
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para articular interesse com disciplina e esforço, possibilitando o desenvolvimento do 

educando. (LOURENÇO FILHO, 1969, p.247) 

O terceiro princípio “abrange a compreensão da aprendizagem simbólica em 

situações de vida social” (p.247). Para Lourenço Filho, a cooperação social é fundamental na 

educação e, no entanto, a escola tradicional desconsiderava essa característica. O educador 

afirma que “por origem, função e destino, a educação é um processo social”, e sugere que a 

escola se organize como uma “pequena comunidade”, visando às necessidades e urgências da 

vida em comum. (p.248) 

Finalmente o quarto princípio enfatiza que, sendo “as características de cada 

indivíduo variáveis, segundo a cultura da família, seus grupos de vizinhança, de trabalho, 

recreação, vida cívica e religiosa, as oportunidades de educação devem ser “oferecidas com 

igualdade”, atingindo a todos e possibilitando “um desenvolvimento intelectual e moral” 

(p.248). 

Lourenço Filho afirma que o processo educativo se sustenta em algumas condições 

indispensáveis para implementar a ação educativa: “a) Normal desenvolvimento biológico do 

educando [...]; b) Socialização e aculturação [...]; c) Preparação para o trabalho [...]; d) 

Afirmação pessoal de sentido humano; e) Relacionamento com os mais altos fins de 

expressão humana”. Assim, Lourenço Filho conclui que a dimensão da ação educativa se 

processa na articulação entre os princípios gerais da escola nova e as condições acima 

referidas, configurando-se de ordem social e cultural. “É essa dimensão que enlaça a 

instrumentação e a finalidade, reclamando uma compreensão de ordem funcional geral, como 

complexo empreendimento da vida coletiva, por ação conjunta, ação política, no mais largo 

sentido desta expressão.” (1969, p.249) 

Segundo Marta Maria Chagas de Carvalho, esse foi o “livro que mais eficazmente 

compendiou e difundiu os saberes e as crenças que deram forma à versão triunfante da nova 

pedagogia no país” (2011, p.201): 

 

Introdução ao Estudo da Escola Nova é peça de uma estratégia 

editorial interessada em transformar a escola brasileira, promovendo 

uma nova cultura pedagógica do professorado: a organização da 

coleção Biblioteca da Educação, para a Companhia Melhoramentos 

de São Paulo.  
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Ela lembra, inclusive, que Lourenço Filho “considerava necessário demarcar a 

diferença entre os velhos processos do ensino intuitivo e os da nova escola ativa.” Segundo a 

autora, Lourenço Filho pretendia “evidenciar a distância entre a concepção de atividade da 

criança que até então vinha norteando aqueles processos e a nova concepção acerca da 

atividade infantil, expressão dos desenvolvimentos da psicologia e das novas tendências 

filosóficas” (CARVALHO, 2011, p.196). 

Outros dois educadores paulistas podem ser lembrados: Sud Menucci e João Toledo. 

Sud Menucci cria delegacias de ensino para melhor orientar e fiscalizar as instituições de 

ensino primário. Com o aumento de algumas atribuições à iniciativa privada, cria a Delegacia 

de Ensino Privado. As idéias escolanovistas pediam um conhecimento mais científico da 

criança. Para tal organizou o Serviço de Psicologia Aplicada e o Serviço de Antropometria 

Pedagógica. 

A atuação do Prof. João Toledo - apesar do pouco tempo da sua administração, nos 

meses perturbados pela Revolução Constitucionalista Paulista de 1932 - merece aqui ser 

referido, pois pensador e escritor, suas idéias principalmente difundidas pelos seus livros, 

entre eles Didática. Suas ideias estão marcadas pelo escolanovismo não radical: “A escola 

educativa caracteriza-se também por dois conceitos fundamentais: 1º) a criança é o centro das 

preocupações educativas [...]” (TOLEDO, 1934, p.13). 

 

 Código de Educação do Estado de São Paulo de 1933 

Depois de um período mais conturbado (1930 e 1932), a realização mais importante 

na educação paulista foi a Reforma implementada pelo Código da Educação de 1933.  

O Código de Educação do Estado de São Paulo de 1933 (Decreto Estadual nº 5.884, 

de 21 de abril de 1933) possibilitou relevantes mudanças na reconstrução do sistema 

educacional paulista. Muitas das propostas contidas nesse novo Código envolviam idéias da 

Escola Nova, um dos movimentos mais importantes da educação. Visava uma reorganização 

nas escolas, na administração do ensino primário, unificando a administração educacional, 

subordinando ao Departamento de Educação: o ensino pré-primário, primário, secundário, o 

ensino normal, o ensino profissional e o ensino particular. A educação física e os serviços 

auxiliares de educação tinham destaque especial. Entre os vários artigos há os que previam 

uma transformação nas práticas pedagógicas com base na pedagogia científica, com as 

chamadas ciências da educação.  
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No Título V - Do Jardim da Infância, Capítulo I - Da organização e afins, 

observamos um conjunto de atividades que caracterizam os princípios da Escola Nova. As 

atividades sugeridas pelo programa do Jardim da Infância tinham o objetivo de promover o 

desenvolvimento da criança: 

 

[...] todo o curso do Jardim da Infância deve abranger as atividades 

fundamentais e características que prometem o desenvolvimento mais 

eficaz do aluno e o conduzam a contato inteligente com o mundo em 

que vive; [...] o interesse da criança deve ser o centro orientador do 

programa escolar; [...] a iniciativa da criança deve ser sempre 

estimulada e orientada pelo professor de forma a levá-la a 

amadurecimento que a faça desejar objetivos melhores; [...] todo o 

aprendizado deve ser feito com larga soma de contatos sensoriais, 

sempre com o caráter lúdico; a experiência da criança, em primeiro 

lugar, tanto mais real quando for possível, de modo que ela esteja 

física, mental e artisticamente ativa; [...] toda a ação do professor 

devera estimular a auto-expressão das crianças pelos jogos, ritmo 

livre, modelagem, música, dramatização e marcenaria, não se devendo 

esperar que as crianças produzam trabalhos acabados, mas que pela 

arte possam desenvolver a sua capacidade criadora; [...] O Jardim da 

Infância deverá criar situações tão reais quão possíveis, que levem a 

criança a aprender pela cooperação e a viver com o grupo, por meio de 

um ajustamento que lhe sacrifique as qualidades pessoais; o Jardim da 

Infância deverá estimular e desenvolver atividades em que a criança 

faça contribuições pessoais aos empreendimentos do grupo tenha 

experiências que elevem seu nível de sociabilidade e se sinta membro 

respeitado e aceito de uma pequena sociedade [...]. (SÃO PAULO, 21 

abr. 1933 - Cap. I - Da organização e fins, Art. 728) 

 

O Art. 106 previa a instalação de bibliotecas e museus, visando “despertar nos 

alunos, de acordo com suas tendências, sexo e idade, o gosto pela leitura de cunho literário ou 

científico, e tornar o ensino intuitivo, prático e experimental, no sentido de facilitar a 

compreensão de todas as matérias do programa escolar” (SÃO PAULO, 21 abr. 1933 - Cap. X 

- Do Serviço de Bibliotecas e Museus Escolares). Do mesmo modo, o acesso às conquistas da 

técnica moderna, no campo da cinematografia e do rádio, instaladas nos estabelecimentos de 

ensino público, se constituíam em instrumentos incentivadores na educação infantil (Cap. XI - 

Do Serviço de Rádio e Cinema Educativo). 

Assim, o Código de Educação do Estado de São Paulo de 1933 prestigiava, entre 

outras disciplinas, “os trabalhos manuais, desenho, caligrafia, canto e ginástica” (Art. 237). Já 

o Art. 238 reforça que “o ensino terá como base essencial a observação e a experiência 

pessoal do aluno, e dará a este largas oportunidades para o trabalho em comum, a atividade 
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manual, os jogos educativos e as excursões escolares”. Esses “instrumentos auxiliares” 

objetivavam a criatividade e investigação crítica infantil, assegurando ao “professor 

autonomia didática, dentro das normas técnicas gerais indicadas pela pedagogia 

contemporânea” (Cap. IV - Da organização, programas e métodos gerais de ensino). 

No Annuario do Ensino do Estado de São Paulo: 1935-1936 (SÃO PAULO, 1937, 

p.18-19) são apresentadas algumas realizações em que se tornam visíveis as novas práticas 

pedagógicas aplicadas na instrução pública. Foram solicitados aos professores e 

administradores escolares “trabalhos singelos de caracter pratico, e, sobretudo, relatos fiéis de 

observações e experiências pessoaes, que nos libertem [...] com indigestas dissertações 

doutrinarias, argamassadas á custa de intermináveis citações de compêndios”. O professor 

Luiz Damasco Penna, Delegado Regional de Santos, reclamava da falta de critério na 

distribuição da Revista da Educação, importante veículo na orientação dos professores. 

Merecem ser notados, nessa nova realidade educacional, os programas que 

vigoraram nas escolas primárias da época.” e que a evolução pedagógica exige a necessidade 

de reformas. 

Em reunião anual, realizada em agosto de 1936, entre o Delegado de Ensino e 

demais técnicos, foram apontados alguns temas referentes às escolas primárias. Entre eles a 

preocupação com o valor da educação física, uma das falhas na escola primária. Para superá-

las, apresentaram sete sugestões, entre as quais estão destacadas as cinco primeiras: 

 

1) Os exercícios de gymnastica respiratória devem ser praticados 

desde já, obrigatoriamente, nas escolas. 2) Do programma das festas 

escolares devem sempre constar jogos e exercícios physicos. 3) As 

aulas de outras technicas escolares, ao ar livre ou em excursões, 

podem ser dadas algumas vezes, sob a fórma de jogos. (SÃO PAULO, 

1937, p.66) 

 

Nesse contexto, observamos uma nova orientação pedagógica propugnada em 

algumas escolas na cidade de Santos, onde se evidenciam práticas da Escola Nova, editadas 

no Código de 1933.  

Dentro dos princípios da Escola Nova, o Colégio “São José” de Santos, por exemplo, 

manifesta essa concepção.  De acordo com César Neves, no artigo As práticas Escolares da 

Formação Feminina do Colégio São José de Santos, um aspecto relevante “mais ligado à 
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educação nova eram os procedimentos curriculares realizados fora da sala de aula” (2011, 

p.30). Para o autor,  

 

As quermesses, que poderiam parecer apenas um divertimento ou 

modo de angariar dinheiro, tinham papel educativo muito grande: 

levavam a atividades comunitárias, de participação de grupo, 

desenvolviam a criatividade e o espírito de iniciativa. [...] são 

atividades mais dinâmicas, que levam ao contato direto com o meio 

social e são técnicas renovadas de trabalhar a educação, utilizadas pela 

Escola Nova e em especial por C. Freinet. Estão dentro do princípio 

da escola ativa, pois envolvem maior participação dos estudantes. 

 

Portanto, o colégio que atendia um alunado cujo capital cultural era rico, promovia 

práticas educacionais embasadas na nova abordagem pedagógica. 

Também pelas publicações no jornal A Tribuna e documentos iconográficos, 

podemos acompanhar a realização de eventos onde o aluno participa ativamente do processo 

educacional proposto pela escola. Assim, na Terceira Semana da Educação, realizada entre os 

dias 12 e 18 de maio de 1930, houve uma intensa agenda que constavam várias conferências 

pedagógicas e educativas de apelo social e cultural, segundo o programa organizado pela 

Diretoria da Instrução Pública do Estado. Nas publicações do jornal A Tribuna, podemos 

destacar algumas escolas que seguiam o programa de conferências de acordo com os temas 

propostos: “Dia do Lar”; “Dia da Fraternidade”; “Dia da Escola”; “Dia da Saúde”; “Dia do 

Dever”; “Dia da Natureza”; “Dia da Boa Vontade”. 

Vale registrar, também, o apoio e envolvimento do Rotary Clube de Santos, em 

benefício da educação. Entre suas atividades, havia grande participação em manifestações de 

datas festivas. A iniciativa da agremiação, por exemplo, foi bastante elogiável por realizar a 

“Semana da Criança
15

”, em 1931, além do interesse nos relevantes problemas infantis. Pode 

se perceber já os reflexos da política desenvolvimentista de Vargas. 

Na programação também estava prevista uma excursão com alunos de vários 

estabelecimentos de ensino à fábrica de papel, Companhia Fabril do Cubatão, cidade 

localizada próxima a Santos. “Compareceram 120 alunos que foram transportados àquelle 

                                                           
15

 Essa semana cumpriu um extenso programa com várias conferências, proferidas por grandes nomes. O Dr. 

Martins Fontes, num dos teatros da cidade, abordou o tema “Culto à pátria e à raça” dia 22; Dr. Athur Costa, dia 

23; Dr. Meyer Pinto, dia 24 - “Cuidado com os dentes”; Dr. Alberto Moura Ribeiro; Sr. Manoel W. Marques; Dr. 

Lincoln Feliciano; Sr. Adelson Barreto; Dr. Ismael de Sousa. 



43 
 

bairro em três omnibus da Companhia City, gentilmente cedidos pelo Dr. Bernard F. 

Browne.” A excursão, promovida pelo Rotary, foi em comemoração ao “Dia da Indústria”,  

 

[...] revestiu-se de muito sucesso e aproveitamento para os menores, 

sob a direcção do dr. Roberto Caiuby, tendo, ainda, comparecido 

outros rotaryanos. O programma foi fielmente cumprido, ouvindo os 

alumnos explicações elucidativas das varias secções que percorreram 

[...]. (A Tribuna, 30 abr. 1931, p.02) 
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CAPÍTULO II – BREVE HISTÓRICO DA ASSOCIAÇÃO  

FEMININA SANTISTA (AFS) 

 

FIGURA 2 - PRIMEIRO EDIFÍCIO PRÓPRIO DA ASSOCIAÇÃO FEMININA SANTISTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Acervo da AFS. 

 

2.1 O QUE É A ASSOCIAÇÃO FEMININA SANTISTA 

 

Em agosto de 1902, foi organizado em Santos, por Eunice Caldas, um movimento de 

mulheres para a fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, 

dirigida por Anália Franco. Fundou-se, então, o Liceu Feminino Santista
16

 com a finalidade 

de formar professoras para as suas escolas maternais. Por motivos não registrados, o grupo de 

mulheres que apoiou Eunice Caldas não aceitou a submissão da nova instituição e fez-se o 

desligamento, fundando a Associação Feminina Santista (AFS), meses depois (1903). 

                                                           
16

 Tanto a Escola Primária “Elisa Affonseca” como o Liceu Feminino seguiam a orientação oficial do  Estado, 

com todos os aparelhamentos indispensáveis ao ensino primário. As liceístas diplomadas em anos anteriores 

ministravam aulas em todas as séries da Escola Primária. 
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A AFS teve grande relevância em Santos, preocupada com a elevação cultural da 

mulher e com o crescimento de crianças dos estratos menos favorecidos economicamente, 

instalou escolas maternais gratuitas. 

Essas mulheres faziam parte de “uma elite que é formada por gente de tradição do 

comércio santista [...]”, onde “também circulam intelectuais formados nas Escolas de Direito, 

de Medicina e Engenharia” (PEREIRA, abr. 2006, p.1.493). Destacamos, nos seus primeiros 

anos: Elisa Sodré de Affonseca, esposa do comissário de café e ex- prefeito Carlo Affonseca; 

Diva de Lamare Porchat de Assis, esposa do médico Adolfo Porchat de Assis; Robertina 

Cochrane Simonsen, da família de engenheiros, do Rio de Janeiro, ligados às ferrovias e 

esposa do inglês Sydney Simonsen (um dos líderes intelectuais da indústria nacional); 

Gertrudes Schmidt Whitaker, casada com Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker Júnior; 

Ermelinda Mesquita de Carvalho, irmã de Júlio de Mesquita - diretor do jornal O Estado de 

São Paulo - e casada com o poeta e político Vicente de Carvalho; Mariana Freitas Guimarães 

Conceição, casada com o comissário de café Júlio Conceição. (p.1.496) 

A AFS
17

 sempre procurou oferecer ensino gratuito com a contribuição dos sócios 

honorários e com sócios benfeitores através de donativos do comércio cafeeiro local (firmas 

comissárias e exportadoras de café)
18

.  

Manteve os seus ideais até 1977 quando transferiu seus cursos e patrimônio para a 

Mitra Diocesana de Santos, por não ter mais condições financeiras e pessoal com disposição 

para tal, permanecendo todo o complexo educacional com o título de “Liceu Santista”, neste 

ano de 2016 completando 114 anos. 

 

2.2 A ASSOCIAÇÃO FEMININA SANTISTA NA DÉCADA DE 1930 

 

Nesse período, a AFS teve que enfrentar duas grandes questões administrativas: a 

falta de recursos financeiros suficientes e a luta pela equiparação à Escola Normal Oficial. 

O número de classes havia aumentado exigindo um contingente maior de 

professores
19

, entre outras exigências. As lutas pela manutenção dos vários cursos existentes 

                                                           
17

 A AFS, sociedade civil legalmente constituída, tinha seus estatutos devidamente registrados na Região Geral 

de Títulos da Comarca de Santos, desde 1902. 
18

 Cf. Anexo 1. 
19

 Segundo consta nos relatórios, a AFS mantinha um grande corpo docente, ganhando pouco (10$000 por aula). 
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foram constantes na AFS. A falta de recursos levou a inúmeros requerimentos, solicitando às 

autoridades ou órgãos públicos ajuda financeira.  Tratava-se de uma questão recorrente cujo 

propósito variava dependendo da exigência. 

A única contribuição monetária que vinha, regularmente, do Governo Federal foi 

suspensa no início de 1931, comprometendo ainda mais o orçamento da AFS. Tratava-se de 

um auxilio pecuniário
20

 que recebia sobre o imposto do álcool arrecadado pela Alfândega de 

Santos. De nada adiantaram os ofícios expedidos ao Srº Ministro da Justiça e Negócios 

Interiores para que essa contribuição voltasse a ser estabelecida.    

A AFS contava com uma subvenção anual
21

 concedida pela Prefeitura. Gozava 

também de isenção do pagamento das taxas sanitárias dos prédios de sua propriedade, na Rua 

da Constituição, 315 e 321, assim como de todos os impostos municipais. 

Após vários pedidos aos poderes estadual e federal, somente em agosto de 1935, na 

gestão de Zeny de Sá Goulart, a AFS foi contemplada com uma subvenção federal, conforme 

decreto nº 291 de 12 de agosto de 1935, de conformidade com o decreto nº20.351 de 31 de 

agosto de 1935. No entanto, a presidente mostrou-se surpresa com uma intimação para pagar 

as taxas de esgoto do 2º semestre de 1933 e todo o ano de 1934, dos quais sempre fora isenta. 

Pediu a revisão do processo pelo qual estava sendo intimada, explicitando receber auxílio do 

Governo Federal por ser a AFS de cunho beneficente. Nos seus argumentos citou vários 

decretos
22

. Em outubro de 1935, a presidente Zeny de Sá Goulart chegou a recorrer à esposa 

do Secretário da Fazenda, Dr. Clóvis Rodrigues, Srª Francisca Rodrigues, na esperança de 

contar com seu apoio, expõe a questão:  

 

Sabendo quanto lhe é merecedor de attenção todo o assumpto que se 

relaciona com a Escola venho lhe pleiteiar o seu auxílio, junto do Dr. 

Clovis Ribeiro digníssimo Secretario da Fazenda. Trata-se do 

seguinte: A Associação Feminina Santista que conta 33 annos de 

existência é a Escola Normal Municipal de Santos, porque o ensino 

municipal é todo dado pelas suas professoras; que mantem alumnas 

gratuitas em todos os seus cursos; que não conta com subvenção 

estadual; que conta com um auxílio annual de 4:800+ da 

municipalidade, mas que - agora, mereceu do Governo da União uma 

subvenção de 10:000 + por ano – não pagou até 1933, taxa de esgotos. 

                                                           
20

 Valor de dois réis sobre o imposto do álcool. A suspensão instituída de acordo com o art. 5º do Decreto    

nº 20.351 de 31 de agosto de 1931. 
21

 Subvenção votada pela Câmara Municipal, em favor da Associação Feminina Santista, cuja importância 

mensal era de quatrocentos mil réis. 
22

 Decreto Estadual 6.793 de 27 de novembro de 1934, que cita outro decreto nº 6. 767 de 11 de outubro de 1934, 

baseado no Decreto Federal 19.398 de 11 de novembro de 1930. 
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Agora, porem, não obstante, duas vezes requere a isenção esta taxada 

desde 1933 - até esta data, uma importancia approximada a 2:000 +. 

Constando-me que ha estabelecimentos congeneres e talvez com 

menos merecimento, isentos desta taxa, venho solicitar o seu interesse 

para com o Dr. Clovis Ribeiro para que elle reconsidere o seu acto. O 

Dr. Aristides Bastos Machado poderá lhe dizer desta instituição. 

Esperando urgente resposta, agradeço antecipadamente. a) Zeny de Sá 

Goulart. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 142, out. 1935) 

  

A insistência verifica-se em outro ofício, dessa vez, encaminhado ao próprio 

Secretário da Fazenda, solicitando a isenção do pagamento das taxas de esgoto, por ser a AFS 

de utilidade pública. Se por um lado a AFS encontrava dificuldades em obter ajuda dos órgãos 

públicos, o mesmo não se podia dizer de diversos setores da sociedade, embora estes ainda 

não fossem suficientes.  

Desse modo, se beneficiava da boa vontade e do espírito generoso da sociedade 

santista. O mesmo ocorria com muitas entidades de benemerência que sobreviviam graças à 

rede de relacionamento formada por profissionais liberais, empresas, clubes de servir etc. 

Independente de auxílio e subvenções, para manter o equilíbrio financeiro, o 

estabelecimento de ensino contava com as mensalidades de seus sócios e contribuições das 

casas comerciais desde o seu início. Para custear as inúmeras despesas, dependia, também, 

das taxas anuais de matrícula
23

 das alunas do Liceu Feminino Santista, ressaltando que eram 

taxas muito menores que as quotas cobradas pelos estabelecimentos congêneres oficiais, 

sendo que 20% das alunas estudavam gratuitamente, mediante atestado de pobreza. (AFS, 

1930-1936, p.41-42 - Ofício 29 set. 1930) 

Vale lembrar que o ensino gratuito, em Santos, oferecido pelo Estado e Município se 

dava apenas em escolas primárias, maternais, tipo dos Jardins da Infância. Nas palavras da 

vice-presidente em exercício, D. Stael de Carvalho (1930), a AFS não deveria aumentar as 

taxas de estudo, “porque é justamente na sua pequenez é que está a grandiosidade de sua obra 

de patriotismo” e, sendo assim, precisava do auxílio da União em troca dos serviços prestados 

à instrução. Em ofício expedido ao Ministro da Justiça e Negócios Interiores essa afirmação 

era pública e notória na cidade podendo ser constatada por sindicância. (AFS, 1930-1936, 

p.40 - Ofício 29 set. 1930) 

 

                                                           
23

 Tratava-se da importância de 100$000.  
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Em abril de 1932, diante da possibilidade de ver paralisado o ensino ministrado nos 

diversos cursos mantidos pela AFS, a diretoria resolveu agir “com firmeza, modificando os 

seus Estatutos e alterando o Regulamento Interno”, com o intuito de equilibrar a receita e 

despesas. Dentre essas medidas constavam:  

 

[...] augmentar o numero de associadas e a elevar das mensalidades 

das mesmas, cobrar modicas contribuições mensaes ás alumnas e 

reduzir de 10% a folha de pagamento do corpo docente composto de 

11 professores e 10 professoras. (AFS, 1930-1936, p.46-47, Ofício    

nº 29, 11 abr. 1932) 

  

As deliberações acima foram tomadas com a finalidade de garantir a existência da 

AFS e de permitir “a distribuição de instrucção ás suas alumnas, cuja matricula, no correr do 

ano lectivo vigente attingiu a 250”. As medidas entraram em vigor a partir de 1º fevereiro. No 

entanto, a preocupação em perder a pequena quota de auxílio de 1 real, concedida pela 

prefeitura, levou a presidente da AFS, Iracema Presgrave, a esclarecer todas as decisões que 

foram tomadas pela Diretoria. Dessa maneira, esperava continuar recebendo o benefício 

justificando que, apesar das medidas adotadas, a AFS continuava a conservar o seu caráter 

beneficente. 

Em 1935, num total de 270 alunas, dos quais cerca de 100 completamente gratuitas 

(AFS, 1930-1936 - Ofício 12 jun. 1935). 

 

2.2.1 Escolas e Cursos mantidos pela AFS  

 

Nas primeiras décadas manteve as escolas maternais, para atendimento da população 

mais pobre, principalmente imigrante já que nessa época Santos era uma cidade 

marcadamente européia. 

A AFS oferecia, também, matrícula gratuita às diversas instituições de Santos, como: 

Asilo de Órfãos, Creche Asilo “Anália Franco”, Orfanato Olavo Ferraz, Orfanato Santista, 

Casa do Senhor, Cruzada das Senhoras Católicas, Casa de N. Senhora das Lágrimas, 

Sociedade de S. Vicente de Paula e Asilo Anjo Gabriel. (Correio Paulistano, 02 out. 1935, 

p.09) 
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Durante a década de 1930, a AFS, acompanhando a legislação, realizou a adequação 

de seus cursos. Tradicionalmente faziam parte de sua tarefa educacional: as escolas maternais, 

depois denominadas Jardins da Infância, o curso preliminar (seria o curso primário) que 

recebeu a denominação de Escola “Elisa Affonseca”
24

, o Curso Complementar 

(correspondente em número de ano ao antigo ginásio) denominado “Robertina Simonsen”
25

 e 

o Liceu Feminino Santista, que contava com professores qualificados nas várias disciplinas
26

. 

A AFS também manteve, na década de 1930, cursos anexos de: Arte Aplicada; 

Pintura; Culinária; Piano; Teoria Musical; Bordado e Corte e Costura. 

Em 1934, criou-se o Liceu Comercial Feminino
27

 por determinação Federal, com a 

Reforma Capanema. Este último, aliás, ainda dando os “primeiros passos” foi idealizado para 

ampliar o programa de instrução e tratava-se de um curso propedêutico e auxiliar do 

comércio. A AFS também inaugurou o Curso Livre Auxiliar do Comércio – a cargo dos 

mesmos professores do Liceu Comercial Feminino - com as seguintes matérias: português, 

matemática, escrituração mercantil, caligrafia e datilografia, o que prepararia mais 

rapidamente moças para o trabalho. O curso Comercial teve pouca duração (de 1934 a 1936), 

assim como os outros da cidade (do Stella Maris, do Coração de Maria). 

O curso primário, nas novas diretrizes, foi implantado em 1936 e, no ano seguinte 

(1937), o ginasial. A Escola Normal (o antigo Liceu Feminino Santista que nunca foi 

equiparado) foi interrompida em 1939. Somente em 1962, voltaria a funcionar a nova Escola 

Normal Oficial. A denominação “Liceu Feminino Santista” ficou extensivo a toda escola.  

A AFS também possuía: biblioteca (composta por obras de vários idiomas: francês, 

inglês, italiano, latim, espanhol, alemão); museu e laboratório de física e química
28

. 

A luta pela equiparação do Liceu Feminino Santista à Escola Normal Oficial 

continuava.  Nesse cenário, a indignação do inspetor da instrução pública do município, 

Professor Delfino Stockler de Lima
29

 era evidente. O inspetor da instrução reconhecia os 

esforços que eram empreendidos no ensino e suas carências e criticava a falta de proteção 

governamental das escolas fundadas e mantidas pela iniciativa particular. No artigo intitulado 

                                                           
24

 Primeira Presidente da AFS. 
25

 Uma das maiores dirigentes da AFS até a década de 1920. 
26

 Cf. Anexo 2. 
27

 O curso compreendia as seguintes disciplinas: português; francês; inglês; aritmética; geografia; contabilidade; 

datilografia e caligrafia.   
28

 Cf. Anexo 3. 
29

 Foi sócio honorário da AFS. 
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“Instrucção em Santos”, relembra o apelo de Alberto Veiga, jornalista de A Tribuna, e 

reforçou suas críticas.  

 

Alberto Veiga, em artigos brilhantes nas columnas deste jornal, não se 

cansava de pedir ao poder publico do Estado a creação das escolas 

normal e profissional de Santos idea que não tivemos a felicidade de 

ver realisada, pois, os governos se faziam surdos as aspirações do 

povo advogadas pelo jornalista amigo da instrucção. Lembrou-se, 

certa vez, de solicitar a equiparação do Lyceu ás normaes do Estado, 

porém, nada foi alcançado allegando-se a proximidade de Santos á S. 

Paulo e consequentemente a facilidade de ir a moça santista fazer o 

seu curso numa das escolas da capital, Explendida evasiva!! (sic) [...] 

(A Tribuna, 23 fev. 1931, p.2 - grifo nosso) 

  

Por outro lado, Stockler de Lima tece elogios a iniciativa particular. “E Santos 

continuou, com seus próprios elementos, á luctar pela instrucção primaria, e, máxime, pela 

secundaria que é, hoje, uma gloria dos que por ella souberam vencer difficuldades de toda 

espécie”. Entre as várias instituições de ensino criadas na cidade, o inspetor da instrução 

pública destaca a inauguração do Liceu Feminino Santista “de onde começaram á sahir 

professoras competentes para as escolas que a municipalidade e particulares installaram em 

pontos diversos do município” (A Tribuna, 23 fev. 1931, p.2). 

Desse modo, as professoras tinham prioridade no magistério das escolas do 

município. No Regulamento da Inspetoria de Instrução e Programa das Escolas Municipais de 

Santos
30

, Sr. Stockler de Lima, enfatiza, que “para os logares de professoras constitui motivo 

de preferência o titulo conferido pelo Lyceu Feminino Santista, conforme disposição da lei 

376”. 

Já em 1902, o artigo 2º do seu regulamento da AFS, determinava o objetivo ao qual 

era proposto o ensino do Liceu:  

 

 

 

 

                                                           
30

 Regulamento foi apresentado à Prefeitura pelo Inspetor de Instrução, Stockler de Lima, em 1922. A citação foi 

retirada do artigo 2º do §2º. 



51 
 

O seu fim é: 1º) ministrar o ensino das matérias que compõem o 

curso da Escola Normal de São Paulo; 2º) preparar professoras em 

curso Complementar para as escolas maternais da associação. § único 

- É lecionado por sócias ou benfeitores em condições que aceitarem a 

indicação de seus nomes para as diferentes cadeiras. (grifo nosso)
31

 

 

O seu nível de ensino era considerado de excelência e seu diploma era aceito 

preferencialmente no magistério da Prefeitura Municipal
32

. 

Sobre as novas determinações do ensino secundário, Stockler de Lima avaliava todo 

o trabalho feito em prol do ensino e as imensas dificuldades enfrentadas pela iniciativa 

privada.  E comentou sobre a lei estabelecida em abril de 1931. 

 

O novo governo por decreto, annulou a lei creadora das normaes 

livres, fazendo outra, com dispositivos mais rigorosos e mais pesados 

às escolas: aumentando de doze para catorze pontos e quatrocentos na 

verba da fiscalização; recolhimento ao thesouro das taxas de 

inscrições de exames de admissão; montagem de bibliotecas e 

fundação de um curso primário annexo. Tudo isto acarreta não 

pequenos gastos e a lei marcava o prazo de seis meses às escolas, para 

o cumprimento dessas exigências sem o que não poderiam obter a 

reequiparação às escolas officiaes. (A Tribuna, 25 mai. 1931, p.2) 

  

Para o inspetor, os governos não deveriam ficar indiferentes aos esforços 

empreendidos, mas, ao contrário, amparar “pessoas ou associações mantenedoras de casas de 

instrucção”. 

Zeny providenciou e obteve a fiscalização federal para a criação do Ginásio do Liceu 

Feminino, que, em suas palavras, “representa uma conquista necessária no momento e que 

apparelhará em annos que se succederão, o Gymnasio Municipal e a Escola Normal 

Municipal”. Afirma que tal medida não seria nenhum favor, já que o Liceu Feminino Santista 

“é o pioneiro da instrucção secundária em Santos”.  

Novos decretos conferem às diplomadas pelas escolas normais livres, reconhecidas 

pelo Estado, absolutos direitos.  

                                                           
31

 NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. A educação... e as antigas escolas (4b-2). s/d. Disponível 

em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0250d2a.htm>. Acesso em: 2005. 
32

 As suas professoras também se dedicavam ao ensino nas escolas de iniciativa particular e, muitas delas, 

emprestam as suas atividades ao ensino secundário, nas Escolas Normais nos ginásios locais.  
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O decreto de Francisco Campos, ministro da Educação, que tornaria obrigatório o 

ensino religioso nas escolas, se transformou num assunto polêmico. O conhecimento de que o 

decreto já estaria nas mãos de Getúlio Vargas, para assinatura, criou um “forte movimento” 

nos círculos intelectuais, liberais e socialistas do Rio de Janeiro. O ato foi “tido como o mais 

clamoroso atentado à liberdade de pensamento”. (A Tribuna, 29 abr. 1931, p.01) 

No dia seguinte, porém, o jornal elucida a notícia: 

 

A respeito da introducção do ensino religioso nas escolas, sabe-se 

agora que o espírito da lei a ser assignada não é propriamente 

obrigatoriedade. Assim, o decreto estabelece apenas a faculdade do 

ensino de qualquer religião nas escolas públicas, desde que os 

interessados, no caso vinte alumnos, ou os pais responsáveis 

requeiram às autoridades competentes, de acôrdo com o estabelecido 

na lei. (A Tribuna, 30 abr. 1931, p.3) 

 

Assim, o chefe do governo provisório, Getúlio Vargas, assinou o decreto na pasta da 

Educação e Saúde Pública. A repercussão foi amplamente noticiada, causando muita 

polêmica, dividindo opiniões. Alguns se posicionaram favoráveis (principalmente os 

católicos) e muitos mantiveram uma posição controversa. 

A discussão causada com a introdução do ensino religioso facultativo nas escolas, 

através da Constituição de 1934, gerou uma cisão entre liberais e católicos.  

Apesar das controvérsias, as escolas
33

 da AFS não eram de cunho religioso, embora a 

Comissão Promotora da Comunhão Pascoal do Curato da Catedral enviasse convite para que 

as alunas participassem da comunhão. Mesmo assim, as alunas pareciam ter o livre arbítrio e 

poderiam decidir “espontaneamente e em caráter particular” sobre o ato.  (AFS, 1930-1936, 

p.36, Ofícios nº 46-47, 26 mai. 1931)  

Devemos salientar, no entanto, que foi na permanente luta por recursos financeiros e 

nas inúmeras tentativas de equiparação do Liceu Feminino Santista às Escolas Normais Livres 

que a AFS sempre se empenhou através do espírito imbatível de suas dirigentes. 

 

 

 

                                                           
33

 Agrupamento de cursos. 
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2.2.2 Normas Internas 

 

  Orientação disciplinar 

Sobre problemas de comportamento, verificaram-se poucas ocorrências no período. 

A primeira ocorreu com a aluna Carmem Bulle de Oliveira pela falta de disciplina. Segundo 

consta, a aluna ofendeu a presidente da AFS, depois de ter desrespeitado também a inspetora, 

“à vista de outros associados”. Desse modo, Carmem Bulle de Oliveira por apresentar 

comportamento e procedimento inadequados “com as normas de delicadeza e respeito devido 

pelas alunas e sócias aos seus superiores hierárquicos” acabou sendo expulsa e, também, 

eliminada do quadro social. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 78, 12 dez. 1933) 

Outro problema, desta vez, menos grave, foi registrado em 1935, durante uma 

“brincadeira” entre colegas. Segundo a presidente da AFS, a aluna do 1º ano do Liceu 

Feminino Santista, Dilza Vasconcellos, procedeu de modo inadequado com a colega do 4º 

ano, “expondo-a ao ridículo pregando-lhe um papel com dizeres ofensivos às costas, isso na 

rua e estando ambas uniformizadas”.  Como medida disciplinar, recebeu uma suspensão por 3 

dias. (AFS, 1930-1936, p.100 - Ofício nº 88, 17 set. 1935) 

Quanto aos professores, dois casos disciplinares resultaram em sanções. O primeiro 

envolveu o professor de matemática do 1º ano do Liceu Comercial Feminino, Lucio S. 

Campos. Não encontramos dados que apontassem o que de fato aconteceu, mas, seguramente, 

alguma irregularidade durante as provas de matemática que chegou até a Fiscal Federal. 

Assim, a Diretoria viu-se forçada a dispensar os serviços do professor, pelas normas 

infringidas do estabelecimento. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 80, 29 ago. 1935) 

O segundo caso resultou em processo judicial entre a AFS e a professora Naime 

Catunda
34

. A ausência ao exame e trabalho de encerramento do ano letivo de 1934 da 

                                                           
34

 Naime Catunda era professora de “trabalhos” do Liceu Feminino Santista desde 1913. A professora Naime 

também foi diretora do Collegio Catunda que ficava na Av. Ana Costa, 286 (A Tribuna, 18 dez. 1930, p.05). Era 

filha de Thomaz Catunda e de Maria Lima Verde Catunda. Seu pai, renomado médico em Santos, foi professor e 

diretor da Sociedade Amiga da Instrução Popular. Em dezembro de 1930, Dr. Thomaz Catunda proferiu 

interessante discurso durante encerramento do ano letivo da mencionada instituição que está publicado na 

íntegra. (VENTURA, 2013, p.84)  Foi nomeada para exercer o cargo de 4ª escrituraria da Caixa Econômica do 

Estado, em Santos, conforme decreto assinado, em 30 de agosto de 1935, pelo governador do Estado (Correio 

Paulistano, 31 ago. 1935, p.03). Já como funcionária da Caixa Econômica Federal, Naime Catunda concluiu o 

curso de Datiloscopia, Grafoscopia e Falsificações Materiais em Escritos, ministrado pelo Dr. Brito Alvarenga, 

perito-chefe de Técnica Policial, em 1936. No mesmo ano, Naime participa do Conselho Diretor da Associação 

Cívica Feminina. (Correio Paulistano, 1º fev. 1936, p.07) Em 1939, realiza um novo curso: Grafo-datiloscopia 

Bancária, no Instituto de Criminologia do Estado de São Paulo. (Correio Paulistano, 08 dez. 1939, p. 11) 
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professora
35

 foi considerada pela diretoria da Associação Feminina Santista como abandono 

sem direito a receber remuneração, bem como aos vencimentos das férias. O fato levou a 

diretoria a eliminá-la do quadro social, “por ter prejudicado moralmente a Associação”, 

conforme determinava o artigo 12 do Estatuto. Conforme defendeu a presidente, Zeny de Sá 

Goulart, a AFS, “de fins instructivos e não uma sociedade de caracter mercantil, não concede 

licenças remuneradas ás suas professoras até a presente data, nenhuma professora gozou 

licença remunerada” (AFS, 1930-1936 - Ofício 23 mar. 1935). 

O caso acabou gerando um processo da professora, que lecionava desde 1913, contra 

a AFS. Coube a Zeny de Sá Goulart iniciar e terminar a questão que considerou como “facto 

verdadeiramente desagradável e lamentável” que proporcionou “maus momentos de funda 

contrariedade”. Assim, contestou os argumentos apresentados na petição (AFS, 33º Relatório, 

fev. 1935 - fev. 1937, p.5). 

A presidente da AFS, Zeny Goulart, ratificou que a associação era uma sociedade 

civil de fins instrutivos e não uma sociedade de caráter mercantil, não podendo conceder 

licenças remuneradas às suas professoras. A questão judicial encerrou-se em 22 de janeiro de 

1937, quando os juízes deram ganho de causa à Associação Feminina Santista.  

Naime Catunda, no entanto, chama a atenção pelas várias atividades que exerceu. 

Esse dado no revela que a mulher vai ocupando novos campos de trabalho. Maria Izilda 

Matos esclarece essa mudança.  

 

Até os anos 1930, o magistério era uma das poucas possibilidades 

profissionais atraentes para as mulheres das elites e dos setores médios 

da sociedade. Seduzia as jovens por proporcionar um ganho 

financeiro, mas também por conta de um status social e de aceitação 
em funções públicas e ambientes intelectualizados. (MATOS, 

BORELLI, 2012, p.136) 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Naime Catunda mandou duas senhoras que não faziam parte do quadro de professores para substituí-la. 
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O secretariado era reduto masculino. Gradativamente as mulheres vão se capacitando 

para executar serviços públicos. As mulheres “começaram a exercer novas funções no 

comércio e na burocracia dos escritórios - possibilidades abertas, a partir da década de 1920, 

com o desenvolvimento do setor terciário” (p.134). Identificamos, assim, que Naime Catunda 

se constitui nesse exemplo de mulher, buscando qualificação profissional nos cursos 

especializados. 

 

  Atividades extra curriculares 

A AFS contava com a colaboração de empresários como, por exemplo, o Srº 

Bernardo Browne
36

, gerente da The City of Santos Improvements & Company Ltd. – 

conhecida como Cia City
37

 - empresa canadense de energia elétrica, água e bondes, que 

beneficiava a associação concedendo um bonde para a condução à praia das crianças do 

Jardim da Infância, às quintas feiras. Essa concessão foi fundamental para o bom 

funcionamento dos exercícios ao ar livre - Código de 1933 -, além de ter contribuído para o 

aumento no número de matrículas.  

O Clube de Regatas Saldanha da Gama também permitiu que as crianças do Jardim 

da Infância utilizassem o pátio da sede. (AFS, 1930-1936, p.62 - Ofício nº 14, 20 mar. 1933) 

 

 

 

                                                           
36

 Bernardo Frederick Browne foi gerente da The City of Santos Improvements Co., depois Light Serviços de 

Eletricidade S.A. Assumiu o cargo a 22 de outubro de 1921 e exerceu-o até 1937, quando se retirou para a 

Inglaterra, onde faleceu. Foi colaborador de instituições assistenciais, bem como sua esposa, considerando-se 

valiosos os serviços que o casal prestou à Santa Casa de Misericórdia e à Sociedade Portuguesa de Beneficência, 

para apenas citar os tradicionais estabelecimentos hospitalares da Cidade. Como gerente da empresa canadense, 

procedeu ao serviço de iluminação pública a eletricidade de Cubatão, então bairro de Santos, inaugurado 

festivamente a 29 de maio de 1922, durante a gestão do prefeito municipal coronel Joaquim Montenegro. 

Bernardo Browne também colaborava em outros eventos educativos da cidade. (RODRIGUES, 1975, p.129-130) 

Em comemoração ao “Dia da Indústria”, por exemplo, houve uma excursão promovida pelo Rotary Clube de 

Santos à Cubatão. Alunos de vários estabelecimentos de ensino foram visitar a fábrica de papel da Companhia 

Fabril da cidade. Compareceram 120 alunos que foram transportados àquele bairro em três ônibus da Companhia 

City, “gentilmente” cedidos pelo Sr. Dr. Bernard F. Browne. (A Tribuna, 30 abr. 1931, p.02) Foi, inclusive, 

sócio honorário da AFS. 
37

 A Cia City era destinada à exploração de serviços públicos em Santos, como a prestação de serviços de 

distribuição de água, iluminação a gás e transporte de passageiros e cargas sobre trilhos. Também possuía a 

concessão do serviço de transportes por bondes elétricos. Cf.: NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. 

No tempo dos bondes da City... (4). s/d. Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/trilho09.htm>. 

Acesso em: 2015. 
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Contribuições vinham de pessoas físicas, como o Sr. Valentim Bouças, que se propôs 

enviar remessa do prêmio em dinheiro de dois contos de réis à aluna que, com maior 

distinção, finalizasse o curso do Liceu Feminino Santista. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 121, 

18 nov. 1935) 

O Rotary Clube de Santos foi uma entidade sempre presente nas questões educativas. 

Com a finalidade de estimular professores e estudantes, organizava palestras, concursos e 

passeios para várias escolas da cidade. As alunas do Liceu Feminino Santista, por exemplo, 

foram convidadas a participar de interessante concurso organizado pelo Rotary. Tratava-se de 

uma prova literária retratando “biografias de brasileiros ilustres”. O convite, aliás, feito pelo 

presidente do Rotary Clube de Santos, Dr. Samuel Leão de Moura, se estendia a todas as 

estudantes secundárias da cidade. A iniciativa previa, após o julgamento, uma festa para 

entrega dos prêmios às alunas vencedoras. (AFS, 1930-1936, p.99 - Ofício nº 79, 27 ago. 

1935) 

O prêmio acabou sendo conferido à aluna do Liceu Feminino Santista, Marivalda 

Rollemberg e as menções honrosas às alunas Jeannette P. Propheta e Carmem Vasquez que 

biografaram o ilustre Castro Alves. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 98, 14 out. 1935) 

 

  Festas 

Vale lembrar que a AFS, desde as suas origens, preocupou-se com a cultura artística.  

A realização dos Jogos Florais
38

 de 1914 a 1916 pode ser considerado um exemplo. 

(PEREIRA, 2004) 

Duas datas eram reverenciadas anualmente: 07 de junho de 1903, remonta ao ano da 

fundação da AFS e 05 de agosto, aniversário do Liceu Feminino Santista. Portanto, essas 

datas passaram a fazer parte do calendário comemorativo para honrar os estabelecimentos, 

sendo lembradas com orgulho por professores, alunos e membros da diretoria da AFS.  

 

 

                                                           
38

 Uma adaptação do famoso concurso poético estabelecido em Toulouse, na França, em 1323. Os recitais de 

poesia aconteciam no Teatro Coliseu e nesse concurso foi revelado, entre outros, o poeta Fábio Montenegro. Por 

ocasião do cinquentenário do Liceu Feminino Santista, um espetáculo de gala ocupou o palco do Coliseu 

Santista. Foi apresentada a revista “Rosa, rosa de amor”, escrita por Cherubim Alves Corrêa, com música do 

maestro santista José Jesus de Azevedo Marques. A renda do espetáculo foi aplicada na construção de novas 

salas de aula. (PEREIRA, 2004) 
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Em todas as festividades o Hino às Mães, composto por artistas famosos como o 

poeta Drº Vicente de Carvalho e o músico Oscar Ferreira - era sinônimo de orgulho e 

despertava muita emoção quando cantado nas cerimônias pelas liceístas:  

 

 

Salve mães! Sede benditas, 

Como sois amadas! 

Nós amamos e bendizemos 

Como aprendemos de vós! 

 

Vossa ternura infinita, 

Vossa infinita afeição, 

Caíram em nossas almas 

Como a semente no chão! 

 

Salve mães! Sede benditas, 

Mães! Que as nossas tenras 

almas 

Da vida ao primeiro alvor, 

Abristes e borrifastes 

Das orvalhadas do amor. 

 

Salve mães! Sede benditas, 

Vós que nos fizestes boas 

Vós que nos fizestes 

crentes 

Aos corações nos 

semeastes 

Virtudes arvorecentes. 

 

Salve mães! Sede benditas, 

E tudo que nós pensamos 

E tudo que nós sentimos 

É como um eco suave 

Das frases que nós 

ouvimos. 

 

Salve mães! Sede benditas, 

Ah! É por isso que agora 

Podeis ver as primícias 

Das nossas almas floridas 

De afetos e de carícias. 

 

Salve mães! Sede benditas, 

 

Sobre os símbolos que identificavam a AFS, registramos o emblema e a bandeira. 

Eunice Caldas criou o primeiro emblema que retratava uma mulher com livro aberto, a fim de 

representar o feminismo e a instrução. 

A bandeira criada pelo artista e professor do Liceu Feminino Santista, Benedito 

Calixto, apresenta uma cruz amarelo-ouro (simbolizando a instrução) em pano branco 

(significando a pureza).  
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FIGURA 3 - PRIMEIRO EMBLEMA DA AFS. 

                                  

 

 

 

 

 

                    Fonte: Acervo da AFS. 

 

Outras festas realizadas na cidade foram incorporadas ao calendário escolar, assim 

como, as datas cívicas que eram amplamente divulgadas pela imprensa. Uniformes de gala 

eram reservados para os desfiles, festas e, às vezes, nas formaturas.  Alguns discursos de 

paraninfos, com o programa das comemorações e fotos de colação de grau também eram 

divulgados pela imprensa. 

Na realização das festas, por ser uma associação com fins beneficentes, a AFS 

contava com a redução dos aluguéis das salas de espetáculos da cidade. Assim, tanto as festas 

de final de ano das crianças, como as de formatura das liceístas, podiam ser realizadas nos 

suntuosos teatros, e clubes da cidade – Teatro Coliseu, Teatro Guarani, Clube XV etc. O 

programa era destacado pelo jornal A Tribuna, como na figura abaixo. 
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FIGURA 4 - PROGRAMA DA FESTA - JARDIM DA INFÂNCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fonte: A Tribuna, 15 dez 1937, p.7. 

  

Na gestão de Zeny de Sá Goulart (1938), foi iniciado, no Liceu Feminino Santista, 

um curso infantil-juvenil de declamação e violão, a cargo da conhecida professora Mary 

Buarque
39

, da capital. As festas desenvolvidas pela professora resultavam em grande sucesso. 

Na primeira apresentação realizada no Clube XV, constava no programa: poesias, canções 

típicas ao violão, sapateado etc.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Mary Buarque - Maria Amélia Marcondes Buarque (1896-1970) - foi a primeira radialista a fazer um 

programa infantil em 1932, “Pequenópolis”, na Rádio Cosmos, em São Paulo. Foi uma renomada professora e 

compositora de música. Filha de Manuel Ciridião Buarque, professor do Caetano de Campos, fundou junto com 

o pai a primeira escola Montessori no Brasil. Mary escreveu vários livros infantis e, também, foi autora de várias 

músicas, além de dar aulas de violão, foi professora de Inezita Barroso (1925-2015), que estudou a vida inteira 

na Escola. 
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FIGURAS 5 e 6 - GRUPO ARTÍSTICO JUVENIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Acervo da AFS. 

 

O curso elevou o número de inscritos, pois foi aberto, também, para outras 

interessadas. “Crianças e moças das principais famílias”, além das próprias alunas do Liceu, 

passaram a frequentar as aulas aos sábados. Assim sendo, o Liceu Feminino realizava 

festivais com a colaboração de algumas alunas de Mary Buarque, que vinham especialmente 

da capital, As jovens tiveram, nessas ocasiões, a oportunidade de contar com os “excelentes 

métodos” de ensino, adotados pela educadora. 

Podemos considerar que o curso artístico, organizado por Mary Buarque, trouxe 

brilhantismo e visibilidade nas festas das escolas mantidas pela AFS, colaborando, inclusive, 

no desenvolvimento de aptidões das alunas.  

Mary Buarque também promoveu em maio de 1938, no Teatro Cassino, um festival 

filantrópico em benefício da Igreja Matriz de São Vicente, onde se apresentaram alunas do 

Liceu e artistas de “Pequenópolis”. Esses eventos eram amplamente divulgados pelos jornais 

da capital paulista.  
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Desse modo, a professora de música, Mary Buarque colaborava oferecendo sua arte a 

serviço da filantropia. No mesmo mês de maio, dia 29, também beneficiou o Pavilhão para 

Tuberculosos de Santos
40

, com apresentação artística no Teatro Coliseu. Para essa ocasião, 

veio cerca de 50 crianças (os artistas de “Pequenópolis”), com idades que variavam de 3 a 10 

anos. O programa foi desenvolvido em três partes, constando canções, bailados, declamação 

etc. 

Em 1938, para comemorar a entrada da primavera e festejar o 6º aniversário de 

fundação do curso que já mantinha em SP - “Curso Artístico Infantil – Juvenil Mary 

Buarque”- foi organizado, pelas alunas, um baile “azul-rosa”, no dia 09 de outubro, no Hotel 

Esplanada, em São Paulo. Para essa festa, foram convidadas alunas do Liceu Feminino 

Santista. 

Em novembro do mesmo ano, realizou-se um festival infantil com a participação da 

menina Heleninha de Azevedo Marques
41

 em prol do Hospital Infantil da “Gota de Leite”. O 

festival beneficente foi patrocinado pelo “Grêmio Liceísta”
42

 que encerrou o programa 

apresentando o bailado “Plumas e espelhos” em homenagem à Heleninha. A pequena artista, 

durante as três partes do programa, cantou, sapateou e bailou demonstrando “mais uma vez 

todo o encanto de sua precocidade artística”. Ao final do espetáculo, a menina recebeu os 

agradecimentos da diretoria da “Gota de Leite”. (A Tribuna, 22 nov. 1938, p.4) 

 

 

                  

 

                                                           
40

 Iniciativa da Casa de Portugal, de São Paulo, e com o patrocínio de uma comissão composta por pessoas de 

destaque da sociedade santista. A caravana composta pelos pequenos artistas foi recepcionada com festa, pela 

banda de música do Corpo de Bombeiros, na gare da S.P.R. Após a recepção, seguiram em bondes especiais, em 

passeio pelas principais ruas da cidade.  A direção do Cassino Atlântico Hotel ofereceu um lanche. (Correio 

Paulistano, 19 mai. 1938, p.13) 
41

 Heleninha pertencia ao curso artístico da professora Mary Buarque.  O programa composto de 3 partes 

obedecia a orientação da professora. A pequena artista interpretou emboladas, batuques, canções portuguesas, 

brasileiras e a moda baiana. (A Tribuna, 29 nov. 1938, p.5) 
42

 A fundação do “Grêmio Liceísta” surgiu da ideia de liceístas, destacando-se Delta de Azevedo Marques e Olga 

Melchert, tendo autorização da Diretoria da AFS, em agosto de 1938. A sua primeira festa foi realizada com 

êxito nos salões da Sociedade Humanitária e contou com a participação do grupo de “Pequenópolis”. A ideia 

acabou chamando algumas liceístas afastadas do quadro social. (AFS, 34º Relatório, fev. 1937 - fev. de 1939) 
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FIGURA 7 - HELENINHA, EM VISITA À REDAÇÃO DE A TRIBUNA,  

APRESENTOU “VIOLA SANTISTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                       Fonte: A Tribuna, 20 nov. 1938, p.5. 

 

Em 17 de dezembro de 1938, realizou-se na sede do Liceu Feminino Santista a “Hora 

de Arte” do Curso Artístico
43

 da professora Mary Buarque. O programa, constituído de 

canções típicas portuguesas, rancheras, batuques etc, foi acompanhado por violões, além de 

números de declamação. Segundo publicação de A Tribuna, “dos números apresentados, um 

dos que mais agradou foi o “Vira dos Santistas”, uma feliz adaptação da professora Mary 

Buarque, letra do saudoso poeta Martins Fontes e musica da professora”, homenageando o 

povo e os poetas santistas. Na segunda parte do programa foram apresentadas canções, 

emboladas e toadas sertanejas, trajando-se à moda das “roceirinhas”, “tendo sido todos os 

números vivamente applaudidos”. (A Tribuna, 18 dez. 1938, p.5) 

 

 

                                                           
43

 O Curso Artístico de Mary Buarque era de duas aulas uma vez por semana e, embora as alunas do Liceu 

estivessem apenas no início dos estudos, revelaram excelente adaptação aos métodos da professora da capital, 

conseguindo alcançar num curto espaço de tempo (3 meses), um rápido aproveitamento. Nos números 

executados, apresentaram-se as alunas: Carmen Cadavid Ruiz, Maria Apparecida Malta, Pierina e Yolanda da 

Rocha Brito, Neire Egydio de Sousa, Mariana Conceição, Maria Lucia Ramos, Therezinha Goulart Teixeira e 

Maria Cecília de Azevedo Marques Meringolo. 
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FIGURA 8 - MARY BUARQUE ENTRE O GRUPO DE ALUNAS DO LFS. 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: A Tribuna, 18 dez. 1938, p.5. 

 

FIGURA 9 - PLATÉIA PRESENTE NO FESTIVAL INFANTIL. 

 

                             

 

 

 

 

 

                   Fonte: A Tribuna, 18 dez. 1938, p.5. 

 

Em outro momento, perante uma numerosa platéia, apresentaram-se, no Teatro 

Coliseu, as alunas do Curso Artístico “Mary Buarque” 
44

 em prol da construção do seu prédio 

social. Tanto as professoras Brites de Azevedo Marques e Mary Buarque, como suas alunas, 

foram calorosamente felicitadas pelo êxito que coroou o festival.  

 

                                                           
44

 Na primeira parte do programa, foram apresentadas “Ensaiando”, “leques roseos”, “Scena campestre” e 

“Dança dos guisos”. A segunda parte constou declamações, canções típicas do folclore brasileiro e canções 

baianas, portuguesas e internacionais. Já na terceira e última parte apresentou-se “Na selva”, “Rapsodia”, 

número de “esplêndido efeito”; “Valencia” e “Sob pétalas de rosa”, finalizando com “um magnífico bailado”. (A 

Tribuna, 07 nov. 1939, p.4) 
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FIGURA 10 - FESTIVAL ARTÍSTICO DOS CURSOS MANTIDOS PELA AFS. 

 

                    

 

 

 

 

 

       Fonte: A Tribuna, 07 nov. 1939, p.4. 

 

FIGURA 11 - PÚBLICO NO TEATRO COLISEU NA APRESENTAÇÃO  

DO FESTIVAL ARTÍSTICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: A Tribuna, 07 nov. 1939, p.4. 
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No encerramento das aulas das Escolas Maternais eram realizadas pequenas festas no 

salão da Associação Feminina Santista.  Todas as crianças que participavam recebiam 

brinquedos e doces, oferecidos por sócias, benfeitores e pela Associação. Já as festividades 

dos demais cursos, como o do Jardim da Infância ou do Liceu podiam ocorrer em algum salão 

da cidade. Em 1935, por exemplo, o encerramento do ano letivo do Jardim da Infância foi no 

teatro Coliseu.  Enquanto o encerramento do LFS que incluía “um sorvete dançante” foi nos 

salões do Miramar, “gentilmente cedido por sua digna Directoria” (AFS, 33º Relatório, fev. 

1935 - fev. 1937). 

 

FIGURA 12 - FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO TEATRO GUARANI DOS CURSOS 

DA ESCOLA ELISA AFFONSECA E JARDIM DA INFÂNCIA - DÉCADA DE 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fonte: Acervo da AFS. 
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Na sede da AFS realizaram-se, também, algumas festas para homenagear às diversas 

mulheres que prestaram relevantes serviços ao estabelecimento. Em 13 de dezembro de 1939, 

em sessão solene, foram inaugurados os retratos de três ex-presidentes: Zeny de Sá Goulart, 

Iracema Presgrave e Maria Zelinda Glicério Torres. A homenagem contou com a presença da 

diretoria e corpo docente, cumprindo-se um programa de recitativos e cânticos pelas alunas. 

Observou-se que, em virtude de alguns acontecimentos, os aniversários da AFS e do 

Liceu Feminino Santista não foram realizados como de costume. Em 1932, a data da fundação 

do Liceu Feminino, coincidiu com o movimento constitucionalista, e não pode ser 

devidamente comemorada. 

Em respeito ao falecimento do sócio benemérito da Associação Feminina Santista, 

Dr. Adolpho Porchat de Assis, em 30 de julho de 1933 (1868-1933)
45

, não houve 

comemoração do aniversário do Liceu Feminino Santista (05 de agosto). A decisão foi 

determinada na gestão de Maria Zelinda Glycerio Torres. Sua morte causou grande impacto
46

, 

deixando uma lacuna entre os educadores da cidade. Dr. Adolpho Porchat de Assis, de 

família
47

 de projeção cultural, além de médico, foi um grande educador, se destacando, 

também, como diretor do Atheneu Santista “J. Bonifácio”. É preciso lembrar, que o Drº 

Adolpho sempre doava à AFS seus honorários a que tinha direito como professor. Foi 

também um dos que lutaram pela equiparação do Liceu Feminino no seu início. Sua esposa 

Diva de Lamare Porchat de Assis foi presidente da AFS em 1916. Destacamos aqui algumas 

linhas da homenagem prestada à sua memória. Trata-se de tributo escrito e lido por Zeny de 

Sá Goulart, à beira do túmulo de Adolpho Porchat de Assis: 

 

 

 

                                                           
45

 Nascido em Santos a 20 ou 29 de julho de 1868, foi cônsul do Paraguai, médico da Câmara Municipal, médico 

da São Paulo Railway Company, da Associação Beneficente dos Empregados da Cia. Docas de Santos, da Santa 

Casa de Misericórdia e de outras instituições. Teve significativa atuação no magistério: além do Liceu Feminino 

Santista, foi um dos primeiros Diretores e professores da Academia de Comércio José Bonifácio, do Instituto Dª 

Escolástica Rosa e de outros estabelecimentos escolares, como o “Ateneu Santista”, por ele fundado. 

(RODRIGUES, 1975, p.13) 
46

 A diretoria da AFS deliberou que, em sinal de luto, se fizesse o hasteamento do pavilhão associativo, se 

suspendessem por 7 dias o funcionamento dos diversos cursos e que fossem suspensas todas as comemorações 

que estavam sendo organizadas para o dia 5, aniversário do Liceu Feminino Santista. (AFS, 1930-1936 - Ofícios 

nº 38, 02 ago. 1933, p.66) 
47

 Seu irmão, Dr. Arthur Porchat de Assis (1863 - 1939), também lecionou no Liceu Feminino Santista (1905 - 

1919) as disciplinas de Pedagogia e Metodologia. Foi advogado; assumiu a direção, em 1907, do Instituto “D. 

Escolástica Rosa”. (PEREIRA, 2005) 
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Felizes, pois, aquelles que não perderam tempo na curta peregrinação 

pela terra [...]. Felizes os que semeiam a boa semente e a deixam na 

fructificação do que plantaram vasta colheita, messe promissora de 

novos benefícios.  

A prova da centuplicação das sementes que lançou é o que aqui nos 

traz hoje, á beira do tumulo de Adolpho Porchat de Assis, num tributo 

de gratidão e num preito de imperecível saudade.  

Um dos expoentes da cultura e do civismo, em nossa cidade, figura de 

escol entre o professorado santista, não obstante o seu diploma de 

medico caridoso e illustre, Adolpho Porchat de Assis deu de sua vida 

a maior e a melhor parte ao Lyceu Feminino Santista.  

A plêiade de dedicados professores desse Educandário abederou-se 

nos seus exemplos e procurou imitá-lo no seu dinamismo. Nunca foi, 

nem será esquecido. Uma respeitosa reverencia sempre lhe será 

votada. 

Enfeixamos, portanto, a nossa homenagem, e desfolhamos as pétalas 

da nossa saudade, a todos os extintos mestres e alumnos, uma oração, 

numa prece uníssona, á beira do seu tumulo. 

E, como a prece mais profunda é a que formulamos sem palavras, num 

profundo recolhimento, peço aos meus collegas um minuto de 

silencio. (AFS, 1930-1936) 

 

Nas palavras emocionadas da professora Zeny Goulart, evidenciam-se o 

reconhecimento e desvelo em manter viva a memória de um grande mestre, que deixou além 

de saudades, exemplos a serem seguidos. 

Outro momento, em que a data de aniversário da fundação do Liceu Feminino não 

pode ser comemorada, foi em decorrência do “péssimo estado” em que se achava a sede da 

AFS. O prédio, segundo o relatório da então presidente Beatriz Bourroul, não oferecia 

segurança, pois estava sendo atacado por cupins, necessitando de uma reforma completa. 

(AFS, 35º Relatório, fev. 1939 - fev. 1940, p.01) 
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FIGURA 13 - CRIANÇAS DO JARDIM DA INFÂNCIA, NO PÁTIO DA AFS - INÍCIO DA DÉCADA DE 30. 

ENTRE OS ALUNOS, PADRE WALDEMAR VALE MARTINS (REITOR DA UNISANTOS - 1986-1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Acervo da AFS. 

 

 
FIGURA 14 - ALUNAS NO ANTIGO PÁTIO DA RUA DA CONSTITUIÇÃO - DÉCADA DE 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Acervo da AFS. 
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FIGURA 15 - CRIANÇAS DO JARDIM DA INFÂNCIA - 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Acervo da AFS. 

  

FIGURA 16 - UNIFORMES COM LISTRAS INDICAVAM A SÉRIE  

DAS LICEÍSTAS - DÉCADA DE 30. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Acervo da AFS. 

 

Por ocasião do encerramento das aulas, eram conferidas medalhas, pela Câmara 

Municipal, como prêmio às alunas que mais se distinguissem.  
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FIGURA 17 - AUDITÓRIO NA FORMATURA DA TURMA DE 1931 - SALÃO NOBRE DO LICEU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                               Fonte: Acervo da AFS. 

 

FIGURA 18 - DIPLOMANDAS DO LICEU FEMININO SANTISTA NO CLUBE XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: A Tribuna, 03 mar. 1930. 
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As festas de encerramento do ano letivo, de inauguração do Liceu Feminino e da 

AFS, observadas nos relatórios, representavam um acontecimento social marcante que 

envolvia alunos e corpo docente. 

 

FIGURA 19 - FORMANDAS DO LICEU FEMININO SANTISTA (1931) -  

AO CENTRO, PROFº OSCAR MEYRI DA COSTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da AFS. 

 

Frequentemente as festas de formatura eram iniciadas com a execução do Hino 

Nacional, cantado pelo Orfeão do Liceu, sob a direção do maestro Vetró e acompanhado ao 

piano pela professora Delta de Azevedo Marques, seguindo-se o Hino do Liceu, cantado, 

também, pelo referido orfeão. Pela manhã ocorria uma missa solene, em ação de graças pelo 

término dos estudos. A cada ano, essas festas eram realizadas em diferentes locais da cidade, 

como teatros e clubes. 

Alguns discursos eram publicados na íntegra pelo jornal A Tribuna. Destacamos a 

seguir o discurso proferido por Zulmira de Campos, paraninfa da turma das diplomandas do 

Liceu Feminino Santista: 

 

Assim é o berço - o início e a origem - a espera de uma força criadora 

que lhe dê a força e caráter, a majestade de modo que, em suas águas 

cristalinas, se reflita, em todo o seu percurso, a imagem daquela força 

sublime que da crisálida inerte fez o ser consciente - Mulher e Mãe! 
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A escola é o prolongamento do berço. Encetai, pois, caras colegas, a 

vossa missão, escudadas na tradição desta casa! Estareis sempre 

“presente” na “ausência”, graças magia da saudade. (A Tribuna, 03 

dez. 1930, p.07 - grifo nosso) 

 

A professora Zulmira Campos enfatiza, em seu discurso, a “missão” da mulher, 

inculcada pelo programa do Liceu Feminino.  

 

Sois as embaixatrizes deste Instituto, criado pelo carinho, pela 

constância e pelo patriotismo da mulher, nesta legendaria cidade. 

Quanto a carinho e constância, não vos falo, pois constituem a própria 

essência da mulher; patriotismo, entretanto requer uma menção 

especial, pois é a base e o esteio da nobre missão que ora nos é 

confiada. Pátria não é um sistema, nem uma seita, nem uma forma de 

governo, é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o 

berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da 

língua e da liberdade. Defendei, pois, o solo contra a alheação, o povo 

contra a ignorância. (A Tribuna, 03 dez. 1930, p.07)  

 

Suas palavras reforçam os desafios que as diplomandas assumiriam na nova fase da 

vida: seja na valorização da pátria, seja na responsabilidade social e familiar. 

Outro discurso que nos chama a atenção foi o do professor Antônio Eberle dos 

Santos, na colação de grau das diplomandas de 1936, realizada em 12 de dezembro, também 

publicado na íntegra pelo impresso. O professor inicia agradecendo por ter sido escolhido e 

confessa estar orgulhoso diante do gesto. Após tecer elogios às alunas, o professor destaca 

que 

 

A vida não se apresenta de modo algum como um mimo que nos é 

dado a gozar, mas como um dever, uma tarefa que tem de se cumprir á 

força de trabalho.  

[...] A educação foi sempre resultante da psychologia collectiva. Ella, 

sem duvida, é como todos os phenomenos sociológicos, um producto 

complexo de vários factores. O meio em que vivemos exige de nós, 

educadores, linhas rectilineas de conducta, como elemento precípuo 

na formação do caracter e da personalidade do alumno.  

Ao mestre compete criar, induzir, usando das leis da moral e da 

persistência, a transformalidade da matéria e a estabilidade da froça 

intellectiva. 

A nossa moral, a nossa família, a nossa Patria, enfim, o nosso Deus 

são entidades que deveis conjugar num só todo, como fundamento da 

profissão que ides abraçar. 
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Assim attingireis o objectivo preliminar da escola moderna e da escola 

christã. 

Outra força que ampara as boas iniciativas, dando apoio á Victoria na 

profissão de ensinar, é a Virtude. 

Ella nos anima a vencer as barreiras do vicio quando bem cultivada. 

Todos nós a possuímos. 

Afastar-nos-á do egoísmo que só deseja o bem próprio em detrimento 

do alheio; evitar-nos-á também a maldade que fere o nosso 

semelhante, assim como terá o condão de galvanizar bem vivo nos 

nossos corações o sentimento de piedade pelos que soffrem. 

A Virtude, embora seja uma decorrente da lei moral para a felicidade 

de nós todos não está sujeita ás latitudes das regiões da terra. [...] A 

sua soberana depende unicamente de seu cultivo. Por isso, sras. 

Professorandas, depositarias que sois de um thesouro inexharurivel de 

prendas, sereis, quero crer, junto ás sociedades de amanhã, escoteiras 

dessa mesmo Virtude. (A Tribuna, 13 dez. 1936, p.3) 

  

Após traçar às formandas uma linha de conduta dentro da virtude, o professor 

Antônio Eberle lembrou que a mulher, “dotada de intelligencia, de percepção, de audácia e de 

sentimentos”, procura, na sociedade em que vive, “descortinar perspectivas bem definidas no 

plano da vida mundana”, por isso “a mulher não só como preceptora, mas como filha, irmã, 

esposa e mãe será sempre obreira do progresso humano”. Nesse sentido, o paraninfo conclui 

seu pensamento a respeito do papel da mulher, na expectativa de que as alunas alcançassem 

seus ideais: 

 

Porque devemos ensinar que o coração para desejar liberdade de todos 

deve impor-se á renuncia, se assim o exigir o momento, bem como  ao 

aniquilamento de si próprio, caso haja necessidade. 

O amor ao próximo com desprendimento de si mesmo é predicado, 

não só dos homens como de todos os sêres vivos. 

Comprehendemos, portanto, com prazer que promissor ha sido e 

sempre será o papel da mulher no concerto da regeneração das 

crenças, dos usos, dos costumes e das tradições. 

[...] trabalhae com perseverança dentro do raio de vossas posibilidades 

para a educação dos nossos compatrícios, a fim de que a Patria attenta, 

se encourace contra a invasão dos elementos deletéios. (A Tribuna, 13 

dez. 1936, p.3) 

  

Em 1937, a colação de grau das diplomandas ocorreu no Teatro Coliseu Santista e o 

paraninfo da turma foi o professor Dr. Amazonas Duarte. A mesa que presidiu os trabalhos 

era composta por Antonio Iguatemy Martins Junior, prefeito municipal; monsenhor Luis 

Gonzaga Rizzo, secretário geral do bispado; as professoras Zeny de Sá Goulart e Brites de 

Azevedo Marques, representante do delegado de ensino e figuras de destaque no magistério. 



74 
 

 

 

 

Já a festa de formatura das alunas do Liceu Feminino Santista
48

, em 07 de dezembro 

de 1938, foi realizada no salão nobre da Sociedade Humanitária dos Empregados do 

Comércio e contou com a presença de autoridades como o inspetor da instrução municipal, 

professor Stockler de Lima, o padre Lino Passos, cura da Catedral, representando D. Paulo de 

Tarso Campos (bispo diocesano) e o representante do delegado regional do ensino. A 

festividade foi iniciada com os hinos da Independência e do Liceu, cantados por um grupo de 

alunas e sob a direção do maestro Vetró.  

 

FIGURA 20 - PROFº CLEÓBULO AMAZONAS DUARTE COM GRUPO DE ALUNAS - DÉCADA DE 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da AFS. 

 

 

 

 

                                                           
48

 Receberam diploma as alunas: Nilza de Almeida Vasconcellos, Dulce Vieira Leal, Dulcinéa Vasques, Edith 

Soares, Elza Tirlone, Eurydice Maravalhas, Irene Ruiz Cunha, Irma Leandro Ribeiro, Isa Ruiz Cunha, Judith R. 

Conceição, Maria Angélica Pessoa, Maria Cecília F. de Jesus, Maria Eleonora Silva, Maria de Lourdes Caldeira, 

Maria de Lourdes Vianna, Nérges Lopes Geroncio, Nilza Fulgoso Serra, Yolanda Daião e Zilda Ferreira. 
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FIGURA 21 - DR. NICANOR ORTIZ ENTRE SUAS “AFILHADAS” E ZENY DE SÁ GOULART. 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: A Tribuna, 9 dez. 1938, p.9. 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

FIGURA 22 - NICANOR ORTIZ, 

PARANINFO DA TURMA. 
FIGURA 23 - NICANOR ORTIZ. 

 

 Fonte: A Tribuna, 9 dez. 1938, p.9.                                    Fonte: Acervo da AFS. 

:                               
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FIGURA 24 - CERIMÔNIA DO LFS PELO 50º ANIVERSÁRIO  

DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. 

 

   

 

 

 

 

 

  Fonte: A Tribuna, 16 nov. 1939, p.14. 

 

O prédio da AFS passou por ampla reforma na gestão de Beatriz Bourroul, em 1940. 

Após a reforma, a cerimônia de entrega dos diplomas, em 1941, ocorreu na nova sede. 

 

FIGURA 25 - BACHARELANDA DO LFS ZULEIKA ALAMBERT, EM DISCURSO DE 

AGRADECIMENTO, E COLEGAS DA TURMA. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: A Tribuna, 30 dez. 1941, p.5. 
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FIGURA 26 - ZULEIKA, AOS 24 ANOS, FOI ELEITA PELO PCB E TORNOU-SE A  

PRIMEIRA DEPUTADA SANTISTA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RIBEIRO, 04 mar. 2013. 

 

Interessante destacar que Zuleika Alambert
49

, oradora da turma de 1941, como 

mostra a foto acima, se tornaria, anos mais tarde, uma ativista dos direitos humanos e líder 

feminista. Foi eleita Deputada Estadual pela cidade de Santos, em 1947, pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB), sendo a primeira mulher da região a assumir uma cadeira na 

Assembléia Legislativa de São Paulo.  

 

 

 

 

                                                           
49

 Zuleika Alambert nasceu em Santos em 23 de dezembro de 1922 e faleceu em 27 de dezembro de 2012 no Rio 

de Janeiro. Após se formar no Liceu Feminino Santista, cursou Administração e Finanças no Colégio Tarquínio 

Silva, tornando-se contadora. Sua mãe cozinheira pagou seus estudos com muita dificuldade. Durante o curso 

ginasial, foi aluna da professora Alzira Yaconis Becker, mãe de Cacilda Becker, bailarina e atriz, como sua irmã 

Cleide. Zuleika também fez balé, chegando a dançar no Teatro Municipal de Santos. Fez ainda teatro e natação, 

atravessando o canal a nado, desde o Forte de Itaipu até a cidade de Santos. Aos 17 anos era teosofista e 

trabalhava na Igreja Teosófica de Santos, onde tinha acesso a uma grande biblioteca. Zuleika está entre as 

primeiras a ocupar uma cadeira na Assembléia Legislativa de São Paulo. (Site da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo). Em 1986, recebeu o título de Cidadã Paulistana. A partir de 1989, quando participou de 

uma reunião internacional, em Porto Alegre, onde foi discutido o problema do meio ambiente e da mulher e 

inspirada pela ECO-92, Zuleika passou a atuar na vertente ecofeminista, pensando a questão de gênero ligada às 

macropolíticas. Escreveu, entre outras obras, Uma jovem brasileira na URSS (1953); Estudantes fazem História 

(1964); A situação e a organização das mulheres (1980); Feminismo: o ponto de vista marxista (1986); 

Metodologia de trabalho para as mulheres (1990); Mulher - uma trajetória épica (1997). (SCHUMAHER, 

BRAZIL, 2000, p.535) Escreveu ainda A Mulher na História e A História da Mulher, de 2004. 
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FIGURA 27 - GRUPO DE PROFESSORES - DÉCADA DE 1930. SENTADOS A PARTIR DA ESQUERDA, CLEÓBULO  

AMAZONAS  DUARTE  E  BRITES  DE  AZEVEDO  MARQUES;  ZULMIRA CAMPOS, TERCEIRA SENTADA DA DIREITA 

PARA ESQUERDA; NICANOR ORTIZ, NA EXTREMA DIREITA; MARIA JOSÉ ARANHA DE REZENDE, EM PÉ NO CENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Acervo da AFS. 

  

2.3 AFS NO CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES DE SERVIÇO 

  

Entre muitas instituições de serviço na cidade havia uma parceria que se fez presente, 

promovendo ações conjuntas. Havia uma rede de cooperação mútua entre as associações 

filantrópicas e profissionais liberais. Essa rede garantia igualmente a existência e o amparo 

das entidades, em diversos momentos. 

Em 1932, enfrentaram junto com a cidade um período turbulento por conta da 

Revolução Constitucionalista. Nesse sentido, a população santista se mobilizou em torno da 

causa e uma grande rede de solidariedade instaurou-se. 

Desde o início da Revolução, a AFS cooperou com “a grande causa da 

constitucionalização do Brasil”. Em ação conjunta com a Cruz Vermelha Brasileira cedeu o 

prédio da sua sede para a instalação de “uma escola de enfermeiras ou outro qualquer fim 

humanitário necessário nessa hora grave” que atravessavam. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 57, 

15 jul. 1932) 
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A organização da sala de costuras da AFS
50

 foi de grande relevância na confecção de 

vários itens destinados aos soldados, como fardas e todos os tipos de roupas: camisetas, 

cachecóis, cuecas, meias, camisas de meia manga, camisetas de flanela, pullovers, carapuças 

de lã, kepi, capote, capas, toalhas de rosto, grevas, joelheiras, gorros, aventais, sacolas, 

culotes, chapéus, calças, etc.  

Para isso, contaram, mais uma vez, com a valiosa contribuição do Sr. Bernardo 

Browne, gerente da Cia City, que forneceu lâmpadas e mandou instalar energia elétrica. 

Ao prefeito, Drº Aristides Bastos Machado, coube o pedido de um automóvel para 

entrega de grande número de agasalhos que estavam sendo requisitados aos soldados. 

 

[...] pede s V. S. ceder o automóvel Ford nº723, de propriedade do Sr. 

Persio Martins, assim como um salvo-conducto para o mesmo Sr., 

afim de que possamos fazer chegar a todos os pontos em que se 

encontram os soldados. Cordeaes saudações. a) Vice-Presidente em 

exercício. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 65, 29 jul. 1932) 

 

O Delegado Técnico de Santos, Drº Elias Machado de Almeida, concedeu “livre 

transito ao carro nº100 de S. Vicente e pondo-o á disposição desta Associação. Empenhada 

em fazer distribuição de agasalhos aos soldados que se batem pela Causa Constitucionalista 

[...]”. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 66, 03 ago. 1932) 

As associações filantrópicas da cidade trocavam informações
51

 para divulgar seus 

eventos: convites para palestras, para composição de bancas de exames, festas de formatura e 

outras festividades, cumprimentos na mudança de diretorias etc.  

Os dados mostram que a Associação Cívica Feminina e a Associação Feminina 

Santista apresentavam ideais semelhantes em relação ao papel da mulher na sociedade. 

A Associação Cívica Feminina (ACF) foi fundada em 20/12/1932, em São Paulo, 

“com o fim de intensificar a cultura feminina, bem assim interessar a mulher paulista pelos 

problemas sociais” (Correio Paulistano, 25 jan. 1933, p.03). Portanto, se caracterizava por ser 

                                                           
50

 Mais tarde passou a se chamar Sala de Costura “Franciso Affonso Glycerio Torres”, confeccionando roupas 

para o pavilhão dos tuberculosos da Santa Casa, em Campos do Jordão. 
51

 Em março de 1934, através de Dilma Leblon, do Conselho Diretor da ACF, o convite para palestra da “ilustre 

conferencista [...] de valor intelectual”, Drª Hanna foi transmitido aos membros da AFS e aos professores dos 

diversos cursos. (AFS, 1930-1936, p.75) Destacamos, também, a palestra realizada pelo Dr. Washington de 

Almeida, sob o título “A mulher perante a lei comercial”. (Ofício 05 abr. 1934) 
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uma instituição de caráter cívico e filantrópico, destinada a elevar o nível intelectual da 

mulher brasileira, 

 

[...] preparando-a para ocupar o lugar que lhe compete em nosso meio 

como educadora e formadora dos futuros cidadãos. Essa funcção 

tornou-se agora mais ampla e de maior responsabilidade pela 

concessão do direito de voto á mulher, que, dando-lhe uma arma 

poderosa, exige della o maximo critério no uso de tão importante 

prerrogativa: um constante appelo á razão esclarecida por uma somma 

maior de conhecimentos a respeito dos problemas sociais, em que a 

acção feminina pode e deve ter um papel de grande importância. 

(O Estado de S. Paulo, 08 jan. 1933, p.09 - grifo nosso) 

 

Fazia parte da associação, um elevado grupo de senhoras da sociedade da época, 

como: Olivia Guedes Penteado, Marieta Lion, Edith Capote Valente, Albertina de Almeida 

Prado, Carlota Pereira de Queiroz etc. Entre os estatutos estabelecidos, estava o propósito de 

oferecer os meios práticos para que a mulher adquirisse uma cultura geral, cumprindo seus 

deveres de cidadã e mãe de família. Organizava várias palestras cujos temas visavam o 

gênero feminino, como a proferida pelo padre Leopoldo Aires, A ação da mulher na 

sociedade (Correio de S. Paulo, 16 jan. 1933, p.03). 

Previa, assim, a criação de escolas para crianças e adultos, onde poderiam ser 

ministradas, além de conhecimentos gerais, “noções de instrucção moral e cívica, hygiene, 

economia e previdência, além de uma série de palestras” (Correio de S. Paulo, 16 jan. 1933, 

p.03). Visando os mesmos objetivos formaram-se núcleos nas cidades do interior, filiados ao 

Estado. 

No núcleo da A.C.F., em Santos
52

, circularam mulheres que também atuaram na 

Associação Feminina Santista. Fileta Presgrave do Amaral e Iracema Presgrave que dirigiram 

                                                           
52

 A Associação Cívica Feminina de Santos foi fundada em 31 de janeiro de 1933, cuja sede ficava na Rua 

Amador Bueno, 208, “destinava-se a amparar as vítimas da Revolução Constitucionalista de 1932, tendo 

colaborado com a Cruz Vermelha de Santos. Lutando pelas reivindicações da mulher e pela sua maior integração 

na sociedade, a associação nascente teve papel decisivo na campanha em favor do voto feminino”. NOVO 

MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. As ações femininas.  s/d. Disponível em: <http://www.novomilenio. 

inf.br/santos/h0171y2.htm>. Acesso em: 2015. A partir de 1945, desvinculou-se da associação congênere de São 

Paulo e iniciou vida própria, sendo reconhecida como Sociedade Cívica Feminina de Santos. Em seu programa 

de ação as principais propostas eram: proporcionar à mulher os meios práticos de adquirir uma cultura geral que 

a habilite a orientar-se conscientemente na vida e a cumprir eficientemente os deveres de cidadã e mãe de 

família, educadora e responsável de futuros cidadãos; criar escolas de alfabetização para mulheres, onde se 

ministrem além de conhecimentos gerais, noções de instrução e moral e cívica, higiene, economia e previdência; 

promover campanhas a favor da alfabetização e do saneamento dos bairros e centros populosos do Município de 

Santos e Municípios vizinhos; estimular o espírito de sociabilidade e de cooperação entre as mulheres 

interessando-as nas questões de ordem social e nas de ordem pública, promovendo na sua sede ou fora dela, 
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a associação, em 1933, conseguiram elevar o número de sócias (Correio de S. Paulo, 25 jan. 

1933, p.05).  

No decorrer do biênio 1935 – 1937, a presidência foi assumida, novamente, por 

Fileta Presgrave do Amaral. Beatriz Bourroul ocupou o cargo de vice-presidente e as 

professora do Liceu Feminino, Naime Catunda - 2ª tesoureira - e Renira Catunda - conselho 

diretor. (Correio Paulistano, 01 fev. 1936, p.07) 

Fileta Presgrave do Amaral manteve, entre outras iniciativas, os cursos para 

domésticas de todas as idades. Tratava-se de uma campanha alfabetizadora da ACF, 

estimulada numa cruzada patriótica. Em novembro de 1934, formou-se a 1ª turma, composta 

de senhoras. Uma delas foi a Srª Thereza de Jesus, 60 anos, que aprendeu a ler através do 

curso proporcionado pela ACF. (A Noite, 19 nov. 1934, p.06) 

De grande alcance filantrópico, a ACF também colaborava com atividades em prol 

do “Natal das Crianças Pobres aleijadas”, cujo patrocínio e iniciativa também estavam a cargo 

do Rotary Clube de Santos. “A benemérita festa”, além de brinquedos e doces, contemplava 

crianças, até 12 anos, com alguma deficiência:  

 

Crianças pobres que forem de lesões nos membros locomotivos  

necessitando de apparelhos orthopedicos que se lhes facilitarão os 

tratamentos aconselhados para suas enfermidades. Algumas dezenas 

de crianças se inscreveram, tendo já sido todas ellas examinadas pelo 

dr. Ernesto M. Haffers, medico orthopedista. –A srª d. Octavia de 

Freitas Guimarães, offereceu um magnífico “paneaux”, de sua autoria 

para ser sorteado em benefício dessa generosa iniciativa. (Correio 

Paulistano, 13 dez. 1935, p.07) 

 

Esses aparelhos ortopédicos seriam confeccionados na Sociedade Portuguesa de 

Beneficência. Segundo a publicação, D. Octavia de Freitas Guimarães que era “elemento de 

destaque na sociedade santista”, ofertaria ao Rotary Clube de Santos “um de seus lindos 

quadros” para ser sorteado em benefício do “Natal da criança pobre e aleijada”. (Correio 

Paulistano, 22 dez. 1935, p.17) A promoção que envolvia o Rotary Clube de Santos e a 

                                                                                                                                                                                     
conferências públicas, visando a propaganda e realização dos seus objetivos; defender os direitos políticos 

assegurados à mulher pelas leis do país e prepará-las para o exercício consciente e inteligente desses direitos; 

promover o alistamento eleitoral feminino, conservando a alistanda absoluta liberdade de voto; estabelecer laços 

de amizade com as associações congêneres do ideal pacifista e a manutenção perpétua da paz; expressamente 

vedada a apreciação e discussão de assuntos religiosos e políticos partidários etc. (SOCIEDADE CÍVICA 

FEMININA DE SANTOS, 1946) 
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Associação Cívica Feminina foi realizada no campo do Santos Futebol Clube - SFC, com 

participação da banda de música do Corpo de Bombeiros. 

Em 30 de novembro de 1938, na sede da ACF, foram entregues os certificados de 

alfabetização e de corte e costura as alunas das escolas mantidas pela referida associação. O 

ato foi presidido pelo professor Stockler de Lima, inspetor do ensino municipal, e que 

representava, também, o dr. Cyro Carneiro, chefe do executivo local, tendo comparecido à 

cerimônia, entre outras pessoas, o dr. Ismael de Sousa, inspetor geral da Cia Docas de Santos. 

 

FIGURA 28 - CERIMÔNIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DAS ESCOLAS MANTIDAS PELA ACF. NO 

DESTAQUE, FILETA P. DO AMARAL, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: A Tribuna, 1º dez. 1938, p.18. 

 

Na foto acima, vemos ao centro, fazendo uso da palavra, o Profº Stockler de Lima; 

da esquerda para a direita, o professor Leonardo Vanducci, representando o professor Luis 

Damasco Penna, delegado regional do ensino; d. Diva Fialho, inspetora das escolas mantidas 

pela Associação Cívica Feminina, Fileta P. do Amaral e a professora Nair Sousa que proferiu 

um interessante discurso, já que ali não estavam crianças recebendo certificados, mas moças e 

senhoras que sentiam necessidade de instrução.   Desse modo, suas palavras eram de estímulo 

pelo esforço empreendido após suas ocupações. 

 

É possível, no entanto, que algumas dentre vocês, cansadas do esforço 

desse anno e já adquiridos esses primeiros conhecimentos, desanimem 

e não continuem a estudar. 
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Para que estudar mais? - poderão vocês perguntar. E eu lhes 

responderei que aquillo que até agora vocês aprenderam é como se 

fora a chave que abre a porta de um Castello cheio de surpresas. 

Eu desejaria despertar em vocês a curiosidade de conhecel-o. Entrem, 

entrem, já possuem agora a chave, abram a porta. 

Entretanto, vocês verão uma sala de paredes forradas de letras, 

primeiro grandes letras isoladas, depois reunidas aos grupos, e, mais 

ao fundo gravadas em grandes livros cujas paginas folhearemos 

devagar. É a sala da leitura, a ante-câmara do saber, de onde partem 

grandes corredores, que se chamam: Estudo e Perseverança, e que 

terminam em outras salas. (A Tribuna, 1º dez. 1938, p.18) 

 

Foram oferecidos prêmios de corte e costura, pelas senhoras Fileta Presgrave do 

Amaral e Nair Lacerda. No programa também constava parte artística a cargo de Eurydice 

Mello. 

Observou-se que, desde 1935, a ACF promovia o Natal para crianças carentes 

Destacamos, na foto abaixo, crianças na festa natalina, realizada na sede da entidade, no dia 

23 de dezembro de 1943. 

 

FIGURA 29 - FESTA DO NATAL DA CRIANÇA POBRE PROMOVIDA PELA ACF. 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Revista Flama, dez. 1943. 

 

Na Associação Cívica Feminina, ao ser inaugurada a sala de costura Dr. Ernesto 

Magalhães Haffers (destinada à confecção de roupas para crianças pobres), em 14 de maio, 

notamos a presença de D. Zeny de Sá Goulart (Revista Flama, mai. 1944)
53

. 

 

                                                           
53

 Cf.: NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. As associações femininas. s/d. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0171y2.htm>. Acesso em: 2015. 
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FIGURA 30 - INAUGURAÇÃO DA SALA DE COSTURA “DR. ERNESTO MAGALHÃES HAFFERS” NA ACF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Revista Flama, mai. 1944.
54

 

 

FIGURA 31 - FILETA P. DO AMARAL, NAIR LACERDA, MARIA GAY DE MENDONÇA, EM CHÁ 

BENEFICENTE PARA A CRUZ VERMELHA RUSSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista Flama, abr. 1944. 

 

A AFS colaborava e participava de várias campanhas na cidade. Em maio de 1934, 

fundou a Seção de Costura Francisco Affonso Glycerio Torres
55

, com o propósito de auxiliar 

os hospitais de tuberculosos. Quando soube da construção de um pavilhão em Campos do 

Jordão, colocou-se à disposição da benemérita Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

                                                           
54

 Cf.: NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. As associações femininas. s/d. Disponível em: <http:// 

www.novomilenio.inf.br/santos/h0171y2.htm>. Acesso em: 2015. 
55

 Cf. Anexo 4. 
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Santos. A proposta seria confeccionar “toda a rouparia necessária ao referido pavilhão”. 

(AFS, 1930-1936 - Ofício nº 17, 12 mai. 1934). Esse trabalho, em prol dos tuberculosos de 

Campos do Jordão, conferiu à AFS o título de “Irmã Benfeitora da Santa Casa de 

Misericórdia”, da cidade. Além de contribuir com a Santa Casa, a AFS também 

confeccionava todos os anos, em sua sede, roupinhas para os internos da Gota de Leite. 

AFS também esteve presente nas campanhas promovidas pelo Rotary Clube de 

Santos
56

, agremiação sempre se destacou em benefício da educação, seja em palestras, 

excursões, nas manifestações de datas festivas etc. Essas iniciativas eram bastante elogiadas 

pela imprensa e pelas escolas. O interesse nos relevantes problemas da puericultura, por 

exemplo, parecia ser determinante nas ações desempenhadas pelos rotarianos.  

Em setembro de 1930, seus diretores organizaram a “Semana da Saúde”, quando 

foram proferidas várias conferências por especialistas da área. Na AFS, por exemplo, 

realizou-se a palestra do Dr. Ricardo Meyer Pinto, sob o tema “Higiene da Boca”. A iniciativa 

recebeu, inclusive, elogios da presidente em exercício, Gertrudes Schmidt Whitaker. 

 

Cumprindo-nos agradecer a distinção que nos foi conferida, 

congratulamo-nos com o “Rotary Club” por tão feliz quão profícua e 

auspiciosa iniciativa, fadada a produzir incontestáveis benefícios à 

mocidade da nossa terra. Prevaleceno-nos do momento para 

apresentarmos as nossas distinctas saudações. (AFS, 1930-1936, p.30 

- Ofício nº 95, 05 nov. 1930) 

  

 

                                                           
56

 Em 23 de fevereiro de 1931, fundou a Escola da Saúde. Sua sede foi instalada nos jardins do canal 2, “um dos 

pontos mais aprazíveis de Santos”, seguindo programa semelhante ao que era executado em “escolas similares” 

que existiam em outros países, e que muito contribuíam “com seus ensinamentos, para o desenvolvimento 

physico da infância”. Assim, seu programa era composto por “banhos de sol devidamente applicados attendendo 

á temperatura do dia, á intensidade da luz solar, á criança a quem será applicado, etc; gymnastica sueca e 

respiratória adequada [...]”. A Escola de Saúde era gratuita, sendo que tanto o material escolar como o uniforme 

eram fornecidos pelos rotarianos de Santos e o curso era destinado para crianças de 5 a 10 anos, “sem distinção 

de qualquer espécie”. A direção da Escola foi confiada à educadora sanitária d. Anna Soares Pinto (nomeada 

pelo governo do Estado). Por ocasião de sua inauguração, estiveram presentes professores, médicos, 

representantes da imprensa e várias outras personalidades renomadas na cidade, como o Dr. Leão de Moura, 

presidente do Rotary Clube de Santos, Oscar Lundqwist, presidente da Sociedade Consular de Santos; Aristides 

Cabrera Corrêa da Cunha, presidente da Sociedade Portuguesa de Beneficência; o rotariano, Dr. Thomaz 

Catunda; Cícero de Pontes, pela sociedade Humanitária dos Empregados no Comércio; capitão Hildebrando de 

Moura, representando o Corpo de Bombeiros; Dr. Alberto de Moura Ribeiro; e representantes do jornal A 

Tribuna: Giusfredo Santini, Carlos Augusto de Araújo, Pedro Peressin, Décio de Andrade. As crianças dos asilos 

também estiveram presentes. (A Tribuna, 24 fev. 1931, p.02) 
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Durante a Semana da Criança
57

, em março de 1931, o Rotary Clube de Santos 

honrou a AFS com uma conferência sobre “Higiene Geral”. Em agradecimento, a presidente 

da instituição, felicitou novamente os diretores do Rotary pelo êxito desse tipo de iniciativa.  

Em 1934, o Rotary Clube de Santos também promoveu uma excursão, incluindo as 

alunas do Liceu Feminino Santista. (AFS, 1930-1936 - Ofício nº 32, 11 jun. 1934) 
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 Essa semana da criança constava de um extenso programa voltado para crianças. 
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CAPÍTULO III - PERFIL DAS PRESIDENTES DA AFS - DÉCADA DE 1930 

 

3.1 MULHERES DE ELITE: AÇÕES E PRÁTICAS DE PODER 

  

O século XX pode ser considerado o das conquistas femininas em algumas 

sociedades do “mundo ocidental”, como as da Europa Ocidental, a dos Estados Unidos e 

Canadá, por exemplo. Observamos que as mulheres começam a ocupar espaços fora do lar. O 

acesso à educação, a conquista do voto feminino e a luta pelos seus ideais na política são 

alguns exemplos. 

A Associação Feminina Santista teve na sua direção mulheres interessadas na 

valorização da mulher, desde o seu início, quando reunia pessoas da elite da cidade, ligadas 

por parentesco ou por ciclo de amizade. Constatou-se que tanto as diretoras como muitas 

professoras estavam inseridas numa vasta rede social: seja através de maridos, irmãos e/ou 

irmãs, filhos(as) ou outro grau de parentesco.  

É pertinente observar que as relações que envolviam essas mulheres na educação, 

também estiveram presentes na Federação Internacional Feminina - FIF
58

, importante 

entidade feminista.  As irmãs Judith Caldas e Iracema Pregrave do Amaral - presidente da 

AFS entre 1931-1932 - e Fileta Presgrave
59

, filha de Iracema, assumiram cargos de comando 

na FIF. 
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 Entidade criada, em 1921, por mulheres das cidades de Santos e São Paulo. Maria Lacerda de Moura (1887-

1945) - escritora e educadora mineira - assumiu a presidência após afastar-se do grupo de Bertha Lutz da Liga 

para a Emancipação Intelectual da Mulher. 
59

 Fileta Presgrave do Amaral (1894-1956), filha de Iracema e Miguel Presgrave casou-se com Luiz Franco 

Amaral (1889-1949), com quem teve dois filhos: Daisy Presgrave do Amaral (1913-1981) e Clay Presgrave do 

Amaral (1915 -1942). Seu filho, Engenheiro Clay Presgrave do Amaral, seguiu a mesma carreira do avô, Miguel 

Presgrave. Aos 20 anos ingressou na Escola Politécnica de São Paulo, no curso de engenharia civil, no entanto 

seu sonho era tornar-se piloto militar e resolveu abandonar o curso para inscrever-se no de Engenheiro 

Aeronáutico da Reserva Aérea Naval no Rio de Janeiro. Segundo informações na obra de Olao Rodrigues, Clay 

Presgrave era idealista e apaixonado por aviação, projetou e executou planadores e túnel aerodinâmicos. 

Empreendia constantemente viagens aos Estados Unidos a serviço profissional, e numa dessas, quando de trem 

se dirigia de Pisburg a Washinton, morreu num acidente aos 27 anos. Fileta Presgrave do Amaral também foi 

presidente da Sub-Comissão de Assistência Social, surgida em Santos - fevereiro de 1935. A nova instituição na 

cidade foi constituída pela Comissão de Assistência Social do Estado de São Paulo, de acordo com o Regimento 

Interno. Foram nomeados: Srª Fileta Presgrave do Amaral; Srª Helena Conceição Alves Lima; Srº Ernesto 

Lacerda; Drº Hugo Santos Silva; Drº Ismael Coelho de Sousa; Srº Luiz Supplisy e Srº Murillo Veiga de Oliveira. 

(Correio Paulistano, 16 jan. 1935, p.2) 
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Em 1922, a primeira composição da Federação Internacional Feminina ficou assim 

constituída: Diretora geral, Maria Lacerda de Moura; diretoria do grupo de S. Paulo: 

presidente, Srª. Judith Caldas Campos (irmã de Iracema); vice-presidente, Sylvia Ferreira 

da Rosa; 1ª secretária, Maria Julia Algodoal; 2ª secretária, Maria J. Xavier da Silveira; 1ª 

thesoureira, Srª. Amélia Perestrello; 2ª tesoureira, Srª Hermine Kowarick; diretorias, Srª 

Amélia Kegel e Lila Escobar de Camargo. 

No grupo de Santos: presidente, Srª Iracema Presgrave; vice – presidente, Srª 

Amália Mursa; 1ª secretária, Srª Hilda de Barros; 2ª secretária. Srª Ruth Caldeira; 1ª 

tesoureira, Srª Judith Silveira; 2ª tesoureira, Srª Elsa Gnocchi; diretoras: Srªs. Fileta 

Presgrave do Amaral e Isabel da Silveira. (A Noite, 10 fev. 1922, p.04) 

Judith Caldas Campos assumiu a presidência da diretoria do grupo de São Paulo. 

Iracema Presgrave do Amaral do Amaral ficou como presidente do Grupo de Santos e 

Fileta Presgrave do Amaral a diretora, junto com Isabel da Silveira. 

Em 1921, sob o comando da feminista, Maria Lacerda de Moura, a Federação 

Internacional Feminina inseriu em seus estatutos a proposta de modificação do currículo de 

todas as escolas femininas, incluindo a disciplina “História da mulher, sua evolução e missão 

social” (SCHUMAHER, BRAZIL, 2000, p.399). Entre os principais objetivos estavam a 

educação intelectual e moral da mulher, para a sua emancipação. Seguia, assim, um relevante 

programa de proteção à mulher e à criança. (Correio Paulistano, 08 mar. 1925, p.4) 

Na lista de mulheres que passaram pela FIF, nota-se, também, a presença da 

professora Zeny de Sá Goulart, que, anos mais tarde, se tornaria uma das mais expressivas 

presidentes da AFS. Em 1922, Zeny apresentou um trabalho sobre o tema A formação do 

caráter como base para o levantamento da mulher. Na ocasião, Maria Lacerda de Moura 

expôs “o histórico do movimento esperantista, demonstrando a importância de um idioma 

internacional” (Correio Paulistano, 10 jan. 1922, p.06).  

A professora de música, Mary Buarque, que seria contratada pela Associação 

Feminina Santista, na gestão de Zeny de Sá Goulart (1937), para formar um Curso Artístico, 

também participou de um Festival Beneficente
60

 promovido pela FIF, em 1926.  

                                                           
60

 O festival dançante estava sendo organizado por senhoras paulistas para a construção de um abrigo de crianças 

desamparadas do sexo feminino, que a Federação Internacional Feminina pretendia construir. (Correio 

Paulistano, 12 mar. 1926, p.06) 
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Apesar de Maria Lacerda de Moura, ter ficado por pouco tempo na Federação 

Internacional Feminina
61

 foi uma ardorosa propagandista do ideal feminino “na regeneração 

da sociedade em decadência”. Sobre a verdadeira educação da mulher, enfatizava: 

 

[...] o descuido em que tem jazido a mesma, e ainda o vezo absurdo e 

prejudicial de se educar a mulher apenas para attrahir a cobiça dos 

homens, servindo-lhes inconscientemente de “boneca de sala”, objeto 

de prazer e estimação, como se ella não fosse também uma energia 

pensante, capaz de se desenvolver em actividades productivas e 

collaborar igualmente com o homem em todas as questões da vida, 

cumprindo assim um dever natural para com seus semelhantes, 

concorrendo para o progresso material e moral da humanidade. O 

saber musica, línguas, trabalhos manuaes e de arte, tocar 

perfeitamente ao piano, e mesmo ter um diploma, nada disso prepara a 

mulher para resolver problemas de caracter social, que lhe dizem 

respeito, e dos quaes ella não pode eximir-se jamais, visto que faz 

parte integrante da humanidade. (Correio Paulistano, 07 mar. 1922, 

p.03) 

 

Sua saída da FIF não implicava em crise, mas do desejo de recuperar sua liberdade 

de opinião e permitir, ao mesmo tempo, que a Federação, em seu período inicial, despertasse 

o interesse pela elevação intelectual e moral da mulher. Em entrevista ao jornal O Combate, 

Maria Lacerda explica um dos motivos: “[...] deixei a Directoria Geral para ter mais liberdade 

de pregar os meus ideaes e para não prejudicar o bom andamento da Federação que vae muito 

bem e poderá prestar, assim, serviços á causa reunindo os elementos mais tímidos, 

reeducando-os”. (O Combate, 06 out. 1922, p.01) 

Como já citado no capítulo anterior, na Associação Cívica Feminina (ACF) 

circularam mulheres ligadas à AFS. Segundo nota divulgada pelo Correio Paulistano, a ACF 

encontrou grande repercussão, não só na capital, como nas cidades do interior (25 jan. 1933, 

p.03).  

Em Santos, a ACF era dirigida por Fileta Presgrave do Amaral e Iracema 

Presgrave, sendo evidenciado “notável o número de sócias e de eleitores já qualificados” 

(Correio Paulistano, 25 jan. 1933, p.03). É pertinente reforçar que, no biênio 1935-1937, 

alguns nomes ligados à Associação Feminina Santista continuam atuando na ACF: Fileta 

Presgrave, filha de Iracema Presgrave do Amaral, como presidente; Naime Catunda, 2ª 

tesoureira; fazendo parte do Conselho Diretor: Beatriz Bourrol, Nena Bernils, Renira 

                                                           
61

 Maria Lacerda de Moura pediu exoneração do cargo de diretora geral da FIF, em 02 de outubro de 1922, 

continuando apenas como sócia contribuinte. (Correio Paulistano, 03 dez. 1922, p.01) 



90 
 

Catunda. Em 1936, ano de seu 3º aniversário de fundação, uma nova diretoria foi empossada.  

Fileta P. do Amaral, presidente honorária; vice-presidente, Beatriz Bourroul; 1ª secretária 

Renira Catunda e outras mulheres produziram “uma série de empreendimentos e de 

realizações”.  

Na solenidade de entrega de diplomas às alunas que concluíram seus cursos nas 

escolas mantidas pela Associação Cívica Feminina, em 03/12/35, foi organizado um programa 

no qual se apresentaram Renira Catunda, Maria Nazareth, Mirian Torres e Oralda Amaral 

com números de canto, piano e violão. “A festa decorreu em meio de grande brilhantismo, 

tendo comparecido grande numero de pessoas das famílias das alumnas, sócias daquella 

agremiação e autoridades, além de muitas outras pessoas gradas.” (Correio Paulistano, 03 dez. 

1935, p.04) 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Mary Gay de Mendonça que chegou a assumir a vice-presidência da AFS em 1934, 

também ocupou o mesmo cargo na ACF, em 1949. Essas observações confirmam certo 

revezamento nas funções exercidas por muitas mulheres, que atuavam em outras instituições. 

Tais funções filantrópicas, que foram assumidas e combinadas por mulheres, possivelmente 

lhes conferiam maior visibilidade na sociedade.  

Essas medidas voltadas à assistência ou caridade eram assumidas de forma efetiva 

por uma elite republicana. 

Fonte: Acervo da AFS. 

FIGURA 32 - RENIRA CATUNDA - 

PROFª DO LICEU FEMININO. 

Fonte: Acervo da AFS. 

FIGURA 33 - NAIME CATUNDA. 
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Sobre esse aspecto, Gisele Sanglard faz uma distinção entre a filantropia e a 

caridade: 

 

 A filantropia pode ser entendida, grosso modo, como a laicização da 

caridade cristã, ocorrida a partir do século XVIII, e que teve nos 

filósofos das luzes seus maiores propagandistas. O “fazer o bem”, o 

socorro aos necessitados, deixa de ser uma virtude cristã para ser uma 

virtude social; e a generosidade é entendida pelos filósofos ilustrados 

como a virtude do homem bem-nascido, que tem inclinação para doar, 

doar largamente, daí a forte presença das grandes fortunas entre os 

principais filantropos. Contudo, tanto a caridade quanto a filantropia 

destinam suas obras aos necessitados. (SANGLARD, set.-dez. 2003, 

p.1.095) 

 

Segundo a autora, o resultado das ações era o mesmo, ou seja, tanto a filantropia com 

a prática da caridade possibilitou a construção de hospitais, asilos, orfanatos etc. Lembra, 

entretanto, que “a caridade está circunscrita à esfera da ação: a do cristianismo, conquanto a 

filantropia tenha um fator limitador: a ação do Estado. A existência de um ‘Estado de bem-

estar social’ acaba por restringir as ações de instituições de caráter voluntário e filantrópico” 

(ROSS, 1974, p.783, apud SANGLARD, set.-dez. 2003, p.1.096). 

Nesse sentido, Sanglard especifica outro fator que as distingue, esclarecendo que os 

periódicos contribuíam para divulgar as ações das diversas sociedades: 

 

Talvez a maior diferença entre ambos os conceitos esteja não na ação 

propriamente dita, mas nos meios de realizá-la, pois a caridade, por 

ser obra piedosa, pressupõe a abdicação de toda vaidade de seu autor, 

propugnado o anonimato como valor máximo, enquanto que a 

filantropia, por ser um gesto de utilidade, tem na publicidade sua 

arma: visto que a publicidade provoca a visibilidade da obra e acirra a 

rivalidade entre os benfeitores. (DUPRAT, 1993, p.54, apud 

SANGLARD, set.-dez. 2003, p.1.096) 

 

Na década de 1930, essas lideranças continuam preocupadas em manter uma 

instituição de prestígio muito forte, atraindo o trabalho filantrópico de uma elite, com 

formação intelectual aprimorada e pertencente a uma rede de famílias. Entretanto, é preciso 

lembrar que a filantropia perdeu um pouco de sua função, pois o Estado passou a assumir as 

ações antes delegadas à prática filantrópica, como na década de 1920. Essa evidência pode ser 

percebida, por exemplo, na área da saúde, com a criação do Departamento Nacional de Saúde 
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Pública (DNSP), do Serviço Nacional da Tuberculose e suas campanhas de imunização. O 

Estado, nesse período, vai se afirmando como gestor da saúde pública. (SANGLARD, set.-

dez. 2003)  

Identificar as presidentes da Associação Feminina Santista exigiu muita dedicação, 

pois as mulheres ainda não estão bem visíveis na sua trajetória de vida. (MATOS, 2013) 

Mulheres que, além de sua projeção social, tinham ideais altruísticos. Desse modo, a 

participação filantrópica dá-lhes prestígio: Associação Cívica Feminina, Casa do Senhor, 

Cruzada das Senhoras Católicas, Prato de Sopa M. Moreira; Cruz Vermelha, Associação Pró-

fardamentos de 1932. Essa observação possibilita analisar o papel dessas associações no 

envolvimento de mulheres em questões sociais, na circulação de ideias e criação de redes com 

as mesmas finalidades. 

Estudá-las, tendo presente a dimensão social e política, ligando-as aos estratos 

econômico-sociais ajuda a entender a sua visão de mundo e suas ações (TRIGO, 2001; 

PEROSA, 2009).  

Essas dirigentes da década de 30 não pertencem todas ao mesmo grupo social 

(TRIGO, 2001, p.13). Dois estratos sociais estão presentes: as oriundas do grupo cafeicultor e 

republicano, por origem ou casamento (Gertrudes Schmidt Whitaker; Maria Zelinda Glycerio 

Torres) ou por grupos emergentes e ligados às profissões liberais na sociedade republicana 

vindas de outros estados como Iracema Presgrave e Zeny de Sá Goulart, ambas diplomadas 

por Escola Normal. Portanto, não é o mesmo modelo familiar que une essas senhoras. 

A relação de gênero é o aspecto comum mais visível entre elas, pois todas estão 

interessadas na elevação da mulher, cujo conceito é mais tradicional, ou seja, preparação 

competente para o lar (costura e culinária). Contudo a primazia é a formação intelectual, 

humanista nos cursos pretendidos oficiais, que lhes dão condições de atuar profissionalmente, 

como o de magistério, fora dos limites domésticos (TRIGO, 2001, p.56). A dimensão do 

atendimento ao menos favorecido, pois é a clientela de seus cursos de educação infantil. 

Acreditam que, pelo seu empenho, podem influir na formação da juventude feminina, na 

interiorização dos valores em que acreditam. 

Entendem, assim, que a escola pode contribuir para a “unidade moral e política da 

nação” (TRIGO, 2001, p.52). 

 

 



93 
 

O importante era a interiorização dos princípios da moral tradicional, 

uma certa “nobreza de alma” (versão laica da moral cristã) que deveria 

traduzir-se no comportamento do dia-a-dia. Deviam adquirir uma 

maneira de ser que as distinguisse onde quer que estivessem, de forma 

tão profunda que suas atitudes parecessem inatas. (TRIGO, 2001, 

p.52) 

  

As diferenças se dão por conta do capital cultural: as que não vêm do grupo 

cafeicultor têm a formação específica e o engajamento nas práticas educativas têm outro 

olhar, ou seja, menos aristocrático. 

De onde estão falando também é importante: uma vem de militância em grupo 

feminista (Iracema); outra tem a inspiração da Igreja (Zeny). Provavelmente a maçonaria (que 

também estava presente no grupo de origem). Essa análise permite observar a disposição do 

grupo para determinadas ações (TRIGO, 2001, p.15). 

  

3.2 PRESIDENTES DA ASSOCIAÇÃO FEMININA SANTISTA (1930-1940) 

 

Dentro desse período, a Associação esteve sob a presidência de 5 mulheres atuantes e 

envolvidas com as causas sociais, cujos maridos se destacavam por serem profissionais 

liberais e que contribuíam na benemerência e educação da cidade: Gertrudes Schmidt 

Whitaker (1929-1930); Iracema Presgrave do Amaral (1931-1932); Maria Zelinda Glycerio 

Torres (1933); Vice-presidente da Diretoria: Maria Gay de Mendonça (1934-1935);  Zeny de 

Sá Goulart (1935-1938) e Beatriz da Cunha Bourroul (1939-1941).  

Em todos os relatórios investigados, observou-se a presença constante de Brites de 

Azevedo Marques que atuou como Inspetora Geral dos diversos cursos mantidos pela AFS. 

Prestava “preciosa” colaboração às presidentes, elaborando anualmente um relatório de cada 

curso, os principais eventos ocorridos como falecimentos, festas, prêmios, licenças e 

nomeações de professores etc. Os diversos quadros anuais onde constavam: os nomes dos 

professores, as respectivas cadeiras que ocupavam e o número de aulas dadas durante o ano; 

classificação das alunas, o ano que cursavam, e as médias; levavam sua assinatura. A Srª 

Brites também foi bibliotecária da instituição e sócia honorária.  A partir de 1937, passa a 

assinar como diretora geral. Ao final de cada relatório, era de praxe as presidentes agradecê-la 

pela dedicação à AFS, pela sua capacidade e pelos relevantes serviços prestados. 
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A educadora D. Zeny de Sá Goulart que destacaremos no capítulo IV, por exemplo, 

atuou na Câmara Municipal de Santos, sendo a primeira vereadora feminina na cidade num 

período tão emblemático que é o do governo de Getúlio Vargas. Nesse contexto político, o 

papel da mulher vai se consolidando para além do espaço doméstico assumindo novas 

ocupações de prestígio social.   

 

3.2.1 Gertrudes Schmidt Whitaker (1929-1930) 

 

FIGURA 34 - GERTRUDES SCHMIDT WHITAKER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Acervo da AFS. 

 

Gertrudes Schmidt Whitaker era filha de Albertina Kohl Schmidt (09/12/1856) e de 

Francisco Schmidt
62

, que se tornou um dos maiores produtores de café do Brasil e recebeu o 

título de “Rei do Café”, em 1913. Apesar do domínio absoluto do café nas fazendas, seu pai 

também investiu na diversificação de atividades. Implantou o primeiro engenho de açúcar da 

                                                           
62

 A mãe de Francisco Schmidt, Gertrudes Schmidt, era de nacionalidade alemã. Em Ribeirão Preto, o fazendeiro 

que foi um dos barões do café e marcou a história da cidade, foi homenageado com uma praça no centro. (Folha 

de S. Paulo, 13 mai. 2012) 
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região no município de Sertãozinho, em 1906 (Engenho Central, no atual município de 

Pontal), além de dedicar-se à pecuária, cultivo de algodão, etc. Sua mãe, Albertina Kolh, filha 

de imigrantes alemães, nasceu na cidade de Cubatão. Gertrudes teve 7 irmãos, sendo que uma 

das irmãs, Anna Schmidt, foi casada com Francisco Ferreira Ramos
63

, economista de grande 

destaque na sociedade, 

Gertrudes Schmidt casou-se com Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker que 

descendia de tradicional família paulista, de homens influentes
64

. Do casamento nasceram três 

filhas: Albertina, Ângela e Guiomar. 

Em 09 de novembro de 1905, Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker Júnior foi 

nomeado para o cargo de presidente da Comissão Municipal de Agricultura de Sertãozinho, 

em substituição por falecimento do Srº. Coronel Messias Franco de Abreu. Dois anos depois, 

em julho de 1907, torna-se um dos diretores
65

 do Banco Custeio Rural
66

. Frederico Whitaker 

exerceu também outras atividades
67

.  

Em Santos, atuou em diversas instituições: fez parte da Associação Comercial de 

Santos como 2º secretário, na gestão de José Domingues Martins. (Almanak Laemmert, 1911, 

p.2.166) Foi um dos protetores da Associação Protetora da Infância Desvalida; fez parte da 

diretoria do Asilo de Órfãos
68

; além de ter sido um dos conselheiros da Irmandade da Santa 

Casa de Santos. (Diário Nacional, 03 jul. 1928, p.08) 

                                                           
63

 Francisco Ferreira Ramos - ilustre lavrador e economista. Foi um dos primeiros lentes nomeados para a Escola 

Politécnica, tradicional instituto de ensino, fundada em 1893. Por decreto de 13/01/1894 foi nomeado para a 

cadeira de física e meteorologia. Fez parte da diretoria de numerosas empresas, entre as quais Banco Italo-Belga, 

Companhia Suburbana Paulista, presidente da Sociedade Paulista de Agricultura; representante e organizador por 

ordem do governo da República de 3 Exposições Internacionais: S. Luís, na América do Norte em 1902; 

Bruxelas em 1910 e diretor geral da Exposição do Centenário, no Rio de Janeiro em 1922. Durante a Exposição 

de Bruxelas fez parte da comissão de banqueiros incumbida da liquidação do “stock” de café e da valorização 

levada a efeito pelo governo Jorge Tibiriçá. Em 20 de abril foi transferido para a cadeira de Economia, Política e 

Direito Administrativo. Foi colaborador do Correio Paulistano. Pertenceu à primeira diretoria do Instituto de 

Café de SP; Cafeicultor com grandes propriedades agrícolas em Franca e Ribeirão Preto. 
64

 Frederico Ernesto nasceu na Fazenda Paraíso, Limeira - SP, e faleceu em 07 de dezembro de 1935, em S. José 

dos Campos.  (O Estado de S. Paulo, 08 dez. 1935, p. 05) Filho de Frederico de Aguiar Whitaker e Maria Amélia 

de Araújo Lima, teve 8 irmãos. Foi vereador deposto pela Revolução de 1930, que dissolveu corporações 

legislativas. Na 13ª legislatura republicana. Seu avô, William (Guilherme) Whitaker, natural de Inglaterra, foi 

casado com Ângela da Costa Aguiar e tornou-se cônsul britânico na cidade de Santos.  
65

 Eleito em assembléia geral, realizada em 18 de julho de 1907. (Correio Paulistano, 30 ago. 1907, p.02) 
66

 Segundo a nota do jornal Correio Paulistano, o Banco encontrava-se instalado em “prédio confortável e com 

todas as acomodações” em Sertãozinho, interior de SP. Tratava-se de um estabelecimento de crédito que, em 

curto espaço de tempo de funcionamento já realizara importantes contratos de custeio agrícola. (Correio 

Paulistano, 30 ago. 1907, p.02) 
67

 Entre os dados coletados, observaram-se as seguintes atividades: mesário efetivo da 21ª seção (O Estado de S. 

Paulo, 04 jan. 1912, p.04); compôs o grupo de jurados durante a segunda sessão ordinária do júri sob a 

presidência do Dr. Costa e Silva, juiz de direito da segunda vara. (O Estado de S. Paulo, 21 mar. 1917, p.03) 
68

 Na reunião realizada em 09 de janeiro de 1919, foi eleita uma nova direção para comandar o Asilo de Órfãos. 

A constituição do presidente e dos demais cargos auxiliares ficou, assim, determinada: presidente - Dr. Victor de 
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Destacou-se como presidente da Diretoria da Companhia Construtora de Santos, cujo 

Diretor Superintendente era o Engenheiro Roberto Cochrane Simonsen
69

. No relatório 

referente ao exercício de 1917, o Engº Roberto Simonsen justifica que o principal motivo da 

paralisação das obras na Vila Belmiro se deu em decorrência da explosão da guerra de 1914.  

A política de “prudência-previdente” e as expectativas frustradas obrigaram a uma 

paralisação, à espera de tempos melhores. Nesse contexto, Roberto Simonsen salienta que foi 

o próprio Frederico Ernesto A. Whitaker Jr, quem primeiro quis construir um novo tipo de 

casa: o “bungalow”. Essa nova moradia seguia “a orientação do conforto, esthetica e bom 

acabamento” que procuravam imprimir nos trabalhos de arquitetura. Assim, Roberto 

Simonsen justifica a importância das novas construções: 

 

Como a lei municipal obriga as casas das Avenidas e Praias, de um 

pavimento a terem porões de 2,50 metros livres, apresentou o nosso 

distincto presidente, Sr. Whitaker, o projeto, que para elle fizemos, á 

Camara Municipal, fazendo-o acompanhar de observações muito 

justas sobre as vantagens do typo “Bungalow”, que e, ultima analyse, 

nada mais é que uma pitoresca casa térrea, de pé direito baixo, com 

porão de altura mínima possível, e bem protegida contra a insolação 

exaggerada dos nossos verões por amplos beiraes e largas varandas. 

(O Estado de S. Paulo, 06 abr. 1918, p.08) 

 

Na política, foi presidente da Câmara dos Deputados, em 1927.  (O Estado de S. 

Paulo, 27 set. 1927, p.03) Com a Revolução de 1930
70

, que dissolveu as corporações 

legislativas, Frederico Ernesto de A. Whitaker foi deposto do cargo de vereador.  

                                                                                                                                                                                     
Lamare; vice - comendador João Manuel Alfaya Rodrigues; 1º secretário - Augusto Marinangell; 2º dito capitão 

- João Salermo; tesoureiro - Arlindo Aguiar Junior; “[...] Protectores: srs. Hugo Maia, Haroldo Charles Cross, 

Manuel Augusto de Oliveira Alfaya, Ricardo Arruda, Julio Conceição, Alfredo Cerquinho, Frederico Ernesto 

de Aguiar Whitaker Junior [...]”. (O Estado de S. Paulo, 10 jan. 1919, p.02) 
69

 Empresas presididas pelo economista e empresário Roberto Simonsen e algumas obras executadas: a 

Companhia Construtora de Santos; a Companhia Santista de Habitações Econômicas, em 1912, para sanar a falta 

de habitações para a classe operária que era apontada como uma das principais causas da chamada “carestia da 

vida”; idealizou um bairro modelo na Vila Belmiro, cujo arruamento e projeto obedeceram aos mais “modernos 

preceitos da Town-planing”; foi presidente da Companhia Frigorífica de Santos; realizou as obras do Matadouro. 

Foi responsável também pela construção da Igreja Anglicana em 1917, cujo projeto foi feito pelos arquitetos 

ingleses Bassett, Smith e Colicutt, residentes em Buenos Aires, e a fiscalização esteve a cargo não só dos 

membros da Comissão Construtora da Igreja, srs. Engº Bernardo Browne, R. A. Sandall e A. Barhana, como 

também do Engº Weathley do Rio de Janeiro. Em suas palavras, essa igreja é um dos templos protestantes mais 

interessantes do Brasil. (O Estado de S. Paulo, 06 abr. 1918, p. 08) Importante destacar, também, que Roberto 

Simonsen foi o responsável pelas reformas do luxuoso Parque Balneário, iniciadas em 1922. 
70

 Com a organização dos Governos Provisórios Federal e Estadual, em virtude do triunfo da Revolução que teve 

início em 3 de outubro de 1930, terminando em 24 do mesmo mês e ano, foram dissolvidas as corporações 

legislativas e depostas as autoridades eletivas, ou seja, presidente de Estado, prefeito Municipal e outras. Em 28 

de outubro de 1930, assumiu o governo da Cidade de Santos uma junta governativa nomeada pelo Governo 
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Na Associação Feminina Santista, Gertrudes Schmidt Whitaker atuou como 

presidente por duas gestões. A primeira ocorreu em 1918 e teve como inspetora, Júlia Campos 

Caldas. Contou com os seguintes professores no Liceu Feminino Santista: Dr. Adolpho 

Porchat de Assis; Dr. Edmundo Krug; Paulo Crocins; Benedicto Calixto; Tarquínio Silva; 

Carlos Sotomayor; Aristóteles Menezes; Abel de Castro; Alcides Luiz Alves; Dr. Antenor 

Moura; Nicanor Ortiz; Dr. Victor de Lamare; Eduardo Vahia de Abreu; Dr. Arthur de Assis; 

Manuel Augusto de Oliveira Alfaya; Dr. Pereira das Neves; Dr. Sóter de Araujo; Dr. Thomaz 

Catunda. As professoras foram: Ilka Catunda; Alzira de Breyne; Aracy Stockler; Emilia 

Maya; Luiza Saldanha; Naime Catunda; Olga Malchert; Pedrina Calixto de Jesus
71

; Zulmira 

Campos. No Jardim da Infância: Anna Palmeira Martins; Brites de Azevedo Marques e 

Estephania Menezes. Porém, antes de assumir a presidência da AFS pela segunda vez (1929-

1930), Gertrudes Schmidt Whitaker também foi diretora do Liceu Feminino Santista por três 

anos consecutivos: 1924, 1925 e 1926. 

No relatório apresentado, em 1931, Gertrudes mostra preocupação com o decreto 

governamental, recém publicado, que considerava leigas todas as professoras não diplomadas 

pelas Escolas Oficiais. As diplomadas pelo Liceu Feminino ficariam sem o direito de 

continuarem como professoras das cadeiras das Escolas Municipais da cidade. Diante dessa 

ameaça, dirigiu-se ao Prefeito Elias Machado de Almeida solicitando ajuda para que a nova 

norma fosse observada.  O prefeito considerou as alegações “procedentes e justas” e prometeu 

agir junto aos poderes competentes. 

Por um instante, houve a esperança de que o Liceu Feminino fosse finalmente 

equiparado às Escolas Normais. Gertrudes Schmidt Whitaker divulga notícia sobre a 

promessa de equiparação e toma as iniciativas para concretizar o fato: 

 

[...] publicam os jornaes a auspiciosa notícia de estar decidido pelo 

Governo promover a equiparação do nosso Lyceu a Escola Normal, 

antiga e justa aspiração da nossa Associação. Voltamos á presença do 

Exmo. Snr. Dr. Prefeito Municipal, que confirmando a notícia, nos 

deu mesmo a certeza de que isso se realisaria.Em virtude do que 

iniciamos sem demora a execução das primeiras providencias 

necessárias para a effectuação do almejado desideratum, dirigindo um 

requerimento ao Director da Instrucção e fazendo o deposito da 

                                                                                                                                                                                     
Provisório de São Paulo, composta por Waldemar Leão, Antonio Feliciano da Silva e Leopoldo de Oliveira 

Figueiredo, que permaneceu no poder até 30 de novembro do mesmo ano. 
71

 Filha de Benedito Calixto de Jesus (1853-1927). Considerado um dos maiores pintores representativos da 

pintura brasileira do início do século XX. 
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quantia de Rs.14:400$000, destinada ao pagamento do Fiscal do 

Governo junto ao Lyceu, que regerá também a cadeira de Pedagogia. 

 

De acordo com o novo decreto, a presidente Gertrudes Schmidt deposita no Tesouro 

do Estado a importância estipulada. Envia requerimento ao Diretor Geral do Ensino do Estado 

de São Paulo, solicitando a inspeção do Liceu Feminino (AFS, 1930-1936, p.34-35 - Ofício  

nº 29, 21 fev. 1931). 

 

A Associação Feminina Santista, por sua Presidente, no intuito de 

obter para o Lyceu Feminino Santista, equiparação ás Escolas 

Normaes, compromete-se a respeitar em seus cursos e programmas, o 

estabelecido para as Escolas Normaes officiaes, acompanhando as 

modificações que nestas se fizerem, bem assim a occorrer ás despezas, 

de exames de admissão e os do curso que serão prestados perante 

bancas examinadoras nomeadas pelo governo. 

Assim como se compromette a sujeitar-se á fiscalisação da Directoria 

Geral do Ensino. 

Gabinete da Presidencia, em 21/2/1931. 

a) A Presidente 

 

O decreto nº4. 794, lavrado em 17 de dezembro de 1930 pelo interventor João 

Alberto Lins de Barros, estipulava novas condições para obter a equiparação das escolas 

normais livres. Dentre as exigências que se estabeleciam estavam: a obrigatoriedade de um 

gabinete de ciências físico-químicas; biblioteca especializada; material e mobiliário didático; 

manutenção de um curso primário anexo, para a prática pedagógica dos alunos. (O Estado de 

S. Paulo, 18 dez. 1930, p.07) 

Em relação às novas exigências, Gertrudes Schmidt Whitaker envia outro 

requerimento, revelando que dentro de seis meses atenderia as condições determinadas pelo 

decreto. 

No entanto, as tentativas de equiparação do Liceu Feminino Santista às Escolas 

Normais Oficiais, junto aos órgãos competentes, foram frustradas: o comunicado ficou só na 

promessa.  

Em relação à parte financeira, em 1930, manteve o necessário equilíbrio. Não houve 

alterações significativas no ritmo seguido pela AFS, conseguindo “elevar ligeiramente o 

patrimônio social” (AFS, 27º Relatório, 1929-1930). No entanto, no ano seguinte, o mesmo já 

não ocorreu.  Em 1931, um pequeno déficit motivado pelo baixo recebimento em 
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mensalidades de associados e nas contribuições das escolas onerou o patrimônio da instituição 

(AFS, 28º Relatório, 1930-1931). 

Gertrudes Schmidt Whitaker pertenceu ainda à Cúria Metropolitana de São Paulo, 

sendo uma das oradoras em 02 de fevereiro de 1936
72

.  

 

3.2.2 Iracema Presgrave (1931-1932)
73

 

 

FIGURA 35 - IRACEMA PRESGRAVE DO AMARAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Acervo da AFS. 

 

 

Iracema Presgrave, a segunda presidente na década de 30, vem de uma família que se 

tornaria conhecida pelos méritos dos irmãos: Vital Brazil, Oscar Americano, Judith Caldas, 

além da própria fundadora da Associação Feminina Santista, Eunice Caldas.  

Iracema Presgrave do Amaral, batizada com o curioso nome de Iracema Ema do 

Vale do Sapucahy
74

, nasceu em 15 de dezembro de 1870, em Itajubá, Minas Gerais.  Irmã do 
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 Gertrudes, na ocasião de um despacho do Mons. Ernesto de Paula, vigário geral, foi favorável a um casal que 

solicitava dispensa do impedimento de consanguinidade. (Correio Paulistano, 02 fev. 1936, p.13) 
73

 Assim com a irmã Fileta, Iracema também dirigiu o núcleo da Associação Cívica Feminina (ACF) em Santos. 
74

 Iracema Ema do Vale do Sapucahy, nascida em 15 de dezembro de 1870, em Itajubá, Minas Gerais, faleceu 

em 1º de novembro de 1947 em São Paulo. Assim, todos os irmãos e irmãs recebiam um sobrenome exclusivo, 

justificado pela independência de não se adotar vínculo familiar para que cada um construísse seu futuro por 



100 
 

renomado médico e pesquisador Vital Brazil
75

, em 1888, juntos lecionavam no Liceu de Artes 

e Ofícios do Rio de Janeiro.  

 

Inteligente e preparada tornou-se por concurso professora da rede 

pública, logo alcançando o posto de Diretora de uma escola no Largo 

do França, no bairro de Santa Teresa, fato que aliviou em muito as 

preocupações da família, pois em tal posto, Iracema tinha direito a 

moradia no prédio da escola. (BRAZIL, 1996, p.23) 

 

Na opinião do autor, entre todas as irmãs, Iracema foi a que mais ajudou Vital Brazil, 

enquanto estudante, “no amparo e sustento da família”. Assim, a professora e futura 

presidente da AFS, vai revelando um espírito de responsabilidade familiar.  Em relação 

às 6  irmãs, Vital Brazil assim as distinguia: de “sala” (professoras) e de “cozinha” (apenas 

casaram e se dedicaram à família).  

 

As de “sala” (Judith Parasita de Caldas, Iracema Ema do Vale do 

Sapucahy e Eunice Peregrina de Caldas) eram as professsoras, [...] se 

dedicaram aos estudos e assumiram carreira profissional pioneira para 

a época. [...] ao passo que as de “cozinha” seriam as que simplesmente 

se casaram e se dedicaram à família (Maria Gabriela do Vale do 

Sapucahy, Fileta Camponeza de Caldas e Acácia Sensitiva Indígena 

de Caldas). (CAPUTO, 2008, p.27) 

 

O outro irmão, Oscar Americano de Caldas, se revelou importante empreendedor na 

cidade de São Paulo da modernidade. Assim, Iracema Presgrave do Amaral tem sua vida 

marcada num ambiente intelectualizado. No Rio de Janeiro, casa-se com o engenheiro Miguel 

Frederico Presgrave
76

 em 1893. 

O casal muda-se para São Paulo, onde, no ano seguinte, nasce a primeira filha, Fileta 

Presgrave (04/07/1894) e, dez anos depois, o casal ganha a segunda filha, Helena Presgrave 

(14/09/1904-?/10/1984). Miguel Presgrave é convidado por Saturnino de Brito a participar da 

                                                                                                                                                                                     
meios próprios. Essa atitude foi adotada pelo próprio pai, José Manoel dos Santos Pereira Júnior. (BRAZIL, 

1996) Eram seus pais: José Manoel dos Santos Pereira (1837-1931) e Mariana Carolina Pereira Magalhães 

(1845-1913). 
75

 Vital Brazil Minerio da Campanha (1865-1950), nascido em Minas Gerais, médico sanitarista, imunologista, 

descobridor da especificidade do soro antiofídico e fundador do Instituto Butantã em São Paulo, onde foi diretor 

de 1899 até 1919. (BRAZIL, 1996) 
76

 Miguel Frederico Presgrave, nascido no Rio de Janeiro em 4 de julho de 1869 e falecido em Santos, em 2 de 

dezembro de 1933, filho de Charles Presgrave e de Mariana Presgrave. Formou-se pela Escola Politécnica do 

Rio de Janeiro em 1890. (Diário do Comércio, 29 nov. 1890) 
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Comissão de Saneamento dos canais de Santos. Assim, nos anos iniciais do século XX, a 

família se instala na cidade.  

Miguel Presgrave assumiu por vários anos o cargo de diretor da Repartição de 

Saneamento, em Santos. Como engº civil, planejou o atual edifício do Hospital da Santa Casa 

de Misericórdia e teve significativa atuação em outras instituições
77

.  

Em maio de 1911, Miguel Presgrave, engenheiro chefe da Comissão de Saneamento 

de Santos, inicia os serviços de escavações para assentamento dos alicerces de uma ponte - 

hoje a conhecida Ponte Pênsil
78

 (Correio Paulistano, 27 mai. 1911, p.02).  

Tinha como finalidade transportar, por encanamentos, o esgoto das cidades de Santos 

e São Vicente rumo a Ponta de Itaipu, em Praia Grande A ponte foi construída com material 

importado da Alemanha e levou, aproximadamente, três anos para ser concluída.  

Os projetos de saneamento foram idealizados por Saturnino de Brito (engº chefe) e 

Miguel Presgrave (engº executor) encarregado de dirigir a grande obra sanitária. O 

saneamento se tornara imprescindível, num momento em que as epidemias assolavam a 

cidade. Sua execução, portanto, colocaria Santos nos caminhos do progresso. Assim eram 

vistos os dois renomados engenheiros na execução do empreendimento para Santos. 

  

É inútil encarecer as vantagens desse canaes, que tem contribuído de 

maneira efficaz para o estado sanitario da cidade. Como se vê, os 

canais são amplos; construídos de cimento, com solidas bases e 

dispondo de seguras pontes, os cannaes construídos pela Commissão 

de Saneamento são perfeitos e certamente por muitos annos, ahi 

ficarão sem necessitar de reparo algum. Os canaes são lavados pelo 

mar de lado a lado e dispõem de vários dutos, destinados á repressão 

das águas por occasião de ser executado o serviço de limpeza, para o 

qual a commissão tem uma turma especial de trabalhadores. Esse 

serviço tem sido feito regularmente para melhor conservação dos 

canaes, sob a fiscalização do dr. Miguel Presgrave, engenheiro chefe 

interino da Commissão de Saneamento. O illustre engenherio 
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 Integrou a Comissão designada para estudo de plantas e orçamento para construção da atual sede da Sociedade 

Humanitária dos Empregados no Comércio de Santos, juntamente com os Drs. Ismael Coelho de Souza, então 

Inspetor Geral da Cia. Docas de Santos, Vitor de Lamare e A.C.Cataneo. Mais tarde, foi nomeado Engenheiro 

fiscal das obras de levantamento do atual Palacete Humanitária. Em maio de 1921, presidia a diretoria do Asilo 

dos Inválidos. (RODRIGUES, 1975, p.442) 
78

 A ponte foi projetada, em 1910, pelo engenheiro sanitarista Francisco Rodrigues Saturnino de Brito (1864-

1929), considerado um pioneiro do setor no país. Construída no estilo Arquitetura de Ferro, a travessia que 

interliga a área continental à insular de São Vicente possui 180 metros de extensão, 5 metros de altura (acima da 

maré máxima), 6,4 metros de largura e é totalmente suspensa por cabos de aço. Todo material utilizado para sua 

construção veio da Alemanha de navio. Atualmente, é tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 

Histórico, Arquitetônico e Artístico Nacional (Condephaat). ( FUNDAÇÃO ENERGIA E SANEAMENTO, mai. 

2014) 
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comprehendeu e soube executar esse trabalho com a competência que 

todos lhe reconhecem, por isso póde-se dizer que o serviço de 

esgotos desta cidade é o mais completo possível, obedecendo a todos 

os preceitos pela hygiene. Tal melhoramento tem sido de 

extraordinária importância para Santos, que é presentemente uma 

cidade de magníficas condições sanitárias. Tudo isso, porém deve ao 

governo do Estado, á boa vontade do dr. Padua Salles, secretario da 

Agricultura e á competência profissional do dr. Saturnino de Brito. 

Toda a cidade é hoje cortada pele rede de exgottos, que communica 

com as habitações por meio de canalizações especiaes, como exige a 

bem do serviço a comissão [...]. (Correio Paulistano, 26 abr. 1912, 

p.03 - grifo nosso) 

 

FIGURA 36 - NO DESTAQUE, MIGUEL PRESGRAVE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Sabesp - Memória. 

 

Em outubro de 1914, circula a notícia dos pedidos de exoneração dos engenheiros 

Saturnino de Brito, Miguel Presgrave e Egydio Martins (chefe, subchefe e auxiliar da 

comissão de saneamento de Santos, respectivamente), sendo que a comissão ficaria, 

provisoriamente, ao cargo do engenheiro Ribas d’Avila. (O Paiz, 09 out. 1914, p.06) 

Acreditamos que apresentar aspectos da ambiência familiar na qual Iracema 

Presgrave estava inserida colabora na compreensão de sua trajetória pessoal e do seu 

envolvimento em causas favoráveis à mulher.  

Na Federação Internacional Feminina, Iracema Presgrave do Amaral uniu-se à Maria 

Lacerda de Moura, diretora geral, e presidiu o movimento na seção de Santos. Na segunda 
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reunião da nova sociedade, quando foram discutidos e aprovados os estatutos, Iracema 

Presgrave “leu um bellissimo trabalho de sua lavra, em que tratou da elevada missão da 

Federação Internacional Feminina e do papel da mulher na família e na sociedade” (Correio 

Paulistano, 25 out. 1921, p.06). Segundo a divulgação do jornal, muitas senhoras mostraram 

interesse em se inscrever como sócias
79

.  

No programa das reuniões quinzenais da FIF constava:  

 

[...] palestras educativas; discussões de themas previamente 

deliberados; leituras escolhidas com apresentação de livros e 

manuscritos, conferencias literárias, aulas de educação e hygiene, 

informações sobre o movimento social contemporaneo, história da 

mulher, papel da mulher no momento atual; promoverá o estudo da 

psychologia, da ethica, sociologia, da esthetica, etc., tocando em todos 

os pontos de que depende da formação de uma sociedade nobre e 

culta. (Correio Paulistano, 05 nov. 1921, p.05) 

  

Inserida no movimento da FIF, de reivindicações e lutas, Iracema Presgrave, “que 

empolgou os assistentes com suas palavras cheias de vigor”, em reunião realizada em São 

Paulo, dirigiu um apelo às mulheres para a total compreensão de seus méritos e deveres, “aos 

descortinos mais amplos para a elevação moral e intelectual das gerações futuras” (Correio 

Paulistano, 25 out. 1921). Ao propor a criação grupos sociais da FIF no Rio de Janeiro e em 

Niterói, Iracema esperava despertar interesse na sociedade para a causa feminista. 

A presença da professora diplomada, Iracema Presgrave, já era notada desde o início 

da AFS. Na inauguração da AFS, pertenceu a 1ª diretoria como 1ª tesoureira em 07 de junho 

de 1903, pois tinha a irmã Eunice Caldas como a fundadora. 

Iracema passou, assim, por outros cargos na entidade até que, em 1932, é eleita para 

presidência da AFS. Na direção da instituição, Iracema Presgrave altera o artigo 28 do 

estatuto (1932), para tentar organizar a delicada situação financeira instaurada naquele 

momento. Desse modo, foram introduzidas modificações nos estatutos e no regulamento no 

intuito de obter o equilíbrio das contas da Associação (AFS, 30º Relatório, 1931-1932). Em 

Assembléia Geral, de dezembro de 1932, a presidente chama a atenção para o declínio 

constante do quadro social e que em sua concepção representava a “manifestação da mais 

completa indiferença” dos associados pelos destinos da Associação “que, durante 30 annos, 
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 As reuniões seriam realizadas no primeiro e terceiro sábado de cada mês, em sede provisória na Av. Ana 

Costa, 168. (Correio Paulistano, 25 out. 1921, p.06) 
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vinha prestando tão relevantes serviços à causa da instrucção feminina”. Iracema chega até a 

questionar sobre a razão de ser da Associação e na possibilidade do Liceu existir 

independente da Associação. Assim, acreditava que,  

 

A continuação da existência da Associação Feminina está dependente 

da ampliação dos fins a que se propunha e que já não satisfazem as 

exigências do nosso meio. [...] Julgando de vantagem para maior 

facilidade na organização dos trabalhos escolares, que o anno 

administrativo corresponda em época ao anno financeiro e escolar, 

promovi a modificação do artigo 28 dos estatutos, com o fim de 

fazermos essa alteração. (AFS, 30º Relatório, 1931-1932, p.4) 

 

No primeiro período do movimento constitucionalista, ao se ausentar por 20 dias, foi 

substituída pela vice-presidente, Maria Zelinda Glycerio Torres, que organizou entre as 

associadas um programa de auxílio à causa da Constituição. Ao retornar, reconheceu o 

desempenho da substituta e enalteceu sua “capacidade de administrativa”, destacando o zelo e 

dedicação desempenhada pelas senhoras na execução das tarefas.  

 

Jamais será esquecido esse grande movimento entre as senhoras 

residentes em Santos que claramente demonstraram o quanto podemos 

conseguir, quando impulsionadas pelo desejo de cooperar por uma 

causa que desperte o nosso espírito de apoio e adhesão. Oxalá, 

manifestassem igual interesse pela causa do Progresso Feminino, 

que a nossa associação teria um futuro brilhante e glorioso. (AFS, 30º 

Relatório, 1931-1932 - grifo nosso) 

 

Essa observação sugere que, apesar de ser favorável ao movimento (seu nome 

figurava entre outros numa extensa lista de colaboradores financeiros para o Movimento 

Constitucionalista), seu foco final era a causa feminista. Segundo o relatório de Iracema, o 

Movimento Constitucionalista perturbou os trabalhos escolares e trouxe dificuldades 

financeiras que acabaram atingindo a sociedade. 

Iracema se ausenta novamente por 3 meses, coube  a M. Zelinda Glycerio Torrres, 

vice Presidente em exercício, a tarefa de organizar entre as associadas um programa de auxílio 

à causa da Constituição. O movimento impulsionou o desejo de cooperação além de despertar 

um espírito de apoio e adesão. 



105 
 

Tanto na gestão da professora Iracema, quanto na de sua sucessora, Maria Zelinda 

Glycerio Torres, foram criados cursos voltados para a benemerência como o "Costura para 

pobres", por exemplo, cujo trabalho das associadas visava ajudar pessoas menos favorecidas 

na época natalina. 

 

3.2.3 Maria Zelinda Glycerio Torres (1933-1934) e Maria Gay de Mendonça (vice-

presidente - 1934) 

 

FIGURA 37 - MARIA ZELINDA GLYCERIO TORRES. 

 

 

                                                 

                                                

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Acervo da AFS. 

 

A ambiência familiar da presidente da Associação Feminina Santista, Maria Zelinda 

Glycerio Torres (conhecida como Zizi Glycerio Torres) também merece destaque. Filha de 

Francisco Glycerio Cerqueira Leite (1849-1916), e de Dª Adelina Masson Melloni Glycerio, 

“bem educada” e de origem francesa, tinha duas irmãs Clotilde e Henriqueta e um irmão, 

Clóvis Glycerio, engenheiro industrial (Correio Paulistano, 13 abr. 1916, p.01). 

Francisco Glicério (1849-1916), natural de Campinas, pode ser considerado um dos 

grandes defensores da causa republicana no Brasil. Preocupado com o ensino, foi um dos 
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políticos que atuaram na política educacional do novo regime republicano. Vejamos alguns 

cargos que ocupou em sua vasta vida política. 

Francisco Glicério foi membro do governo provisório da República, aceitando a 

pasta de Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1890-1891); Senador Federal 

pelo Estado de São Paulo, em 1902; presidente da comissão de Finanças do Congresso 

Nacional; assumiu a presidência da Comissão Diretora do Partido Republicano Paulista. O 

único cargo desempenhado em seu estado foi o de vereador de Campinas (1886). Sua morte, 

em 1916, causou grande comoção. (Correio Paulistano, 13 abr. 1916, p.01) 

Em um longo artigo de Rangel Pestana (1839-1903)
80

 escrito há 32 anos (27 de 

agosto de 1878) e publicado na íntegra pelo Correio Paulistano, pelo falecimento de 

Francisco Glicério, nos dá pistas de sua vida particular. 

 

Seus juízos sobre literatura eram recebidos como de um oráculo, pois 

elle falava também em Pedro Luiz e Macedo Soares, e citava as 

opiniões destes dois literatos de alta nomeada naquella época 

academica. Chegou mesmo a ser redactor de um jornal manuscrito, 

onde publicou, varias composições originaes [...]. Foi então que 

perdeu seu pae, o estimado cidadão Antonio Benedicto de Cerqueira 

Leite, fazendeiro em Campinas. 

Nas férias de 1862, F. Glycerio foi para a sua terra natal com os 

irmãos e não voltou a estudar, porque a casa ficou comprometida e 

elles iam luctar com sérias difficuldades. (Correio Paulistano, 13 

abr. 1916, p.01 - grifo nosso) 

  

As palavras de Rangel Pestana sinalizam os motivos que forçaram Francisco 

Glycerio a interromper os estudos no Ginásio Episcopal em São Paulo. Apesar das várias 

dificuldades que o impediram de seguir a carreira de Direito, foi um autodidata. 

 

Um dia, na intimidade da família, quem fala deste “illustre plebeu” 

ouviu a sra. d. Maria Zelinda de Cerqueira, mãe delle, senhora 

dotada de uma intelligencia clara e tendo boa leitura, censural-o 

por andar constantemente a cantarolar, quando, pobre orpham, não 

tinha emprego nem renda segura. Ouvida attenciosamente a 

reprehensão feita com bondade e sentimento, Glycerio, afagando a 
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 Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. Deputado Provincial em 1884, reeleito em sucessivas 

Legislações. Fez parte do Governo Provisório do triunvirato paulista, sendo depois eleito para o Congresso 

Constituinte por São Paulo, vice-presidente e presidente do Banco da República, atual Banco do Brasil, foi ainda 

Deputado e Senador ambos do Rio de Janeiro e Presidente pelo mesmo Estado  em 1900. (RODRIGUES, 1975, 

p.531) 
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mãe, disse-lhe em tom um tanto petulante: “Deixe estar, mãezinha, 

tempo virá...” (Correio Paulistano, 13 abr. 1916, p.01 - grifo nosso) 

 

E, de fato, segundo o artigo escrito por Rangel Pestana, com o tempo, Francisco 

Glicério chegou a ensinar os filhos do tenente coronel Francisco de Paula Salles, cronista da 

política. Acompanhava a leitura dos jornais e tecia comentários sobre os homens públicos. 

Aprendeu jurisprudência com advogados de Campinas antes de entrar nas campanhas 

políticas. Foi um dos fundadores do Partido Republicano. Após a revolução de 1889, foi para 

o Rio de Janeiro como representante do partido, do qual era chefe desde 1878 em São Paulo e 

ativíssimo propagandista. (Correio Paulistano, 13 abr. 1916, p.01 - grifo nosso) 

Em relação à trajetória de Zizi Glycerio, filha de Francisco Glicério, evidências 

revelam que professava a religião católica. Em 1902, Zizi e a irmã, Henriqueta participavam 

ativamente do mês “Mariano” (mês dedicado a louvar a Virgem Maria)
81

.  

Nos idos de 1907, Zizi Glycerio, ainda jovem, frequentava as “elegantes” festas de 

caridade
82

 e ambientes sociais, na companhia constante da irmã Henriqueta Glycerio (Té 

Glycerio). Os adjetivos empregados para descrever as festas frequentadas por Zizi sintetizam 

o ambiente glamoroso das altas classes sociais do Rio de Janeiro. 

Maria Zelinda cresceu entre eminentes figuras da história republicana do Brasil. Foi 

aluna da professora de música, Mme. Orsini Palmieri
83

, e costumava se apresentar em muitos 

concertos, como os realizados no Ginásio de Música do professor F. Mallio (cf. Gazeta de 

Notícias, 10 jul. 1906, p.3) e, também, no Instituto Nacional de Música, no Rio de Janeiro
84

; 

em 1912, no salão da Associação dos Empregados do Comércio da cidade (A Noite, 15 nov. 

1912, p.02; O Paiz, 12 nov. 1912, p.5), Zizi Glycerio tomou parte do programa onde cantou 

“Ave Maria”, junto com outras discípulas de M. Orsini; no festival promovido em benefício 

da aquisição do novo vaso de guerra da marinha brasileira - “Riachuelo” -, participou do 

programa, cantando com o grupo o uníssono final (O Paiz, 1º out. 1910, p.11). 

Frequentava peças teatrais no Palace Theatre (Gazeta de Notícias, 25 abr. 1911, p.2), 

no Rio de Janeiro e, também, os círculos sociais da elite fluminense em recepções “luxuosas” 
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 Gazeta de Notícias, 05 jun. 1902, p.3. 
82

 Em prol do Asylo do Bom Pastor. (O Século, 09 out. 1907, p.2) 
83

 Mme. André M. Orsini Palmieri, professora de canto do ginásio de Música cujo diretor era o maestro F. 

Mallio. (ALMANAK LAEMMERT, 1911, p.1.091)  
84

 Concerto oferecido à Mme. Orsini Palmieri por suas discípulas. “Esta linda festa de arte foi 

incontestavelmente o sucesso da noite de hontem. O Programa primoroso, organizado com raro bom gosto, teve 

a perfeita execução, que era de esperar em vista dos nomes consagrados que nelle figuravam.” (O Paiz, 08 nov. 

1908, p.3) 
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como a oferecida pela cerimônia de casamento da filha do senador Azeredo
85

, onde 

compareceram mais de mil pessoas. 

 

Na recepção do senador Azeredo teve logar, em seguida, 

brilhantíssima recepção. O luxo, a elegancia, o bom gosto das toilettes 

riquíssimas, o numero elevado de senhoras formosas e distinctissimas, 

o conjunto maravilhoso dos salões fartamente illuminados, eram de 

uma impressão deslumbradora, de delicioso encanto. (O Século, 09 

dez. 1908, p.02) 

  

As irmãs Zizi e Té Glycerio figuravam em várias festas registradas na coluna “Vida 

Social” do jornal O Paiz. Seja na reunião social oferecida no “elegante palacete” da “madame 

Dionysio Cerqueira”, esposa do “illustre” sub-chefe do estado-maior do exército, onde o 

“bom gosto, teve por algumas horas os encantos de uma reunião de pessoas amigas e notáveis, 

felicíssimas de tão encantador convívio” (O Paiz, 08 jun. 1909, p.02). Ou mesmo na festa 

“suntuosa” oferecida ao Dr. Manuel Ferraz de Campos Salles, que havia deixado a 

presidência da República. A festa foi no edifício do Cassino Fluminense “que resplandecia de 

luzes [...] e os salões emergiam entre as flores mais raras e bellas”. 

Outras também chamam a atenção: a recepção realizada no palácio Monroe, onde 

foram prestadas homenagens (O Paiz, 24 dez. 1909, p.02) ao “illustre” Dr. Francisco Sá com 

a presença de grande número de representantes da nação, sobretudo o Dr. Nilo Peçanha, 

presidente da República, além de nomes importantes da política como de ministros e 

senadores (Rocha e Silva, Pinheiro Machado, Dr. J. J. Seabra, Dr. Washington Candido 

Gaffrée etc.); homenagens ao Dr. J. J. Seabra, político (ministro do interior e da justiça) e 

administrador que contou com “numerosos amigos e admiradores” (O Paiz, 22 ago. 1905, 

p.01). 

Zizi Glycerio participou igualmente de festas históricas como a oferecida ao Dr. 

Manuel Ferraz de Campos Salles, que estava deixando a presidência da República. Nos salões 

do Cassino Fluminense, conhecido como “aristocratico centro de elegância [...] onde 

“distinctas famílias em leves e luxuosas toillettes e os cavalheiros em grand tênue” 

comparecem para fechar “com chave de ouro” aquele período histórico de transição. (Gazeta 

de Notícias, 16 nov. 1902, p.02) Encontravam-se no salão, o Dr. Rodrigues Alves, presidente 
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 Cf. enlace matrimonial de Nair Azeredo, filha do senador por Mato Grosso, Antônio Azeredo, diretor e 

proprietário da A Tribuna, com Drº Gastão Rodrigues Teixeira. (O Século, 09 dez. 1908, p.02) 
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da República, acompanhado do coronel Souza Aguiar, chefe da casa militar. Uma das bandas 

de música tocou o hino nacional.  

Essas evidências são analisadas por Maria Helena Trigo:  

 

A frequência a lugares conhecidos e homogêneos reforçava a idéia, já 

presente desde a primeira educação, de que elas não eram moças 

comuns, que pertenciam a uma família importante e que tinham 

alguns deveres e direitos definidos na estrutura social. O cultivo do 

capital social, o entretenimento da rede de relações era inerente à vida 

das famílias na época. (2001, p.57) 

  

Em artigo saudosista, assinado por Vina Centi - “Insomnia”-, em 1923, vislumbra-se 

um raro cenário da vida do Rio de Janeiro na época vivida por Zizi Glycerio na juventude. 

 

[...] Quando eu era menina, sempre que passava na rua Gonçalves 

Dias, eu via o Guimarães Passos na porta da confeitaria Colombo. O 

Adalberto Duval, com os bidgodes á kaiser, causticava com o olhar as 

senhoras que passavam... Naquelle tempo, diziam que elle era 

irresistível: agora, não sei... Não existia a Avenida, e então era a rua 

do ouvidor a única vitrine elegante do mundanismo carioca, que 

naquelle tempo era resumido... E passavam, trajando elegantemente, 

Zizi Glycerio, Té Glycerio, Dulce Grace, Rachel Palhares, Annita e 

Stella Mendes, Olga Sampaio, Evangelina de Alencar, Vera Barbosa, 

Lucia de Castro, Mercedes Castro Barbosa, Lucia de Castro, Mercedes 

Castro Barbosa [...] Lindas... lindíssimas... jeunnes-femmes, porém 

muito moças, no delírio da beleza... Como eram lindas as mulheres 

brasileiras! E ellas passavam pela rua do Ouvidor... A rua do 

Ouvidor... Que rua interessante! A Avenida é larga, é sumptuosa, é 

imponente, é grandiosa... mas a rua do Ouvidor tem tradição, tem 

estirpe... A rua do Ouvidor tem aristocracia na sua numbra elegante... 

Ella lembra... Ella tem passado... [...] (O Paiz, 17 jun. 1923, p.04 - 

grifo nosso) 

 

Maria Zelinda Glycerio casou-se com o comandante da Marinha Nacional, Mário 

Pereira da Silva Torres
86

, teve 3 filhos: Engº arquiteto Mario Henrique Glycerio Torres, Alice 

Adelina e Dr. Francisco Affonso Glycerio Torres. Mesmo depois de casada e morando no Rio 

                                                           
86

 Era filho do Dr. Affonso Pereira da Silva Torres, que foi clínico e chefe político no Rio Grande do Sul. 

(Correio da Manhã, 11 mar. 1934, p.06) 
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de Janeiro, atuava na associação filantrópica conhecida como “Damas de Assistência à 

Infância” 
87

. (A Noite, 17 nov. 1921, p.6) 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Santos, Mário Pereira da Silva Torres, depois de reformado, exerceu a função de 

superintendente das Docas de Santos. Foi, também, oficial da Casa Militar da Presidência da 

República, do governo de Delfim Moreira (Diário Oficial da União, 24 jan. 1919, p.7).   

Em abril de 1940 chegou a participar do 40º aniversário da turma de aspirantes da 

Marinha (1900), no Rio de Janeiro. Os remanescentes da turma comemoraram a entrada para 

a Escola Naval com missa na Igreja da Candelária, e almoço no Clube Naval. 

O comandante Mario Pereira da Silva Torres “deixara uma folha de serviços 

relevantes na Marinha, tendo sido chamado ao desempenho de varias comissões [...]”. Sua 

morte, em 04 de maio de 1942, “teve profunda repercussão na sociedade paulista, onde 

desfrutava de largo círculo de amizade e simpatia” (O Jornal, 06 mai. 1942, p.06). 

                                                           
87

 Na notícia divulgada pelo jornal A Noite, o nome de Maria Zelinda consta numa extensa lista de senhoras que 

compõem a nova direção das Damas de Assistência à Infância, entidade filantrópica situada no Rio de Janeiro, 

na Rua Visconde do rio Branco, 22. (A Noite, 17 nov. 1921, p.06)  

FIGURA 38 - ALICE G. TORRES, ALUNA 

DO LFS, FILHA DE Mª ZELINDA. 
FIGURA 39 - PAIS DE MARIA 

ZELINDA E HENRIQUETA. 

 

Fonte: Acervo da AFS. Fonte: Campinas de Outrora. 
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Retomando a atuação de Maria Zelinda na AFS, nota-se o envolvimento em causas 

benemerentes.  Em maio de 1932, a presidente da AFS cria um trabalho em prol dos mais 

necessitados sob a denominação de "Costura para pobres", que visava ajudá-los por ocasião 

do Natal. Em apenas um ano de gestão, conseguiu dar “ânimo” no desempenho do novo 

cargo. Obteve êxito ao conseguir aumentar o quadro de associadas na tentativa de melhorar as 

finanças, embora, segundo ela, o número tenha sido pouco pelos déficits da Associação. Isso 

porque “o Governo e a Municipalidade de Santos, desde alguns annos” suspenderam o auxílio 

que emprestavam. (AFS, 31º Relatório, dez.-jan. 1933) Desejava que não apenas o quadro 

social mostrasse interesse pela AFS, mas, também, “todas as senhoras cultas de Santos”. Em 

sua gestão também criou o Curso Comercial visando aumentar o número de matrículas, 

contribuindo, assim, nessas despesas. 

No entanto, Maria Zelinda foi abalada pela profunda dor da perda do filho, Francisco 

Affonso Glycerio Torres, de apenas 21 anos, que faleceu
88

 em 09 de março de 1934. 

Francisco Affonso era doutorando de medicina e fazia um curso “brilhante” na Faculdade de 

Medicina da Universidade do Rio de Janeiro.  

Impossibilitada de permanecer na AFS, Maria Zelinda deixa o cargo da presidência, 

que passou a ser ocupado pela vice Mercedes Mendonça. Porém, por motivos de falecimento 

de um tio, também não permaneceu na função. 

Maria Gay de Mendonça
89

 foi quem assumiu em outubro, encerrando o ano 

administrativo de 1934. Para premiar a boa disciplina e manter a ordem tradicional da 

associação, Maria G. Mendonça instituiu o uso de pequenos distintivos, na cor branca e 

amarela, tirada do pavilhão da AFS. Marcando, com isso, o primeiro e segundo prêmios de 

ordem de disciplina. O Curso Comercial foi mantido, mas não alcançou lucros pela pouca 

procura. 

A nova gestão organizou uma seção de costuras para os tuberculosos que contribuiria 

para o recém-construído Pavilhão da Santa Casa de Misericórdia em Campos do Jordão
90

.  

                                                           
88

 Segundo notícia do Correio da Manhã, Francisco Affonso Glycerio Torres foi vítima de pertinaz moléstia. 

(Correio da Manhã, 11 mar. 1934, p.06) 
89

 Casada com Benjamim Victor de Mendonça, contador do Banco Comercial do Estado de S. Paulo e membro 

do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. (O Estado de S. Paulo, 18 dez. 1930, p.6) Maria Gay de Mendonça 

foi vice-presidente da ACF entre 1948-1949 e nos anos 50 esteve à frente da instituição. (A Tribuna, 16 jan. 

1949) 
90

 A AFS comprometeu-se a manter a rouparia desse Hospital, inclusive, por ocasião de sua inauguração, já 

haviam enviado mais de oitocentas peças (todas brancas) de roupas de uso pessoal, cama e mesa. (AFS, 32º 

Relatório, jan.-fev. 1935)  
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Como homenagem à ex-Presidente, Maria Zelinda, a sala recebeu o nome do doutorando 

Francisco Affonso Glycerio Torres. 

 

Uma Cruzada para os tuberculosos da Santa Casa que se encontram 

em precária situação devido à crise por que está passando aquela casa 

de caridade. Esta cruzada constará da colocação de um cofre para 

recolher o TOSTÃO DO TUBERCULOSO. 

Um ambulatório para tuberculosos foi criado, e diz a ata: "Haverá um 

cofre onde serão depositados os donativos. As sócias concorrerão com 

donativo em dinheiro ou fazendas, auxiliando, assim, essa iniciativa 

da Associação. As costuras serão feitas na sede da Associação ou as 

pessoas interessadas poderão mandar buscá-las para fazê-las em suas 

casas. Os donativos serão feitos em 1º lugar à Santa Casa de Santos, 

em seguida aos Sanatórios de S. José dos Campos e Campos do 

Jordão. 

A presidente lançou a idéia de colocar nos Grupos Municipais e 

Estaduais da cidade cofres onde os alunos depositarão semanalmente 

UM TOSTÃO e cujo total será destinado às crianças enfermas da 

Santa Casa. Isto será patrocinado pela Associação e nestes cofres 

haverá os seguintes dizeres: O TOSTÃO DA CRIANÇA PARA A 

CRIANÇA. (AFS, Ata, fev. 1934) 

 

Com relação à educação, verificamos a promoção de práticas educacionais, que se 

inseriam numa nova abordagem pedagógica. Para melhorar o programa do Jardim da Infância, 

Maria Zelinda solicita um bonde ao Sr. Bernardo, superintendente da Cia. City, para a 

condução das crianças à praia, no que foi prontamente atendida: “todas às quintas feiras o 

Jardim da Infância teve as suas aulas de gymnastica e jogos ao ar livre, na praia, com grande 

aproveitamento das creanças e augmento de matrículas” (AFS, 31º Relatório, jan.-dez. 1933, 

p.4).  

Tal preocupação norteava os princípios desse sistema, privilegiando o bem estar 

físico e psicológico infantil. Como prêmio e estímulo aos pequenos, ao término de cada ano 

letivo, eram distribuídos brinquedos e ocorria, também, uma exposição dos trabalhos infantis. 

Essas práticas educativas visavam o desenvolvimento do indivíduo. Evidenciam-se, dessa 

forma, as novas ideias promovidas com a Escola Nova. Voltar o foco para esse cuidado com 

as crianças era o caminho que muitos acreditavam para uma educação significativa. 

A participação de Maria Zelinda Glycerio Torres na causa da Constituição alcançou 

grande notoriedade. A doação um medalhão que pertenceu ao próprio pai, General Francisco 

Glicério, chegou a ser noticiada com destaque no jornal A Tribuna, em 28 de setembro de 

1932: 
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Ouro para a Victoria 

Continuam as offertas á Associação Commercial 

A campanha do ouro para o bem de São Paulo recebeu hontem uma 

dadiva que se singulariza pelo seu valor material e sobretudo pela sua 

valia estimativa e pelos alevantados e eloquentes motivos que a 

ditaram. 

Eis a carta que acompanhou essa expressiva offerta: 

"Corrente que pertenceu ao general Francisco Glycerio, propagandista 

campineiro da Republica; offerecida por sua filha ao 'Ouro para a 

Victoria', em memoria de seu inesquecivel pae e como protesto ao 

bombardeio aereo de Campinas pelos ditatoriaes. Santos, 26 de 

setembro de 1932 - (a.) Maria Zelinda Glycerio Torres". 

A corrente, acompanhada de artistico medalhão com 2 diamantes e um 

brilhante, pesa 56 grammas de ouro e é obra de fino lavor. 

- Vem tendo lisonjeira repercussão o acto de algumas firmas 

comerciaes de offerecer ouro para a victoria. 

Ainda hontem os srs. Figueiredo, Lima e Cia. Ltd. offertaram também 

200 grammas de ouro de 18 quilates. Cada dia se impõe mais á nossa 

admiração o apoio de nosso alto commercio a todas as iniciativas da 

campanha constitucionalista em Santos. 

- Cada dia avulta mais, em variadas modalidades, a cooperação 

patriotica de Santos á campanha em que São Paulo se empenhou. 

Assim, podemos noticiar, com justificado desvanecimento, que a 

venda de objectos offerecidos ao "ouro para a Victoria" atingiu, nestes 

poucos dias, a 20 contos de réis. 

É intenso o movimento desse departamento de campanha, que 

funciona na rua 15, esquina da Frei Gaspar. (A Tribuna, 28 set. 1932, 

p.06 - grifo nosso) 

 

A doação da corrente que pertenceu ao general Francisco Glicério revela sua empatia 

pelos ideais da campanha. Certamente os laços paternos tenham impulsionado sua atitude seja 

pelo bombardeio sofrido na cidade de Campinas, seja pela causa revolucionária, abraçada 

pelo Estado de São Paulo. 

Nesse contexto político, a AFS prestou importantes serviços para a causa, como por 

exemplo, colocando à disposição da Cruz Vermelha Brasileira o prédio de sua sede para 

instalação de uma escola de enfermeiras ou outro qualquer fim humanitário; confeccionando 

fardas e outros itens para os soldados das Forças da Cruzada Constitucionalista. 

A notícia do seu falecimento, ocorrido em 11 de agosto de 1937, foi divulgada nos 

jornais A Noite; Correio Paulistano e A Tribuna, e acompanhava uma breve biografia: 

 

Falleceu hontem, em Santos, a srª d. Maria Zelinda Glycerio Torres, 

filha do general Francisco Glycerio Torres e de d. Adelina Glycerio. A 

extincta que era casada com o commandante Mario Pereira da Silva 

Torres, engenheiro da Cia. Docas de Santos deixa os seguintes filhos: 
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engenheiro architecto Mario Henrique Glycerio Torres, srtª Alice 

Adleina, e o dr. Francisco Affonso Glycerio Torres, já falecido. Era 

irmã da srª d. Clotilde de Freitas, viúva do dr. Herculano de Freitas; do 

dr. Clovis Glycerio e de d. Henriqueta Glycerio, ambos fallecidos. O 

enterro realiza-se hoje, em Santos, ás 10 horas da manhã. (Correio 

Paulistano, 12 ago. 1937, p.08) 

 

Refletindo sobre a trajetória de Maria Zelinda, pode-se considerar que suas ações na 

causa constitucionalista foram movidas pelo sentimento patriótico herdado pela ascendência 

familiar. Curioso perceber que, atualmente, o Liceu Feminino Santista está instalado numa 

avenida que leva o nome de seu pai: Avenida General Francisco Glicério. 

 

3.2.4 Beatriz da Cunha Bourroul (1939-1941) 

 

FIGURA 40 - BEATRIZ DA CUNHA BOURROUL. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Acervo da AFS. 

  

A última presidente da década de 1930 foi Beatriz da Cunha Bourroul. Filha de Julio 

Casemiro Cunha e Guiomar Jardim Cunha teve três irmãs: Benedicta, Maria Eulália e Maria 

do Carmo. Seu pai chegou a formar sociedade, em São Paulo, para o negócio de importação 
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comissões e consignações, em 1890: forma social de Picard, Cunha & Comp.
91

 No entanto, a 

sociedade foi dissolvida
92

, “de comum acordo”, retirando-se apenas seu pai, Júlio Casemiro 

Cunha que era sócio solidário. Em 02 de agosto de 1892, estabelece outra sociedade no 

mesmo ramo (negócio de importação, comissões e consignações) na cidade de Santos, na Rua 

do Rosário nº114, sob a razão social de Cunha, Almeida & C., sendo sócio comanditário 

Joaquim Abreu de Lima Pereira Coutinho e solidários: Júlio Casemiro Cunha e Francisco 

José de Almeida. (Correio Paulistano, 04 ago. 1892, p.04) 

Casou-se em Araraquara
93

, em 03 de dezembro de 1917, com Emílio de Faria 

Bourroul (1891-1970), desse enlace, nasceram: Carlos Eduardo; Paulo Celestino e Roberto.  

Emílio de Faria Bourroul pertencia a uma conceituada família paulista.  Era filho do 

Drº José Maria Bourroul (1861-1915)
94

 e de D. Maria Custodia Ribeiro de Faria Bourroul, 

filha de um desembargador. Drº José Maria Bourroul foi um renomado magistrado, juiz de 

direito, formado pela Faculdade de Direito de S. Paulo (1884). A notoriedade de seu pai na 

sociedade pode ser notada, além do “excelente preparo jurídico e de um belo preparo geral”, 

pelos ambientes que frequentava, por sua “afabilidade” e pelo “largo círculo de dedicados 

amigos” (O Estado de S. Paulo, 22 mai. 1915, p.04). Em 18 de fevereiro de 1908, por 

exemplo, foi um dos “ilustres” convidados
95

 para um jantar íntimo oferecido na residência do 

Dr. Júlio de Mesquita ao Dr. Carlos Peixoto. Entre os nomes que se destacavam nesse jantar, 

citamos os de: Olavo Egydio, Washington Luiz, Cerqueira Cesar, Pedro Lessa, Arnaldo 

Vieira de Carvalho, Vicente de Carvalho etc. (O Pharol, 18 fev. 1908, capa).  

                                                           
91

 Os outros sócios eram: João d’Oliveira Guimarães e Emílio Picard. 
92

 Em sucessão à extinta firma do Picard, Cunha & Comp., uma nova sociedade foi formada agora sob a razão 

social de Picard, Irmão & Comp., continuando com o mesmo ramo de negócio à Rua da Estação, 7. Mantiveram-

se na empresa os senhores: João d’Oliveira Guimarães (sócio comanditário) e Emílio Picard, juntando-se 

Camillo Picard, seu irmão. 
93

 Fizeram parte do enlace matrimonial, no religioso, por parte do noivo e da noiva, respectivamente: Sr. Dr. 

Celestino Bourroul e D. Guiomar Jardim Bourroul; Sr. Carlos Baptista de Magalhães e Srª. No civil, por parte do 

noivo: Sr. Francisco Carvalho e D. Branca Bourroul. Por parte da noiva: Dr. Heitor Guedes e D. Maria Custodia 

Bourroul. Após a cerimônia foi servido, na casa da noiva, “um lauto almoço aos convidados seguindo os 

nubentes, pelo trem do meio dia para Santos, onde vão residir” (Correio Paulistano, 04 dez. 1917, p.09) 
94

 Magistrado – Juíz de direito, formado na Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1884, foi nomeado promotor 

público de Bragança e mais tarde removido para Capivary. Nomeado juiz municipal de Itapira, onde permaneceu 

alguns anos. Dessa comarca foi removido para a capital, Nasceu em S. Paulo em 1861. 
95

 Entre os já citados, compareceram também: Afranio Peixoto, Rubião Júnior, Padua Salles, Adolfo Gordo, 

Carlos Gama, Alfredo Pujól, Pereira de Queiroz, Moraes Barros, Antonio Mercado, Carlos Guimarães, Meirelles 

Reis, Victor Freire, Bittencourt Rodrigues, Mathias Valladão, Paulo Moraes Barros, Luiz Galvão de Mendonça, 

Felinto Lopes, Gabriel Prestes e Almeida Netto. 
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Emílio de Faria Bourroul, trabalhou na “Companhia Prado Chaves Exportadora”
96

 – 

importante e tradicional firma paulista, fundada em 1887. No 60º aniversário da empresa, 

Emílio fez um brilhante discurso em nome dos companheiros.  

Antes de assumir a presidência da AFS, Beatriz Bourroul também pertenceu ao 

Conselho Diretor da Associação Cívica Feminina (ACF)
97

, em 1935. Um ano depois, já 

ocupava o cargo de vice-presidente da referida associação. (O Estado de S. Paulo, 1ª fev. 

1936, p.04) 

Ao ser eleita para ser presidente da AFS, em 1939 (após Zeny Goulart), Beatriz da 

Cunha Bourroul já previa a grande responsabilidade que o cargo exigiria. 

 

Relutei em aceitar o posto ocupado pela minha antecessora, temendo 

não dar conta de tão árdua missão. Imitar-lhe os exemplos, foram 

motivos para aceitar o cargo que em si encerrava excessivas 

responsabilidades, decorrentes da natureza do trabalho. (AFS, 35º 

Relatório, fev. 1939 - fev. 1940, p.03) 

 

Na nova função, ofereceu um curso de Filosofia Escolástica, dedicado “não só às 

associadas e benfeitores, como também às pessoas que, pelo assunto se interessassem” (AFS, 

35º Relatório, fev. 1938 - fev. 1940, p.03). O curso esteve sob a direção do professor Júlio 

Guimarães Sampaio
98

, com uma frequência regular.  

Beatriz da Cunha Bourroul, como todas as outras presidentes, teve que lidar com os 

recorrentes problemas de ordem financeira. Segundo seu relatório, o quadro social sofreu 

sensível baixa: “[...] tivemos o desgosto de ver desaparecer do nosso convívio não só sócios 

benfeitores, como também contribuintes.” A fim de suprir exigências e necessidades do Curso 

Ginasial, foi obrigada a despender boa parte da verba para modificações, reformas e execução 

de mobiliários. (AFS, 35º Relatório, fev. 1939 - fev. 1940, p.05) 

Nesse relatório, Beatriz da Cunha Bourroul aponta o estado precário da sede da AFS 

(atacado por cupins). O prédio não oferecia segurança e necessitava de uma reforma 

completa. A reconstrução previa a retirada de toda a madeira deteriorada, a reorganização da 

                                                           
96

 Visava a exportação da produção das fazendas em Pradópolis - SP. 
97

 A sede social estava instalada no Palacete Humanitária.  
98

 O professor Júlio Guimarães Sampaio também foi professor no Colégio “Coração de Maria”, ocupou a cadeira 

de “Vicente de Carvalho” no Instituto Histórico e Geográfico de Santos. (O Estado de S. Paulo, 25 nov. 1941, 

p.07) 
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biblioteca e a adaptação do prédio às exigências do ginásio. O projeto foi avaliado pela 

Secretaria de Educação do Estado e da Prefeitura, no entanto faltavam recursos suficientes
99

. 

Beatriz Bourroul teve o apoio da diretoria para hipotecar o prédio e conseguir um 

empréstimo para ser aplicado na reconstrução
100

. Chegou, inclusive, a solicitar ajuda ao Drº 

Adhemar de Barros (1938-1941), Interventor Federal no Estado de São Paulo, mas não teve 

uma solução satisfatória. Recorreu, também, ao prefeito Drº Cyro de Athayde de Carneiro 

para o custeio das obras de remodelação e foi atendida
101

. 

As obras tiveram início a 12 de março de 1940. 

Além do empréstimo hipotecário, a AFS recebeu inúmeros donativos do alto 

comércio, sócios e ex-alunos
102

, dentre os quais se destaca o do Sr. Valentim Bouças
103

. Por 

esse gesto, a diretoria da AFS resolveu dar à sala de laboratório o nome de “Glória de Jesus 

Bouças”, sua irmã já falecida e ex-aluna do Liceu Feminino Santista. Em benefício da AFS 

também foi promovido um “Torneio de Voleibol” 
104

. 

A sala de costuras “Francisco Affonso Glycerio Torres”, continuou funcionando em 

prol dos tuberculosos de Campos do Jordão
105

. Por essa ação, a AFS acabou recebendo o 

diploma de Irmã Benfeitora da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Santos. 

No entanto, as datas de 7 de junho e 5 de agosto não puderam ser comemoradas devido a 

reforma. 

Com a formatura de oito alunas do Liceu Feminino, em 18 de dezembro de 1939, no 

salão nobre do Ginásio do Estado, o curso do Liceu Feminino desaparece em regime de 4 

anos. A partir daí, o Liceu passaria a figurar como curso Ginasial. Foram 36 anos de 

existência que formaram um número expressivo de 427 professoras. (AFS, 35º Relatório, fev. 

1939 - fev. 1940, p.05) 

                                                           
99

 O projeto foi orçado em Cr$ 150.000,00. 
100

 Através de empréstimo hipotecário no valor de 140.000$000 (cento e quarenta contos de réis), a AFS 

conseguiu com a Caixa Econômica Federal pagar a primeira parte da reconstrução. Foi necessário um segundo 

empréstimo no valor de 130:000$000 (cento e trinta contos de réis) dando como garantia os prédios da AFS (Rua 

da Constituição, 315 e 321 e o terreno intermediário).  
101

 A Associação foi favorecida “com a subvenção anual de 24:000$000”. Dos quais, 12:000$000 ficariam 

separados para atender ás necessidades da construção. 
102

 Mena Melchert Teixeira doou a quantia de 1:000$000, para a aquisição do mobiliário do salão, 

acompanharam-na nesse gesto diversas liceístas. O mobiliário da diretoria foi oferecido pelo Grêmio Liceísta, 

assim como os do Jardim da Infância, pelos seus ex-alunos.  Receberam também subvenções Municipal e 

Federal.  
103

 Doação de 20:000$000. 
104

 Promoveram o torneio os clubes do: Banespa, Boqueirão, Tamoio e Apolo.  
105

 Foram enviadas 2.491 peças para o Hospital dos tuberculosos, em Campos do Jordão. 
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O maior legado da gestão de Beatriz Bourroul foi, sem dúvida, a ampla reforma do 

prédio da AFS. A inauguração da nova sede ocorreu em 04 de outubro de 1941
106

, 

permanecendo no mesmo endereço onde sempre funcionou, ou seja, na Rua Constituição, 

321.  

 

FIGURA 41 - NOVA SEDE DA AFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: A Tribuna, 04 out. 1941, p.07. 

  

O novo edifício tinha as seguintes acomodações: amplas salas de aulas, secretaria, 

biblioteca, ambulatório, laboratório de física e química, sala de professores, arquivo, gabinete 

da inspetoria e outro da diretoria e salão nobre. Após a benção do monsenhor Luís Gonzaga 

Rizzo, em todas as dependências da nova sede, foram executados os Hinos do Liceu e o 

Nacional, acompanhado em coro pelas alunas uniformizadas. O prefeito Sr. Dr. Antonio 

Gomide Ribeiro dos Santos assistiu a solenidade, abrindo a porta principal do novo edifício. 

Segundo divulgado pelo impresso, O Diário, Beatriz Bourroul, presidente da AFS, 
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 As solenidades de inauguração do novo e amplo edifício da AFS tiveram início às 17h00min e às 21h00min 

realizou-se a segunda parte do programa. Encontravam-se presentes na cerimônia, também, o professor Damasco 

Pena, delegado regional do ensino; Luís Tramonte Garcia, inspetor federal junto ao Ginásio do Estado; Dr. 

Alexandre Alves Peixoto; professor Manoel de Sousa Peres, professor de História da Civilização do Liceu 

Feminino; Francisco Assis Vasconcelos, presidente da Assistência Dentária “Galeão Carvalhal”; Dr. Santos 

Silva; Fileta Presgrave do Amaral, pela Associação Cívica Feminina; professor Guimarães Sampaio, do Ginásio 

do Estado; diversos professores, representantes de outras instituições de ensino e grande número de pessoas. A 

Srª Iná Pamplona Pacheco executou ao piano peças de Chopin, tendo depois falado o Dr. Cleóbulo Amazonas 

Duarte, em nome da AFS. A sessão encerrou-se com mais dois números de Inah Pamplona Pacheco ao piano. (O 

Diário, 05 out. 1941) 



119 
 

pronunciou ligeiras palavras agradecendo a cooperação prestada pelo executivo santista e pelo 

Sr. Valentim Bouças para concretização dos planos da instituição e a presença das autoridades 

civis, eclesiásticas e escolares. Depois o prefeito ressaltou a obra realizada pela AFS, 

“fazendo votos pela sua sempre crescente prosperidade”. (O Diário, 05 out. 1941) 

 

FIGURA 42 - AUTORIDADES NA INAUGURAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA AFS.  

AO CENTRO, BEATRIZ BOURROUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Revista Flama, out. 1941. 

  

À noite, realizou-se a segunda parte do programa que constou de uma sessão solene, 

no salão principal da AFS.  Beatriz Bourroul presidiu a sessão magna, convidando para 

integrar à mesa os Srs.Drs. Antônio Gomide Ribeiro dos Santos, prefeito municipal, Heitor 

Guedes Coelho, escolhido para orador oficial da solenidade, monsenhor Luís Gonzaga Rizzo, 

representando o bispo diocesano de Santos, D. Paulo de Tarso Campos; Sr. Vitor de Lamare, 

diretor do Asilo de Órfãos; Dr. Costa e Silva Sobrinho, presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico de Santos e Dr. Euclides de Campos, diretor do Fórum. Na foto abaixo, em pé, o 

Dr. Amazonas Duarte falou em nome da AFS, “explicando as razões da festa e reportando-se 

a fatos da história antiga, da qual é profundo conhecedor”. 

Logo após a fala do Dr. Amazonas Duarte, “que foi vivamente aplaudido”, o médico 

Dr. Heitor Guedes Coelho discursou sobre o histórico da AFS desde os seus primórdios. Fez 

elogios aos professores e apologia da mulher, como filha, esposa e mãe. “Reportou-se, por sua 
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vez, à história antiga, numa demonstração da sua sólida cultura, terminando por se congratular 

com as esforçadas diretoras e professoras do educandário, pela esplendida conquista que 

obtiveram com a inauguração do novo edifício da Associação”. (O Diário, 05 out. 1941, p.03) 

 

FIGURA 43 - SESSÃO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DA AFS. AO CENTRO, D. BEATRIZ  BOURROUL,   

LADEADA PELOS SRS. DRS. ANTÔNIO GOMIDE  RIBEIRO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL, E HEITOR 

GUEDES COELHO. À DIREITA, MONSENHOR LUIZ GONZAGA RIZZO, E À ESQUERDA, EM PÉ,                        

DR. AMAZONAS DUARTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: O Diário, out. 1941, p.03. 

 

Beatriz Bourroul esteve na presidência da AFS até 1941, mas continuou atuando em 

muitos movimentos de caridade, como os promovidos em favor dos pobres e doentes da Santa 

Casa de Misericórdia de Santos.  

 

A exemplo dos anos anteriores, os festejos de Natal terão este ano 

grande êxito, pois, acudindo ao apelo lançado pela Santa Casa por 

intermédio da imprensa e radio, a todo momento são recebidas novas 

contribuições destinadas ao Natal de 1942.  

Convidada especialmente, presidirá a festa a sra. d.Beatriz Bourroul, 

ligada generosamente a todos os atos de caridade [...] que se 

amparam nas instituições filantrópicas de nossa cidade. (O Estado de 

S. Paulo, 22 dez. 1942, p.02) 
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Neste capítulo, apresentamos mulheres que, embora vindas de diferentes estratos 

sociais, se identificam nas ações empreendidas em favor da instituição.  Essa constatação se 

revela tanto na busca pela equiparação do Liceu às Escolas Normais, quanto na luta por 

recursos financeiros. Todas as dirigentes foram mães, esposas e atuaram em vários 

movimentos, seja na benemerência ou na política e contribuíram para manter os ideais da 

AFS. 
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CAPÍTULO IV – DESTACANDO ZENY DE SÁ GOULART 

 

FIGURA 44 - ZENY DE SÁ GOULART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Acervo da AFS. 

  

O destaque dado à Zeny de Sá Goulart se deve ao fato da professora ter dirigido a 

AFS por um período mais longo (1935-1938) e, também, pela relevância de ter sido a 

primeira vereadora feminina na cidade numa época tão emblemática que é a do governo de 

Getúlio Vargas.  

A educadora lecionou em diversas escolas, até na rede pública, de 1904 a 1960. 

Entre tantas funções, foi vice-presidente da Associação dos Professores Católicos
107

·, 

em agosto de 1935 por duas vezes; pertenceu a diretoria da Escola Profissional da “Casa do 

Senhor” além de ministrar cursos na “Cruzada das Senhoras Católicas”, evidenciando a 

prática fervorosa da religião católica.   

                                                           
107

 Em 10/09/1934, realizou-se no salão nobre do Colégio Stella Maris, na Avenida Conselheiro Nébias, 711, 

uma assembléia para fundação da Associação dos Professores Católicos de Santos. A comissão organizada foi 

composta por Zeny de Sá Goulart, Judith Freire Gomes e Quercita Falcão. 
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Destacou-se como vice presidente da Cruz Vermelha Brasileira - Seção de Santos; 

atuou na presidência da Associação Pró Fardamento da Revolução de 1932, além de diretora 

da Primeira Escola Prática Profissional Feminina de Santos. 

 

4.1 VIDA FAMILIAR E FORMAÇÃO 

 

Zeny de Sá Goulart, filha do engenheiro José Maria de Sá e de Dona Zulmira 

Parreiras de Sá, nasceu aos 26 de março de 1882, em Niterói (RJ). Em 1888, a família muda 

para São Paulo, onde Zeny realizou todos os seus estudos. Em dezembro de 1900, diplomou-

se na 2ª Escola Modelo, no bairro da Luz - SP. Nomeada para exercer o cargo de professora, 

na capital paulista, foi logo transferida para Amparo. Nessa cidade, Zeny foi adjunta do 1º 

Grupo Escolar e, também, conheceu e casou-se com Mauro Goulart Penteado
108

, alto 

funcionário da Recebedoria de Rendas de Santos (Correio Paulistano, 26 mar. 1930, p.04). 

Ainda no âmbito familiar, foi mãe de cinco filhos: Lygia, Lyriss, Maria de Lourdes e Danilo. 

Em 1904, o casal fixa residência em Santos, inclusive seu pai que também foi 

transferido para trabalhar com Saturnino de Brito na construção dos canais da cidade.  

  

4.2 ATIVIDADES NA CIDADE 

 

4.2.1 No magistério 

Em Santos, exerceu o cargo de professora no Grupo Escolar “Dr. Cesário Bastos”. 

Em 1910, foi nomeada para dirigir a 1ª Escola Mista do Boqueirão, de ensino primário oficial, 

que funcionava em sua própria residência, à Av. Conselheiro Nébias, 609 (hoje 766). 

Verificou-se que, em 16 de maio de 1913, um ofício encaminhado à Secretaria do Interior 

solicitava móveis para a escola da professora Zeny (Diário Oficial do Estado de São Paulo, 17 

mai. 1917, p.2.163). Quando essa escola foi extinta, passou a lecionar no Grupo Escolar 

“Visconde de São Leopoldo”, durante 1919 a 1934, período de sua aposentadoria, quando 

completou 34 anos de Magistério Público Estadual. A partir daí dedicou-se ao ensino 
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 Filho do coronel Arthur Leopoldo Goulart Penteado e de Francisca Goulart. Eram seus irmãos: Lupércio, 

Paulo, Orlando, Dorival, Elza, Morisa, Almirinda e Clarice. (O Estado de S. Paulo, 14 jul. 1926, p.2) Mauro 

Goulart faleceu em Santos, em maio de 1942.  
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secundário particular, lecionando em diversas cadeiras, no Liceu Feminino Santista, no 

Colégio “São José” e no Colégio Coração de Maria (até 1960, ano de seu falecimento). 

(AFCLAS, 27 jun. 1996, p.21) 

Edith Pires Gonçalves Dias, autora de Memórias do Casarão Branco, tem boas 

lembranças quando tinha aulas particulares com Zeny. Numa breve lista, Zeny de Sá Goulart 

se encontra entre os mais queridos professores da autora. 

 

Em 1932 fui para o Colégio São José, no curso complementar que 

antecedia o curso normal. Na parte da manhã frequentava um curso de 

preparatórios em casa de Dª Zeny Goulart, na Avenida Bartolomeu 

de Gusmão 75. Era uma casa bem antiga, com grande arvoredo à sua 

frente. Eu e as colegas procurávamos chegar antes do horário fixado e 

ficávamos jogando bola, divertindo-nos até que o vulto respeitoso da 

nossa professora aparecesse na varanda, acenando-nos para entrar. 

Grifo nosso. (DIAS, 1999, p.66) 

 

Segundo Secutti, no Colégio São José
109

, “Zeny de Sá Goulart lecionou de 1930 até 

1960, sendo uma das três professoras leigas desse Colégio na época” (1996, p.15). Em 

entrevista com uma ex-aluna, Srª Marlene Ferreira Louzano, descreve aspectos da educadora 

no referido colégio: 

 

[...], dona Zeny, já era bastante avançada para os padrões de ensino da 

época, pois além de ser excelente professora que era em classe 

fornecendo as suas alunas todos os conhecimentos teóricos sobre a 

matéria, ainda fazia questão de que suas alunas conhecessem mais de 

perto aquilo que estava nos livros, sendo assim, em 1954, dona Zeny 

levou as suas alunas para São Paulo para conhecerem uma exposição 

o “homem de Vidro” que era uma réplica perfeita do corpo humano, 

feito em vidro no qual podíamos ver todos os órgãos internos do corpo 

humano, o que era uma novidade para a época. [...] Zeny era uma 

professora que tinha facilidade em transmitir conhecimentos para suas 

alunas e o fazia de forma serena, pois tinha pleno domínio sobre o 

assunto que expunha e por isso tornou-se respeitosa e elogiada por 

todos que a conheceram. (SECUTTI, 1996, p.15-16) 

 

                                                           
109

 Importante e tradicional colégio da baixada santista, que começou a funcionar em 1º de fevereiro de 1924. O 

antigo Colégio São José funcionava em uma residência na Rua Dr. Cochrane, nº 53, com o curso primário misto 

organizado pela Irmã Maria Simpliciana. “Sempre crescendo, exigiu espaço. Por isso, um novo prédio foi 

construído para comportar o número maior de alunos e oferecer mais conforto. Em abril de 1925, o Colégio São 

José passou a funcionar na Avenida Ana Costa, nº 373, com 90 alunas.” COLÉGIO SÃO JOSÉ. História. s/d. 

Disponível em: <http://portal.sipeb.com.br/saojose/a-escola/historia/>. Acesso em: 04/02/2016. 
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A Profª Mestre, Yza Fava de Oliveira também foi aluna de Dª Zeny, no “Colégio 

Coração de Maria” e lembra com carinho das suas aulas que incluíam economia doméstica e 

ensinava, além de outros assuntos, como ser uma boa dona de casa. Profª Yza recorda que 

Zeny era constantemente convocada para fazer os discursos de formatura (em entrevista 

concedida à autora em 14 de junho de 2015). 

 

4.2.2 Funções extra-magistério/ Na Câmara e Associações Religiosas 

 

A volta da autonomia política em Santos
110

, assegurada pela constituição do Estado 

de S. Paulo em agosto de 1936, restabelece o Poder Legislativo do município. Na constituição 

da Câmara Municipal, foram empossados os seguintes vereadores: Dr. Carlos Pacheco 

Cyrillo, Dr. Eduardo de Lamare, professor André Freire, Dr. Osório de Santos Leite, Dr. 

Nicanor Ortiz (líder do Partido Republicano, que era a minoria), Dr. Waldemar Carneiro 

Leão, Dr. João Carlos de Azevedo, João da Rocha e Silva, Francisco de Barros Mello, Zeny 

de Sá Goulart e Dr. Antonio Ezequiel Feliciano da Silva. Procedeu-se, ainda, a eleição do 

Prefeito Municipal pela Câmara, sendo proclamado para o cargo o Dr. Aristides Bastos 

Machado. 

 

As dependências de acesso ao público e às autoridades apresentavam 

um aspecto festivo. Mau grado a deficiência de espaço de que 

dispõem as dependências principais do velho casarão, as autoridades, 

exmas. famílias e pessoas que acorreram à solenidade puderam 

assistir, entre o mais justificado entusiasmo, aos trabalhos de 

instalação do legislativo. (A Tribuna, 14 ago. 1936, p.01) 

 

A professora, Zeny de Sá Goulart, destacou-se como a primeira vereadora feminina 

na cidade, no período do governo de Getúlio Vargas, sendo eleita em duas legislaturas
111

. A 

primeira, pelo Partido Constitucionalista, contava com a maioria da representação municipal.  
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 A cidade de Santos instala, em agosto de 1936, sua primeira Câmara Municipal, após perder sua autonomia 

política durante a Revolução de1930. 
111

 Seu primeiro exercício na vereança em Santos ocorreu na 14ª Legislatura da República e 1ª da nova fase 

constitucional. A segunda (1948-1951) foi na 15ª legislatura republicana. 
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Zeny assumiu a posse em 13 de agosto de 1936 e permaneceu no cargo até o Estado 

Novo (1939) 
112

. Entre autoridades, representantes da imprensa e pessoas que compareceram à 

solenidade, constatamos a presença familiar do seu marido, Mauro Goulart Penteado, ao ato 

de posse. 

Na primeira legislatura, exerceu o cargo de 2ª Secretária da Mesa. Em 1948, como 

membro do Conselho Municipal da União Democrática Nacional (UDN), Dª Zeny retorna à 

vida pública, assumindo novamente o cargo de 2ª Secretária da Mesa. (RODRIGUES, 1975, 

p.650) 

Para o exercício de 1950 reassume o cargo de 2ª Secretária de Mesa, desenvolvendo 

seu mandato até 1951.  

Considerando o papel da mulher na sociedade de então e refletindo sobre a extensa 

lista de cargos que Zeny de Sá Goulart desempenhou ao longo de sua vida, sendo ainda 

identificada  como“digna representante da mulher santista”
113

, pelo colega na Câmara 

Municipal, Profº Nicanor Ortiz (1897 - 1981) 
114

, algumas questões se fazem necessárias: essa 

representação social da mulher no discurso do Profº Nicanor chama a atenção pela 

especificidade de ser uma voz masculina e não feminina.  

Na Câmara Municipal, o projeto do Código Municipal de Educação
115

 - enviado no 

início de 1937-, de autoria dos professores Nicanor Ortiz e André Freire (Partido Republicano 

Paulista) e de Zeny de Sá Goulart (Partido Constitucionalista), foi declarado inconstitucional 

pela maioria. O parecer desfavorável causou indignação dos autores do projeto, pois, segundo 
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 Golpe do Presidente Getúlio Vargas que mandou fechar o Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e 

as Câmaras de Vereadores.   
113

 As palavras direcionadas à vereadora, Zeny de Sá Goulart (Partido Constitucionalista), foram proferidas na 

sessão ordinária, realizada em 01/07/1937, pelo colega e, também, vereador Nicanor Ortiz, líder da bancada do 

Partido Republicano Paulista - PRP, na Câmara Municipal de Santos. Nicanor era também professor de 

português do Ginásio Luso Brasileiro e do Liceu Feminino sendo, inclusive, sócio honorário da AFS, conforme 

relatórios da AFS. 
114

 Profº Nicanor Ortiz nasceu na cidade de Paraibuna, norte do Estado, estudou na Escola Normal Caetano de 

Campos (SP) e diplomou-se na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 16 de dezembro de 1921. 

Durante mais de 60 anos, foi professor da Escola de Comércio José Bonifácio. Junto com outros idealistas do 

ensino, fundou, em 1934, a Faculdade Livre de Direito e a Faculdade Superior de Administração e Finanças, esta 

última encampada por volta de 1960, pela Sociedade Visconde de São Leopoldo, dando origem à Faculdade de 

Ciências Econômicas e Comerciais. Também ajudou a fundar a Escola Normal José Bonifácio. Foi redator e 

diretor da revista Flama, escreveu, também, nas páginas de A Gazeta, de São Paulo. Foi, também, sócio-

fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, ocupando a cadeira do patrono Euclides da Cunha. 

Tomou posse também na Academia Santista de Letras, como seu fundador, na cadeira que leva o nome de 

Valdomiro Silveira. Nicanor Ortiz e diplomou-se na Escola Normal Caetano de Campos, em 1921. (TEIXEIRA, 

1989) 
115

 Projeto de lei que visava reformar o ensino municipal, criando e extinguindo cargos. 
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eles, o ensino municipal necessitava de uma reforma urgente. (Correio Paulistano, 27 ago. 

1937, p.12) 

Nicanor Ortiz convocou nova sessão extraordinária para demonstrar o equívoco do 

prefeito. A questão do Código Municipal de Educação motivou um longo pronunciamento do 

professor André Freire, inconformado pela decisão que taxava o projeto como 

inconstitucional. 

 

A reforma da instrucção municipal não é inconstitucional. Fique, pois, 

o Sr. Prefeito contra o povo desta grande e gloriosa terra. Eu, por elle 

que me elegeu, me baterei. Nada de melhor poderíamos fazer do que 

esta reforma. Reivindico para o povo o direito de saber ler e escrever, 

porque elle a isso tem direito. Milhares de contos estão ahi 

amontoados nos cofre municipaes, segundo noticiaram os jornaes. Por 

que não dar instrucção ao povo, que vive sobrecarregado de impostos? 

E assim fazendo, reivindico também para esta Camara um direito de 

soberania que o Sr. Prefeito não pode deixar de reconhecer e respeitar. 

(Correio Paulistano, 19 set. 1937, p.09) 

  

A presença de Zeny de Sá Goulart nas diversas associações da cidade foi marcante. 

As funções assumidas em vários movimentos e instituições atestam seu idealismo. Zeny de Sá 

Goulart foi presidente da Associação Pró-fardamentos da Revolução de 1932, exerceu a vice 

presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Seção de Santos e trabalhou no período da Segunda 

Guerra Mundial (1938-1945).  

Zeny aderiu à campanha política que apoiava o candidato ao cargo de Presidente da 

República, Armando Salles de Oliveira
116

, nas eleições marcadas para 1938
117

.  Em 1937, o 

Comitê Pró Armando Salles de Oliveira
118

 foi formado por uma comissão de senhoras da 

sociedade santista.  Zeny foi presidente da nova organização política que desenvolvia intensa 

propaganda eleitoral em favor do candidato, revelando-se grande entusiasta de sua campanha. 

Em relação ao Dr. Armando Salles Oliveira - interventor federal do Estado de São 

Paulo - vale lembrar que, por ocasião de sua visita oficial na cidade de Santos, Mauro Goulart 

Penteado, marido de Zeny, foi um dos que aderiram na organização dos festejos, conforme 
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 Armando Sales de Oliveira (1887-1945), jornalista, político e engenheiro, formado pela Escola Politécnica de 

São Paulo, foi nomeado Interventor Federal do Estado de S. Paulo em 1934. Afastou-se do cargo em 1936 para 

candidatar-se à Presidência da República. 
117

 As eleições marcadas para janeiro de 1938 acabaram não ocorrendo.  Getúlio Vargas implantou o Estado 

Novo pelo golpe de Estado em 10 de novembro de 1937.  
118

 Fundada em Santos, em julho de 1937, a União Democrática Brasileira Feminina (UDB) Pró Armando Salles 

de Oliveira. (A Batalha, 24 jul. 1937, p.02) 
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relação divulgada pela imprensa
119

. A visita programada para o dia 12 de abril de 1934 previa 

um banquete oferecido no Parque Balneário Hotel. No programa constava extensa agenda de 

compromissos: visita à Santa Casa de Misericórdia, inspeção das obras da Repartição do 

Saneamento, visita a cidade de São Vicente, recepção ao corpo consular de Santos, visita à 

Associação Comercial, à Bolsa Oficial de Café, revista à parada escolar, formada de alunos 

dos grupos escolares, inauguração da escola profissional mista, no Instituto D. Escolástica 

Rosa etc. (O Estado de S. Paulo, 11 abr. 1934, p.04) 

A professora Zeny, além do elevado espírito cívico, era católica praticante, 

participando ativamente de várias obras religiosas. Vejamos algumas. 

Foi membro da comissão de senhoras
120

 para angariar fundos para a reconstrução do 

Convento de Santo Antônio. Essa comissão percorreu as principais ruas da cidade levando à 

frente um painel com os seguintes dizeres: “Convento de Santo Antonio - Em 1640, o povo o 

fez. Em 1860, o defendeu e, em 1935, a mulher santista o ampara” (Correio Paulistano, 14 

ago. 1935, p.09). Ministrou cursos na “Cruzada das Senhoras Católicas” e na escola da “Casa 

do Senhor” 
121

, constituindo-se diretora dessa casa de assistência; e ainda escolhida vice-

presidente da Associação dos Professores Católicos de Santos. (RODRIGUES, 1975, p.649-

650) 

Na Associação “Casa do Senhor”, Dª Zeny se destacou no cargo de “zeladora”
122

, 

elegendo-se conselheira, por três anos consecutivos (1955-1957). Nessa função, emitia 

opiniões, sempre buscando melhorias para a associação. (SECUTTI, 1996, p.14) 
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 Entre as adesões constam: Cia. Docas de Santos, Lara Campos & Cia.. Dr. Octavio Andrade, José Augusto de 

Oliveira, Carlos B. Vasconcellos, Vidigal Prado & Cia., Cunha Bueno & Cia., Procopio Carvalho & Cia., Carlos 

Vieira da Cunha, Ford Motor Company, Bolsa Oficial de fundos Públicos etc. 
120

 Entre as senhoras, destacavam-se: Zizi Martins Licht, Maria do Carmo Azevedo, Sebastianinha Patusca, Zeny 

Goulart, Maria Pires Castanho, Rosa Chasseraux, Yuribia Goizzi, Julia Mendonça, Maria Zupplicy, Leontina 

Conceição, Fany Donneux, Luiza Browne e outras.  
121

 A Associação “Casa do Senhor” foi fundada em 25 de janeiro de 1926, na Av. Conselheiros Nébias nº 226, 

por Dom José Maria Parreira Lara (1º Bispo da Diocese de Santos). Inicialmente foi uma instituição de 

assistência social, filiada ao Departamento de Assistência Social do Estado, cuja principal finalidade era “o 

amparo às crianças filhas de operários e empregadas domésticas, que tendo necessidade de trabalharem fora de 

seus lares, se acham em dificuldades para zelar pelos seus filhinhos, ficando fundada a Creche com semi-

internato para ambos os sexos de 3 a 6 anos, e internato para meninas de 6 a 18 anos” (Art. 3º do Estatuto). Para 

isso, manteve escola primária e profissional. Também oferecia assistência aos doentes e idosos desamparados, 

“mantendo ambulatório, farmácia e dispensário aberto a todos os necessitados”. DIOCESE DE SANTOS. 1º 

Bispo - Dom José Maria Parreira Lara. Disponível em: <http://www.diocesedesantos.com.br/clero/b_001/>. 

Acesso em: 04/02/2016.  
122

 Em linhas gerais, zeladores são pessoas que, por devoção e fé, participam da vida da comunidade, 

incentivando a oração e o encontro entre as famílias, além de difundir, através de suas palavras e atitudes o 

testemunho do amor cristão. 
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Já na assembléia de fundação da Associação dos Professores Católicos de Santos
123

, 

Zeny participou intensamente desde o seu início. A comissão de professores, formada por 

Zeny de Sá Goulart, Judith Freire e Quercita Falcão, ficou responsável pela propaganda no 

rádio e na imprensa. A professora Zeny se ofereceu “para fazer conferências pelo rádio e 

tomou providências para que fossem transmitidas diariamente notícias sobre os preparativos 

da fundação. Zeny Goulart (escolas estaduais) tornou-se segunda vice-presidente e Rafael 

Cavalheiro (escolas religiosas) o primeiro presidente. O terceiro, e quarto na sucessão foram 

Pedro Crescente (escolas particulares) e Maria do Rego (escolas municipais)” (p.17).  

Segundo Secutti, em reunião do dia 08 de julho de 1935, presidida pelo professor 

Julio César de Toledo Murat
124

 foram discutidas diversas propostas. Entre as ideias 

apresentadas, Zeny sugeriu que “todas as professoras” deveriam “ser obrigadas a dar aulas de 

religião, uma vez que a religião constitui atualmente matéria de programa e de horário” 

(p.18). 

No programa dos Anais do 1º Congresso Vicentino
125

, promovido pelo Conselho 

Central Diocesano de Santos - “Sociedade de São Vicente de Paulo”, a professora Zeny de Sá 

Goulart dissertou sobre o tema “São Vicente de Paulo e as Damas de Caridade”. Aspectos da 

vida de Vicente de Paulo e Luiza de Marillac foram apontados por Zeny, que revela as obras 

do “maior apóstolo da caridade, o mais devoto sacerdote, que fulgura, como astro de primeira 

grandeza, na historia da Igreja e da humanidade” (jul. 1937, p.67). A professora Zeny 

parabeniza as obras Missionárias das Irmãs de Caridade que “no fundo do coração há uma 

reserva de paciência inexgotavel, de piedade infinita, sem a qual seria impossível ministrar o 

beneficio que espalham, onde justamente se asyla a dor, a maldade, o remorso, a miséria, com 

todo o seu cotejo de horrores”. E encerra seu discurso enaltecendo as virtudes da caridade e da 

esperança: 

 

 

                                                           
123

 Em 02 de agosto de 1935, no Colégio Stella Maris, situado na Av. Conselheiro Nébias, 771, foi realizada 

sessão preparatória para a fundação da Associação dos Professores Católicos de Santos, com o consentimento da 

Confederação Católica Brasileira de Educação. Entre as diversas personalidades presentes da cidade, estava a 

professora Zeny de Sá Goulart. A assembléia de fundação ocorreu dia 09 do mesmo mês. (SECUTTI, 1996, 

p.17) 
124

 Foi professor do colégio do Carmo, entre outros estabelecimentos de ensino. “Um dos maiores educadores 

que passaram por Santos, foi também funcionário público do Estado, exercendo o cargo de inspetor da Polícia 

Marítima [...]. Emprestou valiosa coadjuvação a órgãos religiosos e assistenciais, notadamente à Sociedade de 

São Vicente de Paulo.” (RODRIGUES, 1975, p.380-381) 
125

 Realizado em Santos por ocasião dos Festejos Comemorativos do 2º Centenário da Canonização de São 

Vicente de Paulo, entre os dias 16 a 21 e 25 de julho de 1937. 
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A caridade é o apanágio dos corações bem formados; tem uma irmã 

gêmea - a esperança, phanal luminoso que guia o homem pelos 

tortuosos caminhos da vida, acenando-lhes como triumpho - a 

eternidade. 

Esperança! Divina consoladora dos que têm Fé, vive, canta sempre em 

nosso coração, para que os nossos olhos se abram á luz radiosa da 

verdade christã. 

Peçamos a Deus que as casas de S. Vicente de Paulo se multipliquem 

tanto, que a sua projecção se perca no infinito; e as aggremiações das 

Irmãs de Caridade lhes sigam a esteira luminosa, porque uma obra é 

irmã gêmea da outra. 

Santos tem a felicidade de conhecer de perto a acção dessas servas de 

Deus nos estabelecimentos modelares que dirigem, como educadoras 

emeritas, cooperando na grande obra de regeneração social. Quero 

referir-me, porém, mais particularmente, ás Missionarias de Jesus 

Crucificado, esses modelos veneráveis de zelo pelas cousas de Deus, 

que abandonam seu retiro, no recanto afastado onde ergueram sua 

tenda admirável de trabalho, oração e do atropello, sentir a miséria em 

todas as suas modalidades e arrancar de todos os agglomerados 

humanos almas para a luz, redimidas de suas faltas e dignas da 

misericórdia de Deus.. 

Nós vemos todos os annos o seu trabalho cyclopico nas communhões 

paschoaes da mocidade, do estudante, da virgem, do operário, do 

soldado, do misero encarcerado, numa affirmação magnífica de Fé. 

Eil-as, dia e noite, na praticaa do seu divino sacerdócio, na labuta 

talvez incomprehendida, mas efficacissima em prol de uma grande 

obra social. 

Chovam dos céos as bênçãos sobre todos aquelles que, êmulos de 

Vicente de Paulo e Luiza de Marillac, espalham sobre o mundo a 

verdadeira caridade resumida na doce phrase de Jesus de Nazareth:  

“Amai-vos uns aos outros”.  

Zeny de Sá Goulart 

(SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, jul. 1937, p.72) 

 

Essas evidências podem ter motivado a introdução do ensino católico na AFS. Entre 

os ofícios expedidos da instituição, verificou-se a resposta, em 12 de julho de 1935, para o Sr. 

Júlio Murat
126

, presidente da Associação dos Professores Católicos, do número de alunas que 

optaram pelo ensino da “Religião Católica Apostólica Romana”. Do total de 205 alunas, 185 

manifestaram-se favoráveis ao curso. 
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 Constatou-se que o Sr. Júlio Murat enviou circulares às alunas dos diversos cursos da AFS para que 

declarassem a religião adotada. 
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A partir da gestão de Zeny, iniciaram-se, portanto, as aulas de religião:  

 

Outro ponto, cuidadosamente tratado, foi o ensino religioso que 

culminou com lindíssimas comunhões em todas as classes, além de 

aulas de religião que foram incluídas entre as demais disciplinas com 

carinhoso desvelo por parte do distinto corpo docente do 

estabelecimento. (AFS, 34º Relatório, fev. 1937 - fev. 1939, p.05) 

 

Pela primeira vez, na festa de encerramento do ano letivo (1939) dos cursos primário, 

jardim da infância e propedêutico, mantidos pela AFS, as alunas receberam a primeira 

comunhão, em missa solene rezada por d. Paulo de Tarso Campos, bispo diocesano, na Igreja 

do Sagrado Coração de Jesus. Na oportunidade, muitas alunas também foram crismadas. Em 

seguida, a diretoria da AFS ofereceu, na sede, um lanche  aos alunos e larga distribuição de 

prêmios às alunas que mais se distinguiram durante o ano. Para as crianças do Jardim da 

Infância, foram entregues brinquedos. (A Tribuna, 10 dez. 1939, p.12) 

 

FIGURA 45 - FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS CURSOS DA AFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: A Tribuna, 13 dez. 1939, p.07. 

 

Zeny desenvolveu com um grupo de senhoras “uma campanha educacional e de 

apoio moral e material ao serviço de assistência aos tuberculosos mantidos pela Santa Casa de 

Misericórdia de Santos” (Correio Paulistano, 17 jul. 1936, p.10). Os problemas causados pela 

tuberculose, na cidade, motivaram a formação do grupo caritativo santista.  
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Na inauguração do novo prédio do Colégio “Madre Theodora” 
127

, Zeny de Sá 

Goulart, saudou com “brilhantes palavras”, a madre Margarida Pereira, diretora da casa de 

ensino. Estiveram presentes na cerimônia, além dos próprios alunos, inúmeras outras crianças, 

fiéis e autoridades.  

 

FIGURA 46 - D. PAULO DE TARSO CAMPOS, BISPO DE SANTOS, NA INAUGURAÇÃO DO NOVO 

PRÉDIO DO COLÉGIO “MADRE THEODORA” E À ESQUERDA, ZENY DE SÁ GOULART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: A Tribuna, 10 nov. 1939, p.08. 
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 A solene inauguração do novo prédio do Colégio Madre Theodora, à Praça João Pessoa, em São Vicente, das 

“Irmãs de São José”, tradicional instituição de ensino existente no Estado. As festividades que se estenderam à 

cidade de Santos coincidiram com o dia em que a religião consagra a São Theodoro, o santo piedoso e protetor 

das crianças sem amparo. A missa foi celebrada na Igreja Matriz pelo Revmo, bispo de Santos, D. Paulo de 

Tarso Campos, acompanhada ao coro por orquestra. Houve ainda no ato religioso, a renovação das promessas do 

batismo aos que fizeram a primeira comunhão. Após a cerimônia religiosa, no colégio, os alunos cantaram o 

hino “Madre Theodora”, sendo servida mesa de doces às crianças e autoridades presentes. Entre as quais 

destacamos: monsenhor Luis Gonzaga Rizzo, vigário geral; Sr. Rodolpho Mikulash, prefeito municipal de S. 

Vicente; Dr. José Rubens de Macedo Soares, delegado de polícia; Sr. Abelardo Soares de Sousa, secretário da 

Prefeitura; professor Luis Damasco Penna, delegado regional de ensino em Santos; Sr. Luis Garcia, inspetor do 

Colégio “São José”; Sr. Vaz Guimarães; padre Theophilo Fraile, vigário da paróquia; padre Alexandre Zanetti, 

padre Luis Gonzaga dos Santos Pereira, capelão do Colégio “São José”; Dr. Augusto Drumont e Sra.; madre 

Josephine Gex, provincial das “Irmãs de São José”; todas as madres diretoras dos diversos colégios de S. Paulo, 

Santos e São José dos Campos; irmão Passionista; professoras do Colégio “São José”; famílias dos alunos do 

Colégio “Madre Theodora” e inúmeros convidados. (A Tribuna, 10 nov. 1939, p.08) 
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FIGURA 47 - FESTA DE FINAL DO ANO DO COLÉGIO “MADRE THEODORA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: A Tribuna, 03 dez. 1939, p.07. 

 

Na solenidade do lançamento da pedra fundamental da capela do Colégio “São 

José”
128

, Zeny de Sá Goulart proferiu um discurso indicando o caminho da fé cristã alinhado 

com a educação. 

 

[...] Aqui se erguerá sobre pedestal de Fé ardente, S. José, o modelo 

do esposo e o modelo do pae, na trindade augusta da Família, base da 

sociedade em todos os tempos, esteio poderoso da collectividade, 

baluarte da civilização christã. 

Um grande sopro de renovação percorre toda a pedagogia universal. 

Encarando este problema, sobre os seus tres mais pronunciados 

aspectos, temos a considerar o ideal pedagógico, a realidade 

pedagogica e o methodo pedagógico. 

Pelo ideal, conhecemos todos os princípios que nos devem nortear em 

todo o trabalho educativo.  

Na realidade pedagógica, estudamos o próprio objecto da educação - a 

criança. 

                                                           
128

 Foram expedidos convites às autoridades eclesiásticas, pessoas gradas, associações religiosas, conferências 

vicentinas e representantes da imprensa. (A Tribuna, 09 nov. 1939, p.03) Na cerimônia estiveram presentes 

educadores, autoridades religiosas, além de todas as alunas do Colégio “São José” e familiares: Sr Pérsio Martins 

Muniz, representando o Dr. Cyro Carneiro, prefeito municipal; Dr. Euclydes de Campos, juiz da 1ª vara cível e 

diretor do Fórum; professor Luís Damasco Penna, delegado regional do Ensino; Dr. José Rubens Macedo 

Soares, delegado de polícia de São Vicente; Dr. Ismael de Sousa, inspetor geral da Cia. Docas; Julien Bellot, 

vice-cônsul da França; Luís Tramonte Garcia, inspetor federal junto ao Colégio “São José”; monsenhor Luís 

Gonzaga Rizzo e padre Luís Gonzaga dos Santos Pereira; irmã Josephina d’Annunciação Gex. Superiora 

Provincial; irmã Adalgisa Gualtieri, superiora do Colégio “São José”; irmã Margarida Pereira, superiora do 

Colégio “Madre Theodora” de São Vicente; Srª Valentina Brandão Silva, inspetora do Curso Comercial; José 

Vaz Guimarães Sobrinho; professor Júlio Penna; Emílio Peres; Dr. Edmundo de Queiroz; Paulo H. Moura, 

secretário de A Tribuna; Presidiu a solenidade d. Paulo de Tarso Campos, bispo diocesano de Santos. O Colégio 

“São José”, tradicional instituição da Avenida Ana Costa, 313. (A Tribuna, 10 nov. 1939, p.03) 
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O methodo pedagógico surge da applicação do ideal á realidade, para 

formar o ser humano. Deve, portanto, o ideal, governar toda a 

pedagogia que visa a formação do homem, á sua preparação para a 

vida, segundo Tristão de Athayde. 

Para o catholico, a educação religiosa é a chave de toda a philosophia, 

a sciencia e a arte pedagógica. O caminho dessa pedagogia catholica 

deve ser justamente o estudo acurado de todos os methodos novos, 

introduzidos pela pedagogia moderna, á luz da razão, illuminada pelos 

esplendores da Fé. Dahi a necessidade de levantar-se a Igreja junto á 

Escola, para que a criança, objecto da formação, sinta a atracção do 

que lhe fica em torno; receba a influencia educativa do meio, para 

acquisição do fim que Ella tem a alcançar, fim, sobretudo, moral, 

subordinado á elevação espiritual da personalidade, aproximando-a de 

Deus. (A Tribuna, 10 nov. 1939, p.03) 

 

Portanto, segundo a educadora Zeny, “altar e cathedra se  devem sempre aproximar 

quando o ideal educativo é perfeito; e fora da pedagogia Thomista não estão os modernos 

preceitos da escola activa”. Em seu discurso, a professora também ressalta a importância da 

socialização infantil e que a escola cristã é a “única capaz de ministrar a educação integral”: 

 

Sabemos todos que os princípios de sociologia, hoje, tão sabiamente 

applicados á educação, não são sempre bem interpretados; entretanto, 

socializar a criança é dever que se impõe aos dirigentes das massas. É 

dever do Estado ministrar a educação ás suas novas gerações, e se, por 

40 annos, os poderes públicos privaram a infância das escolas publicas 

officiaes do ensino religioso, exigido pela Fé, hoje, felizmente, pelo 

decreto de 30 de abril de 1931, estamos em face de um novo período 

da vida nacional. É, portanto, opportuno lembrar que nesta longa noite 

de treva espiritual uma luz nunca bruxoleou - o zelo da Igreja em 

activar as chammas contra as quaes se desencadeava a borrasca do 

laicismo. E, depois della, as escolas primarias e secundarias 

particulares, principalmente as mantidas por congregações catholicas. 

É num destes templos-escolas que assistimos neste momento o início 

de uma nova igreja, provando que o milagre da unidade catholica, em 

meio da diversidade crescente do mundo, que nos rodeia, é uma das 

grandes provas da origem divina da Igreja de Christo. [...]  

Uma igreja que se levanta é uma fortaleza inexpugnável aos ataques 

da maldade humana, na defesa da grande verdade - a religião christã. 

 

Envolvida pelo espírito cristão, a professora encerra seu discurso exaltando os 

ensinamentos católicos a todas as crianças: 
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Levantemos igrejas, junto ás escolas, igrejas onde se celebre o santo 

sacrifício da missa, que é a própria alma da catholicismo, a essência 

do christianismo, a repetição do sacrifício de Christo e a celebração de 

sua morte num altar, symbolizando o Calvario. 

Ensinemos ás crianças todas do Brasil a ouvir o santo sacrifício da 

missa, a experimentar sua dulcíssima belleza, o mysticismo e 

solennidade que espalha e teremos feito a obra mais completa pela 

reerguimento da Fé e pela grandeza de um Brasil maior. (A Tribuna, 

10 nov. 1939, p.03) 

 

FIGURA 48 - AUTORIDADES RELIGIOSAS E, À DIREITA, ZENY DE SÁ GOULART, PRESENTES NA 

CERIMÔNIA DO LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA CAPELA DO COLÉGIO “SÃO JOSÉ”. 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: A Tribuna, 10 nov. 1939, p.03. 

 

Vale destacar que, Zeny de Sá Goulart esteve à frente da comissão organizadora
129

, 

iniciando-se uma campanha para angariar recursos em benefício da nova capela do Colégio 

“S. José”. Com esse objetivo, foi organizado, pela mencionada comissão, um chá lítero-

musical para a obra. Na promoção do chá, teve apresentação de extenso programa com 

crianças que incluiu a “Valsa cor de rosa”, de Mary Buarque, por um grupo de alunas do 

Colégio “São José”. Encerrando a programação, um número de canto por Maria Haydée 

Bello, aluna do próprio colégio que apresentou “Felicidade”, de Ary Barroso. A direção 

artística esteve sob o comando da Srª Alayde Camargo (Dindinha Sinhá) que mantinha um 
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 Além de Zeny de Sá Goulart, professores e alunos fizeram parte da comissão promotora da festa: Itala de 

Pontes Bernardes da Silva, Isolina Menezes Tavares, Adelina M. Alcover, Helena Marietta Santos Pereira, 

Zulmira Campos, Zulmira Lamberti, Laura Filgueira; pela 5ª série ginasial: Lais Muniz Carneiro, Sylvia Pires 

Coimbra e Nilza Coelho Caldeira; pela 4ª série: Ondina H. Oliveira, Maria Consiglia Rocha Corrêa e Olga Lage; 

pela 3ª série: Bruna Bruno e Arlete S. Votta; pela 2ª série: Myrian Siom, Odair de Lima Burgos e Zulmira 

Amaral Goulart; pela 1ª série: Maria Helena Silva de Sousa, Maria Clelia Araújo Ballio e Luzia Helena 

Guimarães Monteiro; pelo 2º Comercial: Maria Beatriz Lapetina e Maria Olympia Curado; pelo 3º Comercial: 

Dinorah Ferreira Dourado e Odette Cassanha Serferi; pelo curso de secretária: Maria do Carmo Brandão, Atair 

Caldeira Terra e Maria do Carmo Amado; pelo 1º normal: Alice Gonçalves Chiste e pelo 2º ano normal: 

Consuelo Freire Brandão. (A Tribuna, 4 nov. 1939, p.5) 
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programa com crianças do “Theatrinho de Brinquedo” 
130

 na rádio PRG-5. (A Tribuna, 4 nov. 

1939, p.5) 

 

FIGURA 49 - CRIANÇAS DO “THEATRINHO DE BRINQUEDO”, DA PRG-5, NO CHÁ LÍTERO-MUSICAL. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A Tribuna, 5 nov. 1939, p.18. 

  

Após a presidência na AFS, a professora Zeny continuou suas atividades no 

magistério e na Câmara Municipal. Em 07 de junho de 1944, pelo aniversário de fundação da 

AFS, d. Zeny de Sá Goulart discursou na instituição, como se observa na foto abaixo. 

 

FIGURA 50 - ZENY DE SÁ GOULART NA SEDE DA AFS, QUANDO DISCURSAVA. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Revista Flama, jun. 1944.
131
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 A marcha “Theatrinho de Brinquedo”, de autoria do maestro Gomes Cruz, recebeu calorosos aplausos, 

segundo noticiava o jornal A Tribuna (4 nov. 1939, p.5). 
131

 Cf.: NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. As associações femininas. s/d. Disponível em: <http:// 

www.novomilenio.inf.br/santos/h0171y2.htm>. Acesso em: 2015. 
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Zeny de Sá Goulart, mesmo com tantas atividades, ainda encontrava tempo para 

escrever. Deixou um livro de contos, algumas poesias e muitos textos. 

 

4.3 DIRIGINDO A ASSOCIAÇÃO FEMININA SANTISTA  

 

Na Associação Feminina Santista, a educadora, Zeny de Sá Goulart, assumiu a 

presidência por duas vezes (1935-1938), destacando a cultura escolar que predominava na 

época. No relatório referente ao primeiro biênio, agradece o convite feito pela diretoria, 

apesar de suas múltiplas ocupações, e justifica por que aceitou o cargo: 

 

Voltando á veterana Associação, marco primeiro do ensino secundário 

em nossa cidade, creação magnífica do espírito feminino, norteando 

pelas idéas de engrandecimento moral da mulher, dentro da sua 

verdadeira esphera de acção, num plano agigantado de regeneração 

social, uma grande admiração, acompanhei sempre o desenrolar de 

seus trabalhos, com interesse invulgar. Só esse interesse impelliu-me a 

acquiescer á solicitação da Directoria, para assumir a responsabilidade 

dos interesses da Associação no biênio que ora termina. [...] Dei do 

meu tempo, do meu esforço, da minha energia, uma parte grande, 

visando auferir para a obra meritória da Associação melhores 

proventos. (AFS, 33º Relatório, fev. 1935 - fev. 1937, p.01) 

 

Além de ter assumido a gestão nesse período, também atuava como professora no 

Liceu Feminino Santista. A seguir, uma tabela das disciplinas exercidas no LFS, na década de 

30. 

 

 Disciplinas Aulas/sem Séries Ano  

Liceu Feminino Santista Português 02 2ª 1932  

Liceu Feminino Santista Português 02 2ª 1933  

Liceu Feminino Santista Português 02 2ª 1934  

Liceu Feminino Santista Português 02 1ª 1935  

Liceu Feminino Santista Português 02 2ª 1936  

Liceu Feminino Santista Pedagogia 02 4ª 1936  

Liceu Feminino Santista Português 02 2ª 1937  

Liceu Feminino Santista Pedagogia 02 4ª 1937  

Liceu Feminino Santista Ciências 02 1ª 1937  

Liceu Feminino Santista Português 04 1ª 1938  

Liceu Feminino Santista Português 04 2ª 1939  

             Fonte: Relatórios da AFS (1932-1939). Tabela elaborada pela autora. 
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Com o golpe do Estado Novo em novembro de 1937, a cidade de Santos passa a 

testemunhar um momento particular da história brasileira enquadrada pelos limites de um 

Estado sob intervenção Federal. No caso da Associação Feminina Santista, alguns professores 

do Liceu Feminino Santista, do curso Ginasial e até do Jardim da Infância, além da própria 

Zeny, que ministrava aulas tanto no liceu como no ginásio, foram afastados de suas funções. 

Vejamos os nomes dos professores do Liceu: Addy Proost Melchert; Quercita Falcão; 

Aristóteles R. de Menezes; Maria Conceição de Muzzio; Esther Stockler; Isolino Meneses 

Tavares; Lygia Goulart Filgueiras (filha de Zeny de Sá Goulart); Raphael Cavalheiro e 

Malachias de Oliveira Freitas (1896-1974)
132

. Do curso Ginasial foram: Dr. Fernando de 

Almeida; Olga Melchert; José Vetró e Quercita Falcão. Do Jardim da Infância também foi 

afastada, em obediência à lei, Andradina de Azevedo Marques
133

. 

Os professores descritos no Relatório do Liceu tiveram que ser substituídos
134

 e só 

puderam retomar suas aulas em agosto, quando houve a alteração do decreto. 

O afastamento, ocorrido pelo decreto-lei nº 24 de 29 de novembro de 1937, proibia a 

acumulação de funções ou cargos públicos remunerados da União, dos Estados ou dos 

Municípios. Em 10 de janeiro decretou-se a execução do decreto.  

O estudo possibilitou investigar o acúmulo de cargos públicos de apenas 4 

professores do Liceu Feminino Santista. Em relação à Zeny de Sá Goulart, presidente da AFS 

e professora de ciências, português e pedagogia do Liceu, seu afastamento pode ter ocorrido 

pelo fato de já estar aposentada pelo Magistério Público Estadual (1934) e, mesmo assim, 

continuar se dedicando ao ensino secundário particular. Além das disciplinas já mencionadas, 

Zeny lecionava: História Geral, História do Brasil, Geografia do Brasil, 1º Ciclo Secundário 

(29 de agosto de 1944). 

No caso de três professores, identificamos algumas funções públicas que podem ter 

motivado o afastamento dentro da nova determinação Federal:  Malachias de Oliveira Freitas 

- ocupava a cadeira de psicologia (3º ano) do Liceu no período, exercia a direção do Colégio 

Estadual e Escola Normal “Canadá”, além de professor da instituição; Raphael Cavalheiro
135

 - 
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 Nascido em Ilhabela, formou-se pela Escola Normal de São Paulo, em 1915. Em Santos, entre as várias 

funções que exerceu, destacamos a de Inspetor do Ensino Particular (1931), tornando-se diretor do Ginásio do 

Estado, aliás, seu primeiro diretor.  (RODRIGUES, 1975, p.10 do Suplemento) 
133

 Cf. Anexo 5. 
134

 Cf. Anexo 2 - Relatório do Liceu Feminino apresentado pela inspetora dos cursos mantidos pela AFS, Brites 

de Azevedo Marques, em 1938. 
135

 Foi também o 1º vice-presidente da Associação dos Professores Católicos de Santos em 1935, ano de sua 

fundação. 
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cadeira de aritmética e geometria (3º ano), profº de História Natural no Ginásio Luso 

Brasileiro; e Aristóteles R. de Menezes (1867-1940) 
136

 - cadeira de física (2º ano) e química 

(3º ano), era professor no Colégio São José, Ginásio Luso-Brasileiro, na Associação Instrutiva 

J. Bonifácio e Faculdade de Farmácia e Odontologia e Faculdade de Farmácia e Odontologia 

de Santos. 

Já nos demais, não foi possível encontrar dados que pudessem explicitar as funções 

exercidas em outras instituições, apenas as disciplinas exercidas no Liceu Feminino Santista: 

Addy Proost Melchert - cadeira de geografia (2º e 3º ano) foi sócia contribuinte da AFS; 

Maria Conceição de Muzzio - arte culinária (2º ano); Esther Stockler - trabalhos (2º ano); M. 

Stockler de Lima (sócia contribuinte) - 1937-1938; Isolino Meneses Tavares - cadeira de 

História Natural (4º ano), sócio benfeitor - 1937-1938; Lydia Goulart Filgueiras - cadeira de 

arte aplicada (4º ano), sócia contribuinte - 1937-1938; Quercita Ribeiro Falcão - desenho; 

Olga Melchert (sócia honorária) - professora da cadeira de geografia e também foi sócia 

honorária da AFS; Aristóteles R. de Menezes  (sócio honorário) - ocupava a cadeira de 

química; José Vetró - música; Fernando de Almeida - ciências. 

No entanto, em ato de 02 de agosto do mesmo ano, Dr. Adhemar Pereira de Barros, 

Interventor Federal no Estado de São Paulo, considerou que 

 

[...] em consequência do ato, os estabelecimentos particulares de 

ensino se privaram de professores e funcionários especializados com 

inegável restrição para a obra de cultura que vinham realizando. 

Considerando que o exercício do magistério, por parte de funcionários 

do estado, em estabelecimento particular subvencionado pelo Poder 

Público não constitui violação do dispositivo constitucional que proíbe 

acumulação de cargos públicos. Considerando, finalmente, que é 

dever do Estado contribuir para o desenvolvimento da arte e da 

ciência, como determina o artigo 123 da Constituição da República. 

(Diário Oficial do Estado de São Paulo, 03 ago. 1938) 

  

Com isso determina que ficariam isentos da obrigatoriedade de opção a que se 

referem as instruções baixadas pelo ato de 10 de janeiro: 

 

                                                           
136

 Formou-se em Farmácia pela Universidade da Bahia, em 1888. Veio para Santos com 28 anos, onde serviu 

como farmacêutico no hospital do Isolamento, ao lado de Guilherme Álvaro e Martins Fontes. “Aposentou-se 

naquele cargo, após haver prestado excelentes serviços a Santos, como na epidemia da gripe em 1918.” Foi 

professor de química, física e merceologia na Associação Instrutiva José Bonifácio, tornando-se Catedrático 

dessas matérias. Emprestou dedicado auxílio na fundação do Liceu Feminino Santista, onde lecionou por muitos 

anos. (RODRIGUES, 1975, p.91-92) 
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[...] os professores e funcionário estaduais e municipais que também 

exerçam o magistério ou qualquer atividade nos estabelecimentos de 

ensino de iniciativa particular subvencionados pela União, Estado e 

Município, desde que o exercício de suas funções não coincida com o 

horário do serviço público. (Diário Oficial do Estado de São Paulo, 03 

ago. 1938) 

 

Em agosto, com a modificação do decreto que ocasionou o afastamento, alguns 

professores reassumem seus cargos: Zeny Goulart, Aristóteles Menezes, Addy Proost 

Melchert, Quercita Falcão, Conceição de Muzzio e Malaquias de Oliveira Freitas. Os demais 

(Rafael Cavalheiro, Lygia Goulart Filgueiras e Esther Stockler) não reassumiram, sendo 

substituídos por outros professores. Do curso ginasial todos retornaram, exceto Fernando de 

Almeida. 

O Liceu Feminino Santista continuava, na década de 1930, a sua missão de elevar 

intelectualmente a mulher. Jane Soares de Almeida lembra que “nos anos iniciais do século 

XX, a possibilidade de se profissionalizarem no magistério primário significou um meio das 

mulheres poderem vislumbrar uma chance de sustento, sem a obrigação do casamento ou a 

humilhação de viver da caridade alheia” (jun. 2011, p.147). A autora continua ratificando essa 

emancipação. 

 

Para as mulheres, educarem-se e instruírem-se, mais do que nunca, foi 

uma forma de quebrarem os grilhões domésticos e conquistarem uma 

reduzida parcela do espaço público. Foi também a possibilidade de se 

adequarem às normas sociais, ao mundo novo que se descortinava e 

principiava a selecionar os mais preparados intelectualmente e abria 

cada vez maior espaço para a sociabilidade. (ALMEIDA, jun. 2011, 

p.148) 

  

É importante notar o conjunto de disciplinas que compunham o currículo do Liceu 

Feminino Santista
137

 e os cursos proporcionados às mulheres. Na gestão de Zeny de Sá 

Goulart, foi criado o curso de arte culinária cujo objetivo era instruir as alunas em química, 

culinária e economia doméstica.  
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 Ginástica; Desenho; História do Brasil e da América; Didática; Pedagogia; História Natural; Higiene e 

Puericultura; e Literatura. 
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O curso, sob a direção de professora habilitada e diplomada pelo 

Instituto Profissional “D. Escolástica Rosa”, cobraria mensalidade 

“módica” apenas para “senhoras e senhorinhas” sendo gratuito às 

alunas “reconhecidamente” pobres.  Para demonstrar a utilidade do 

curso, a AFS ofereceu um “almoço-banquete” aos rotarianos, em 

setembro de 1935.  A cozinha passou a aceitar encomendas de doces e 

salgados para cerimônias (casamentos, batizados) além de lanches etc. 

(Correio Paulistano, 02 out. 1935, p.09) 

 

A criação da “cozinha-escola”, inaugurada em 14 de maio de 1936, demonstrou 

eficiência logo no início ao encarregar-se de encomendas para qualquer cerimonial. O curso 

foi até lembrado pelos rotarianos numa reunião semanal de junho de 1936. Nesse encontro, 

realizado no Parque Balneário, entre os vários assuntos discutidos, os problemas educacionais 

tiveram prioridade. Como necessidades do momento, consideraram a relevância de uma 

escola de enfermagem
138

 e de arte culinária. O rotariano, Dr. Ismael de Sousa, afirmou que o 

curso de Arte Culinária seria, portanto, outra modalidade de ensino que não deveria faltar às 

futuras donas de casa. (A Tribuna, 11 jun. 1936, p.05) 

 

Hoje, que a mulher attingiu a uma posição de quase absoluta 

independência economica, facto que há vinte annos sequer era 

vislumbrado, justo é, portanto, que seja ella cercada desde a juventude 

de todos os ensinamentos que lhe possam resultar de immediata 

utilidade para a vida pratica. (A Tribuna, 11 jun. 1936, p.05) 

 

Nesse sentido, outro rotariano presente à reunião, Sr. Cabrera da Cunha, lembrou que 

o Liceu Feminino Santista já mantinha esse tipo de curso, tendo sido, inclusive, concluída a 

“magnífica e moderna cozinha que mandou instalar para esse fim, dotada da maior 

comodidade”. Cabrera da Cunha apontou, no entanto, que era “relativamente diminuto o 

interesse demonstrado pelo curso”, pois eram poucas são as moças que o frequentavam.  

Concluiu, portanto, julgar oportuna uma campanha para divulgar o curso instituído pelo Liceu 

Feminino Santista a fim de que “em maiores proporções sejam aproveitadas as utilidades que 

elle realmente offerece” (A Tribuna, 11 jun. 1936, p.05). 
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 O orador Dr. Ismael de Sousa acentuou a ideia de se criar uma Escola de Enfermagem nos moldes da já 

existente no Rio de Janeiro. Nessa cidade, a Cruz Vermelha Brasileira mantinha uma escola de enfermagem cujo 

aprendizado, segundo as palavras do Dr. Ismael, não iam além de 10 meses, sendo relativamente baixo o custo 

de aprendizagem. O assunto ficou para ser discutido pelo clube, que possivelmente poderia resolver junto à Cruz 

Vermelha Brasileira, na sua filia de Santos. (A Tribuna, 11 jun. 1936, p.05) 
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Já em 1938, Zeny de Sá Goulart apresenta uma renda líquida favorável de 400$000 

do último mês do ano, justificando a compra parcelada de uma “Frigidaire”. (AFS, 34º 

Relatório, fev. 1937 - fev. 1939)  

 

FIGURA 51 - ALUNAS DO CURSO DE COZINHA DA AFS,  

PREPARANDO MASSA PARA PASTÉIS. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: O Diário, 13 jun. 1936, capa. 

 

FIGURA 52 - ALUNAS FRITANDO PASTÉIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: O Diário, 13 jun. 1936, capa. 
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Assim, acompanhando a modernização do ensino, com o reconhecimento da 

necessidade do “saber fazer”, a criação do curso foi um sucesso. A presidente Zeny de Sá 

Goulart criou também aulas de flores, pintura e arte, o que contribuía na exposição final de 

outros cursos.  

Interessante destacar, dentro desse contexto, a publicação no Correio Paulistano 

quando da inauguração da “Cozinha-Escola”. O impresso enaltecia o empreendimento da 

AFS sobre a importância do curso prático de culinária: 

 

[...] Tem a Associação Feminina Santista, com este empreendimento, 

o propósito de proporcionar às alumnas de seus cursos os 

conhecimentos práticos que deve possuir toda a mulher, para poder 

desempenhar sua simples, mas elevada missão de dona de casa, 

preparando assim boas esposas e boas mães. (Correio Paulistano, 

14 mai. 1936, p.10 - grifo nosso) 

 

FIGURA 53 - ZENY DE SÁ GOULART DISCURSANDO, DURANTE ALMOÇO DOS ROTARIANOS, 

PREPARADO PELAS ALUNAS DO CURSO DE ARTE CULINÁRIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: O Diário, jun. 1936. 

 

Não era contraditório pensar que Zeny de Sá Gourlart partilhasse da ideia de que a 

mulher fosse educada para desempenhar o papel de boa mãe e dona de casa, pois essa era a 

identidade feminina considerada na época. 
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A educação, nesse período, ainda tinha o objetivo de preparar a mulher para o lar e 

educação dos filhos, o que pode ser evidenciado na proposta de aulas bordado e corte e 

costura mantidos pela AFS. É preciso mencionar que as alunas do Liceu Feminino Santista 

também eram instruídas em química, culinária e economia doméstica. Ao lado dessa 

formação eram preparadas para exercerem o magistério, o que já se manifestava como 

vanguardismo. Assim, salienta Jane Soares de Almeida: 

 

Possuidoras dos saberes domésticos e dos saberes privados sobre o 

mundo dos homens, as mulheres aspiravam pelo saber público, 

embora derivado do saber masculino e referendado com seu selo 

oficial. Esse saber público era, de certa maneira, uma possibilidade de 

acesso ao poder, ainda que restrito, mas significava também o repúdio 

a um sistema de desigualdade e de opressão, assim como a 

oportunidade de confrontarem esses mecanismos pela via de maiores 

conhecimentos intelectuais. (2011, p.148) 

  

Na interpretação da autora, “dos finais do século XIX até a metade do século XX, 

[...] o discurso social caracterizou-se dentro dos princípios da ideologia masculina, numa 

sociedade que se assumia androcêntrica, orientada no plano da religiosidade pelo catolicismo” 

(ALMEIDA, 2011, p.150). Nos anos iniciais do século XX os anseios femininos começam 

lentamente a sofrer uma mudança, apesar dos valores tradicionais ainda permanecerem, ou 

seja, a instrução feminina era ditada dentro de uma ideologia masculina. 

 

No ensino secundário elaboraram leis e decretos, criaram escolas e 

liceus, compuseram seus currículos e programas, escreveram a 

maioria dos livros didáticos e manuais escolares, habilitaram-se para a 

cátedra das disciplinas consideradas nobres e segregaram as 

professoras a espaços femininos como Economia Doméstica, Música, 

Puericultura, Culinária, Etiqueta e similares. As mulheres se 

encarregaram das salas de aula e do cuidado com crianças pequenas, 

mantendo-se a mesma ordem vigente no arcabouço social e familiar; 

disciplinada pelos homens, a educação das mulheres continuou um 

prolongamento da educação familiar, com o respaldo e bênção da 

Igreja Católica. O estudo para as moças configurava-se como uma 

preparação para o que realmente importava em suas vidas: casar e ter 

filhos. (ALMEIDA, 2011, p.151) 
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A problemática levantada a respeito dos objetivos iniciais da elevação intelectual da 

mulher e a preocupação com a sua formação podem ser confirmadas pelas evidências 

apresentadas através da educação artística, literária e intelectual que foram desenvolvidas na 

gestão de D. Zeny. A educadora, como presidente da AFS, realizava reuniões mensais entre 

sócios e professores a fim de desenvolver o gosto literário e artístico na cidade.  

Zeny criou a partir de 1937 - para dar mais beleza às festas - o curso artístico sob a 

direção da conhecida diretora de São Paulo, Mary Buarque, que lecionou, no Liceu Feminino 

Santista, além de violão, declamação. Devemos, portanto, considerar a relevância desse curso 

artístico pela figura singular que representava Mary Buarque na cultura da época. 

O Liceu Feminino Santista procurava, desse modo, se ajustar ao movimento das 

escolas profissionais, sempre visando uma educação integral.  

Em sua gestão, observamos ações que mobilizavam outros setores da sociedade e, de 

acordo com os dados levantados, conseguia atrair as autoridades locais, principalmente as 

autoridades estaduais e municipais que se faziam representar por “seus mais altos expoentes”. 

Na festa do Centenário da Santa Casa de Misericórdia de Santos, a presidente da AFS 

arrecadou donativos de casas de instrução da cidade em benefício do Pavilhão da Santa Casa. 

Uma questão sanitária que castigava a cidade era a tuberculose, cuja campanha 

higienista de prevenção repercutiu nas escolas e, em especial na gestão da Zeny de Sá 

Gourlart. 

Diante dessa realidade, em reunião realizada em agosto de 1936, os delegados 

regionais, após concluírem sobre a relevância da prevenção, indicaram uma série de medidas 

para serem adotadas: a obrigatoriedade da prática de “exercícios de ginástica respiratória” 

desde cedo nas escolas; o programa das festas escolares deveriam constar jogos e exercícios 

físicos; nas reuniões pedagógicas mensais, a conveniência de destacar para os professores o 

valor da educação física e a criação de lugares junto às escolas para os professores de 

educação física são alguns exemplos. 

Importante destacar a colaboração do professor Luiz Damasco Penna, da Delegacia 

Regional de Santos, na reunião que, junto com outros relatores, apresentaram algumas 

conclusões: 
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1) É indispensável um movimento de saneamento progressivo de 

todas as installações escolares, quer urbanas, quer ruraes, afim de que 

as escolas attendam pelo menos aos seguintes requisitos: a) salas de 

35 metros quadrados; b) pé direito de 3,60; c) construção de tijolos ou 

de madeira apparelhada; d) cobertura de telhas ou equivalente; e) piso 

assoalhado ou ladrilhado; f) superfície iluminante das janelas 

representando um sexto da do piso; g) janelas envidraçadas ou teladas; 

h) terreno saneado num raio de 200 metros; i) fossa hygienica. 2) A 

escola cooperará desde já no combate ás molestias, por ensino activo, 

intencional e occasional: a) tendo no horário duas aulas semanaes de 

hygiene; b) instituindo a vasilha individual para água e a revista de 

asseio, cuidadosa e criteriosamente feita; [...] (O Estado de S. Paulo, 

23 ago. 1936, p.12) 

  

Autoridades do ensino, como vimos, estavam em alerta e esperavam a cooperação da 

escola primária no combate às endemias (como a maleita e amarelão). Para alcançar esse 

objetivo, propuseram distribuir folhetos e livros explicativos além de projetar filmes 

instrutivos para conscientizar os alunos sobre a importância da extinção dos focos. Mediante 

autorização do Serviço Sanitário, a vacinação contra varíola também foi sugerida nas escolas 

como uma das medidas preventivas. 

Nesse ponto é pertinente chamar a atenção para as ações efetivas adotadas pelas 

escolas. A disciplina de Puericultura contribuía para a importância de se criar hábitos de 

higiene na infância. No Liceu Feminino Santista as aulas eram ministradas por médicos
139

, no 

4º ano, sendo que a carga horária era de duas aulas semanais. A disciplina habilitava, dessa 

maneira, as futuras professoras no cuidado com as crianças pequenas e noções de higiene. 

A AFS procurava se adequar aos moldes da nova política higienista. Nessa proposta, 

contava com o apoio da Cia. City de bondes - no transporte das crianças à praia para 

atividades de ginástica - e, também, com o Rotary Clube de Santos.  

Os rotarianos atuavam nas escolas promovendo palestras de conscientização sobre a 

importância da educação sanitária. O Correio Paulistano registrava a iniciativa intitulando 

“Década da Educação” 
140

. O jornal descrevia o programa, enaltecendo o sucesso da iniciativa 

do Rotary Clube. 
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 Exceção de Maria Theresa Amaral, que substituiu Dr. Alberto Lyra por dois meses em 1933. 
140

 Tinha como objetivo instalar um programa entre uma variedade de temas na Sociedade União Operária: 

“Educação sanitária – Medicina de urgência”, cujo orador Dr. Emílio Navajas Filho. Diretores do dia: J. Ozores 

Fernandez, Dr. Leão de Moura e Dr. Santos Dias. (Correio Paulistano, 12 fev. 1935, p.09; 20 mar. 1935, p.09) 
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O Dr. Emílio Navajas pronunciou interessante conferencia, sob o 

thema “Educação Sanitara – Medicina de urgencia”, tendo a ouvil-o 

numeroso auditório, que encheu as dependências da Sociedade União 

Operária, onde se realizou a conferencia. (Correio Paulistano, 11 nov. 

1938, p.5) 

 

O discurso “médico-higienista” expunha a necessidade de um processo de 

transformação social na cidade. 

As exigências do Código de Educação foram um desafio na gestão de Zeny Goulart. 

A burocracia ligada às novas determinações envolveu a questão da equiparação do Liceu à 

Escola Normal oficial, o que perdurava desde o início da fundação da escola. 

Apesar do grande número de cursos, a AFS enfrentava dificuldades para manter suas 

escolas e, diante da precária situação financeira, Zeny não mediu esforços para tentar superá-

las.  

Para tentar conseguir ajuda, recorreu às esferas municipal, estadual e federal. Em 

1936, por exemplo, demonstrando grande apreensão com o esvaziamento no número de 

sócias, encaminha à Câmara Municipal um projeto de lei criando, junto ao Liceu Feminino, o 

curso de Aperfeiçoamento Pedagógico e Extensão Cultural para proporcionar aos professores 

especialização nas diversas matérias do programa. Essa atitude foi motivada com o propósito 

de aumentar o número de matrículas e o equilíbrio orçamentário.  

O curso proporcionaria especialização nas diversas matérias do programa de ensino e 

obrigaria a presença de “professores e demais alumnos do curso, as reuniões pedagógicas e 

lítero-musicaes, sendo computado tal comparecimento para a nota de approvação” (AFS, 33º 

Relatório, fev. 1935 - fev. 1937, p.04). Além dos objetivos já citados, o curso proporcionaria 

melhor qualidade na formação das mulheres. 

A idealização do Ginásio da AFS por Zeny de Sá Goulart evidencia que ela 

acompanha as transformações da legislação. O Ginásio, criado em 1935, elevou o número de 

matrículas e apresentou um movimento satisfatório.   

No seu segundo mandato (1937 a 1938), D. Zeny de Sá Goulart, em face da nova 

realidade orçamentária enfrentada pela AFS, adota medidas visando suprir o déficit: extinguiu 

o Curso Comercial, pois as mensalidades não cobriam “as folhas de pagamento” do corpo 

docente. No entanto, diante dos novos rumos e orientações pedagógicas, o curso do Liceu 

Comercial teve que ser cancelado.   
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Já o Liceu Feminino Santista, que formava professoras, mas não era equiparado às 

Escolas Normais, passou, aos poucos, a ser absorvido pelo Ginásio. Zeny, aliás, defendia um 

projeto de “Escola Normal Livre” “como sequência do curso fundamental ou ginasiano”. 

A AFS aumentou, gradualmente, o número de seus cursos, oferecendo mais opções 

às mulheres de menor condição social que desejassem estudar. Susan K. Besse, outra autora 

importante no estudo de gênero, revela que 

 

A expansão das oportunidades educacionais para as mulheres permitiu 

que uma pequena elite de mulheres alcançasse a auto-realização 

acadêmica e profissional; e sua visibilidade (se não seu grande 

número) serviu para demonstrar o “progresso” e a modernidade da 

nação brasileira. (1999, p.141) 

  

Nesse sentido, podemos dizer que a década de 30 evidenciou o início da participação 

da mulher na vida política e social. Diversos avanços e acontecimentos permitiram que a 

mulher se “aventurasse” fora do lar. Na Constituinte de 1934, por exemplo, muitas mulheres 

saíram candidatas
141

 e diversos artigos passaram a beneficiar a mulher. 

Em 1950, educadora Zeny foi homenageada pelo Jubileu de Ouro de seu magistério. 

Como atesta o seguinte requerimento:  

 

Hoje em Santos, D. Zeny Goulart está sendo alvo de excepcionais 

homenagens por parte de todos os elementos representativos da 

sociedade local. É que a ilustre senhora, vereadora da Câmara 

Municipal daquela cidade, e educadora de elevados méritos, está 

comemorando as bodas de ouro de seu magistério. No transcurso, 

pois, do 50º aniversário de sua atuação em prol do ensino, na 

progressista cidade praiana, e como dama de nobres virtudes 

dedicadas à causa pública, é justo que a Assembléia Legislativa do 

Estado se associe a todas as justas homenagens prestadas à veneranda 

senhora, dando-se ciência desta deliberação, não só à Exma. Senhora, 

D. Zeny Goulart, como a Câmara Municipal de Santos. 

Sala das Secções, 27 de novembro de 1950 

(a) Vicente de Paula Lima - Osny Silveira - Rubens do Amaral 

(Diário Oficial do Estado de São Paulo, 28 nov. 1950, p.23) 
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 Drª Carlota Pereira de Queirós foi eleita Deputada Federal. 
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Pelo seu elevado espírito cívico e altruístico e, por ter liderado vários movimentos, 

Zeny de Sá Goulart recebeu outras homenagens. Após a notícia de seu falecimento, em 05 de 

setembro de 1960, falaram os líderes de todas as bancadas, sendo em seguida suspensos os 

trabalhos. O presidente da Câmara Municipal de Santos, Dr. José Aflalo Filho, nomeou 

comissão para representar a Câmara nos funerais, integrando a bancada da União Democrática 

Nacional, constando, em ata, um voto de pesar de autoria do vereador Pedro de Castro Rocha. 

Inúmeras pessoas ligadas às mais diversas entidades e colégios, com seus alunos 

uniformizados, acompanharam o último adeus pela gratidão à querida mestra. (AFCLAS, 27 

jun. 1996, p.25) 

Após sua morte foi aprovado, na sessão ordinária de 22 de maio de 1962, o Projeto 

de Lei nº317 de autoria do vereador Aristóteles Ferreira, da Câmara Municipal de Santos, 

sugerindo seu nome a uma via na cidade. Assim, pela lei nº 2.509, de 06 de junho de 1962, o 

Prefeito Municipal, Sr.º José Gomes, determinou que a Rua nº703 passasse a adotar o nome 

de Professora Zeny Goulart (RODRIGUES, 1975, p.649). Esta rua se localiza no bairro de 

Vila Mathias, do lado oposto à Santa Casa de Misericórdia de Santos.  

Em 16 de dezembro de 1964, pela resolução nº 303 a Câmara Municipal de Santos 

autoriza confecção de quadro a óleo da ex-vereadora Srª Zeny de Sá Goulart a ser instalado no 

Salão dos Vereadores. (Diário Oficial do Estado de São Paulo, 22 dez. 1964, p.78) Recebe, 

também, seu nome o auditório na Câmara Municipal de Santos, “vereadora Zeny de Sá 

Goulart”. 

Em 1964, José Silva escreve uma homenagem a Zeny Goulart, na Revista ASIBC 

Ilustrada - Santos: 

 

Com meio século de magistério, Dona Zeny falava dos 20 mil alunos 

que até então haviam desfilado diante dela. Aqui em Santos deu todo 

seu labor com dedicação e carinho. Professora de Letras, de altivez e 

dignidade. Veio para Santos em 1904, no começo de sua carreira, 

dando então à cidade de Santos, tudo o que de melhor precisava a sua 

mocidade entusiasta, o mais puro de sua maturidade esclarecida, o 

mais comovente de sua velhice lúcida. (AFCLAS, 27 jun. 1996, p.24) 
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O autor da homenagem ainda relatava inúmeros atributos inerentes à professora 

Zeny: “[...] temperamento forte, enérgica, corretíssima, simples, autêntica, religiosa, coração 

generoso, sempre amiga de seus amigos [...] romântica, sabia como poucos, admirar um dia 

lindo e toda a Natureza” (AFCLAS, 27 jun. 1996, p.24). 

Zeny também foi paraninfa de várias turmas de estudantes em suas formaturas. 

Deixou ainda um livro de contos e muitos textos.  

Em 27 de junho de 1996, na Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de 

Santos (AFCLAS)
142

, Lourdes Lago Felício ocupa a cadeira nº 38 da patrona, Zeny de Sá 

Goulart. Entre os discursos e homenagens prestadas, destacamos o belo soneto In Memorian, 

escrito pela ocupante da cadeira. 

 

Professora Zeny de Sá Goulart,  

A Santos chegou, muito jovem ainda; 

nesta cidade construiu o seu lar 

E onde quer que chegasse era benvinda. 

 

Doou-se na nobre missão de ensinar, 

Com aquela fé em Deus qeu lhe era infinda; 

Por mais de cinquenta anos viu passar, 

De estudantes a procissão mais linda. 

 

Mestra amada de saudosa memória,  

que a Santos orgulha por sua história, 

Pautada no amor a Deus e à família; 

 

Laboriosa foi a sua trajetória, 

E hoje, com certeza habita na glória 

Dos Céus, entre anjos em santa vigília. 

  

O soneto acima pode ser considerado uma síntese da memória construída sobre Zeny 

de Sá Goulart e que permanece ao deixar sua marca como figura singular na sociedade da 

época. 

Os cargos de comando que Zeny de Sá Goulart assumiu, ao longo de sua trajetória, 

evidenciam o idealismo que sempre a acompanhou. Podemos afirmar que Zeny, como 

primeira vereadora, é fruto de movimentos em favor da participação da mulher na vida 
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 Fundada em 08 de outubro de 1986. Entre os objetivos: incentivar e divulgar trabalhos realizados pela 
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brasileira; aprimorar e preservar a Língua Pátria; favorecer novos talentos em todos os campos culturais; servir a 

comunidade e reviver o glorioso passado cultural feminino. 
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partidária que surgiram com a luta pelo direito ao voto. Essa luta contribuiu para o avanço da 

inserção da mulher na vida política. A esse respeito, D. Zeny de Sá Goulart se constitui como 

exemplo de mulher vanguardeira da época seja por sua atuação na política, no magistério e/ou 

pelas ações sociais praticadas na cidade de Santos. 

A consagrada escritora santista Carolina Ramos
143

 foi aluna nas disciplinas de 

Sociologia e Fisiologia da professora Zeny de Sá Goulart, no Colégio São José, “lá pelos idos 

de 1945”. Segundo suas lembranças, a professora já era “avançada para o seu tempo”. 

Sensibilizada, relatou preciosas informações dessa época. 

 

Entre a aluna e a mestra, sempre houve uma cordialidade muito 

grande. A mestra admirava a boa aluna e a aluna admirava e amava 

aquela que lhe abria os olhos para as metas do futuro. 

Quando mais tarde soube, por outras estudantes contemporâneas, que 

dona Zeny levava meus trabalhos e teses, para serem discutidos em 

outros Colégios que ela lecionava, como, por exemplo, o Colégio 

Coração de Maria, confesso que senti uma pontinha de orgulho, ante o 

que evidenciava o seu carinho e consideração por mim. (Depoimento 

de Carolina Ramos, em entrevista concedida à autora em 16 abr. 

2016) 

 

Quando assumiu a Presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Santos (IHGS), 

Carolina Ramos encontrou a oportunidade de homenagear e “fazer justiça aos méritos” da ex-

professora, “nome público e de valor incontestável”. Ao organizar o Quadro Associativo, 

criou a Cadeira de nº153, dando por Patrona o nome de Zeny de Sá Goulart. 
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 Carolina Ramos enviou, por email, um relato sensibilizado sobre a época em que foi aluna de Zeny. A 
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pertence à Academia Santista de Letras; a Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos; à União 

Brasileira dos Trovadores. Foi agraciada com diversas medalhas de mérito cultural, entre as quais a de 

“Magnífica Trovadora”, em 1973, em Nova Friburgo-RJ, e em Santos, com a Medalha do Sesquicentenário e a 

Medalha dos Andradas. Também recebeu vários títulos, homenagens e prêmios em Portugal e Angola, sendo que 
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Setúbal - Uma vida/Uma obra” (1994, em co-autoria com Cláudio de Cápua); “Evocação” (História da 
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“Rosas de sangue” (sonetos); “Mosaicos” (trovas); “Trovas de amor e ternura”; “Canta, Sabiá” (poesias sobre o 

Brasil, lendas e temas do folclore); “Júlia Lopes de Almeida” (biografia); “Contos”; “Contos Infantis” e 

“Trovas”. Cf.: NOVO MILÊNIO. Histórias e lendas de Santos. Disponível em: <http://www.novomilenio. 

inf.br/santos/lendasnm.htm>. Acesso em: 2015. 
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Procurei sua filha, Maria de Lourdes de Sá Goulart Filgueiras, 

também professora, que eu não conhecia, tentando interessá-la a 

assumir a Cadeira nominada por sua mãe. O que foi aceito, com muita 

emoção, embora a saúde da profa. Maria de Lourdes, já fosse bastante 

precária, vindo ela, lamentavelmente, a falecer, pouco depois de 

empossada. 

Alguns meses antes, Maria de Lourdes cobrara de mim uma visita ao 

seu apartamento, e, para a minha emoção, entregara-me um colar 

(veneziano) de contas pintadas à mão, e que pertencia à sua mãe. 

Justificando o presente, disse-me ela, então, que dona Zeny referia-se 

a mim sempre com especial carinho, dizendo: - “Esta menina vai 

longe!” E, portanto, estivesse onde estivesse agora, tinha certeza de 

que sua falecida mãezinha estaria muito satisfeita em saber que, o seu 

colar, passara a ser meu. Fato que, ainda hoje, me emociona lembrar e 

o mesmo acontecendo toda vez que uso o referido colar. 

  

Carolina Ramos, ao concluir seu depoimento, acrescenta que “Zeny de Sá Goulart 

era “uma mulher à frente do seu tempo”, que enriqueceu a cultura santista e deixou muitas 

cálidas saudades no coração dos que, tiveram a honrosa felicidade de privar da sua amizade” 

(Depoimento de Carolina Ramos, em entrevista concedida à autora em 16 abr. 2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou dar visibilidade às mulheres que presidiram a AFS, na década 

de 1930. Além desse propósito, observaram-se mudanças políticas, sociais e educacionais a 

partir da Revolução com a entrada de Getúlio Vargas no poder. 

Nesta pesquisa, devemos considerar a relevância da metodologia utilizada. O método 

prosopográfico foi frutífero, pois muitas vezes é o conjunto de trajetos individuais que 

compõe trajetórias que são coletivas e históricas.  

Os dados coletados, que possibilitaram traçar o perfil das dirigentes da AFS, 

comprovam que foram mulheres vindas de uma elite e representativas dos ideais femininos 

que originaram a instituição. Suas origens e laços familiares desempenharam um papel 

importante na composição de associações filantrópicas e de benemerência. Portanto, a busca 

de vínculos genealógicos foi bastante significativa, utilizando-se o método prosopográfico. 

Nesse contexto, estiveram sob a retaguarda de uma rede que envolvia ligações de 

parentesco e grupos de pessoas com objetivos semelhantes, ou seja, a preocupação com a 

educação da mulher, e a benemerência.  

No desenvolvimento de ações filantrópicas essa evidência pode ser confirmada pelos 

cursos oferecidos na AFS, como as escolas maternais gratuitas para alunos de baixa renda 

familiar e com a de alfabetização de adultos.  

É preciso salientar, também, que a AFS participou de campanhas cívicas e 

filantrópicas, em diversos movimentos na cidade, desempenhando junto com outras entidades 

como o Rotary Clube de Santos, Associação Cívica Feminina, Santa Casa de Misericórdia de 

Santos e Cruz Vermelha Brasileira uma série de empreendimentos relevantes.  

Na Revolução Constitucionalista, por exemplo, confeccionou vestuários para os 

soldados e permitiu a instalação, em suas dependências, de uma escola de enfermeiras. Na 

benemerência também colaborou com roupas e agasalhos para os tuberculosos pobres de 

Campos do Jordão, além dos internos da Gota de Leite. A manutenção da Sala de Costuras 

“Francisco Affonso Glicério Torres” comprova a iniciativa. Observou-se que a AFS sempre 

esteve ao lado das causas benemerentes. Desse modo, não se limitou apenas ao campo da 

educação 
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A preocupação com a formação da mulher está presente nos cursos livres de piano, 

arte, costura e culinária para um melhor preparo no lar.  

Importante observar que, no período investigado, as mulheres atingem cargos de 

direção. Há uma mudança no status dessas mulheres. Na diretoria da AFS nota-se um núcleo 

admirável de trabalhadoras da elevação social da mulher. 

Portanto, nesse processo observamos que as mulheres dessa segunda geração já 

atingem outro patamar, ou seja, essa geração vai galgando degraus em postos de poder, de 

mando e decisões. 

Não se pode afirmar que a AFS era de cunho feminista, mas, certamente as ideias 

feministas ali circularam, pela elite que a dirigiu.  Ficou explícito que, Iracema Presgrave e 

algumas mulheres vinculadas à AFS (Zeny de Sá Goulart, Fileta Presgrave, Judith Caldas, 

Mary Buarque, Maria Gay de Mendonça) estiveram presentes na Federação Internacional 

Feminina, associação de cunho feminista, Em 1921, Iracema Presgrave, assumiu ainda a 

presidência da Federação Internacional Feminina, na cidade de Santos, ao juntar-se à Maria 

Lacerda de Moura. 

É importante destacar o valor e empenho dos Estados após a Federação nos anos 

1930 em institucionalizar a escola para melhorar a educação. A luta da AFS pela educação é 

visível nesse contexto histórico, demonstrando grande contribuição na prestação de serviço 

público.  

A instituição vai se adaptando aos movimentos educacionais ocorridos, nos anos de 

1930, com as Reformas de Francisco Campos, em especial quando o Liceu Feminino Santista 

transforma-se em ginásio.  

Observa-se que a AFS atendia as novas diretrizes educacionais, adaptando a estrutura 

de seus cursos de acordo com as novas legislações federal e estadual. A criação do Curso 

Comercial, tentando seguir uma diretriz de Francisco Campos não deu certo, porque não teve 

demanda feminina.  

O projeto de lei, apresentado na Câmara Municipal (1937), criando, junto ao Liceu 

Feminino Santista, o Curso de Aperfeiçoamento Pedagógico e Extensão Cultural, também 

assinala o anseio em propiciar especialização aos professores nas diversas disciplinas do 

programa e, consequentemente, melhorar a qualidade na formação das mulheres.  



155 
 

Apesar de todos os esforços em cumprir as exigências na tentativa de equiparação do 

LFS a Escola Normal Oficial, nunca houve um parecer favorável das autoridades 

competentes. Uma das hipóteses seria a proximidade com a capital. No entanto, o Liceu 

Feminino Santista cumpriu sua função, graças às contribuições financeiras de sócios e 

benfeitores nas dificuldades enfrentadas pelas gestões da AFS.  

Identificamos, com relação às orientações da escola nova, alguma repercussão.  

Excursões passaram a ser realizadas e as crianças do Jardim da Infância começaram a praticar 

aulas de educação física em ambientes mais descontraídos como na praia e no pátio da sede 

do clube de Regatas Saldanha da Gama. Concursos literários, promovidos pelo Rotary Clube 

de Santos, foram incentivados e as liceístas participavam das apresentações artísticas, em São 

Paulo, como convidadas da Profª Mary Buarque.   

Todas essas atividades revelam, por exemplo, a importância de se cuidar do corpo e 

da mente desde a mais tenra idade. Preconizava-se, assim, uma diretriz de educação menos 

tradicional.  

 Os aspectos de cultura escolar que se pretendeu buscar foram pouco explorados, 

pois a documentação encontrada não informava com muitos detalhes as práticas escolares.  

No diálogo com as evidências alcançadas no estudo, podemos afirmar que as 

educadoras da AFS eram mulheres cultas, de destaque na sociedade e engajadas nos assuntos 

que permeavam o período. Casadas com homens de projeção social - muitos pertencentes ao 

Rotary Clube de Santos e maçonaria - compartilhavam ações benemerentes na cidade. Nesse 

sentido, essas mulheres vão progressivamente ocupando espaços em cargos de gestão e 

participando da vida pública, seja através de entidades filantrópicas, seja em outros 

movimentos sociais ou políticos, numa efetiva consciência de sua importância na sociedade. 

Neste estudo foi possível conhecer educadores visionários que se dedicaram ao 

ensino de jovens carentes na esperança de um futuro melhor. Merecem ser destacados o 

compromisso e a seriedade desses professores que atuaram no Liceu Feminino Santista e, 

também, membros da diretoria da AFS, daquela época. Muitos emprestam hoje seus nomes a 

algumas escolas e vias públicas da cidade: Escola Municipal Eunice Caldas; Escola Pública 

Estadual Profª Zulmira Campos; Escola Pública Estadual Profº Primo Ferreira; Escola Pública 

Estadual Profº Cleóbulo Amazonas Duarte; Colégio Tarquínio Silva; Praça Benedicto Calixto 

(além da Pinacoteca Benedito Calixto - da cidade); Praça Aristóteles de Menezes; Praça 

Nicanor Ortiz; Praça André Freire; Avenida Vicente de Carvalho (que compôs a letra do Hino 
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às Mães); Rua Adolfo Porchat de Assis; Rua Arthur Assis; Rua Aristóteles de Menezes; Rua 

Dagoberto Gasgon; Rua Miguel Presgrave; Rua Doutor Sóter de Araújo; Rua Tarquínio Silva; 

Rua Valdomiro Silveira; Rua Vitor de Lamare; Rua Zeny de Sá Goulart etc. Esta última, 

especialmente, despertou um sentimento de orgulho por ter sido a primeira vereadora a 

frequentar a Câmara Santista. Como afirma Souza, “a atribuição de nomes de ruas, 

instituições e monumentos públicos compreendem formas simbólicas de se perpetuar uma 

história local e nacional representada pela exaltação de heróis ou homens ilustres da política, 

economia e atividades culturais” (1997, p.27). São nomes que remetem a uma época de 

transformações na vida nacional, com reflexos na educação. 

No que se refere às datas festivas houve uma mudança significativa. Os feriados 

eram comemorados com pompa, respeito e sentimento patriótico. Atualmente o que se vê é 

melancólico. Notamos a falta de interesse em manifestar com orgulho os feriados nacionais. 

Ao contrário, praticamente em todas as capitais nacionais não assistimos mais aos desfiles 

cívicos ocupando em seu lugar violentas manifestações de protestos. Não há mais a 

irreverência que havia no passado.  

A “Campanha do Ouro para a Vitória” revelou o despojamento de pessoas que se 

desfizeram de jóias de família, muitas de valor afetivo, para uma luta tão nobre!  É impossível 

evitar uma comparação no sentido dos valores éticos e morais tão ignorados pelos políticos do 

País neste momento presente. Parece que o civismo ficou no passado e demonstrações de 

heroísmo ficaram apenas na lembrança do feriado de 9 de julho. Sem dúvida, eram outros 

tempos! 

Esta dissertação abriu, seguramente, perspectivas para os que desejarem se 

aprofundar e/ou continuar os estudos da AFS, se apropriando dos conhecimentos tanto no 

âmbito da História da Educação quanto no da História Regional e seus atores, numa década 

tão importante na vida do país. Muitas questões ainda podem ser levantadas, especialmente 

em relação ao tipo de alunado que frequentou as escolas da AFS. 

A geração de diretoras, na década de 1930, tinha o ideal que orientava a instituição 

desde o seu início. A AFS, primeira instituição da cidade de Santos dirigida e organizada por 

mulheres continua, portanto, respondendo aos desafios do período, cumprindo seu papel de 

elevar o nível cultural e emancipar a mulher da época. 
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APÊNDICES 

 

 GENEALOGIA DAS PRESIDENTES
144

 

 

a) Gertrudes Schmidt Whitaker
145

 - (1929-1930) 

Avós maternos Christiano Kohl e Elvira Werlich 

09/12/1856 Nascimento da mãe – Albertina Kohl Schmidt 

Pai Coronel Francisco Schmidt (filho de Gertrudes Schmidt – nacionalidade alemã,) 

26/09/1917 Falecimento da avó Gertrudes Schmidt 

1873 Casamento de seus pais 

Irmã 
Magdalena Schmidt Villares nasceu em 14/12/1893, em Ribeirão Preto. Casou-se com 

Henrique Dumont Villares 

Irmã 

Anna Schmidt Ferreira Ramos, casada com Francisco Ferreira Ramos
146

- falecimento 

26/11/38 – “espírito ágil, possuidor de sólida cultura era estimado na sociedade e ocupava 

lugar de merecido destaque. Na Bélgica como comissário de SP cuidou da propaganda do 

café. Filhos: M. Elisa Ramos Villares, casada com Alberto Dumont Villares; Albertina 

Schmidt Ferreira Ramos; Francisco Antonio S. Ferreira Ramos casado com Esmeralda 

Salles F. Ramos; Lucia Margarida, casada com Thomé Botelho Villela e um enteado 

Francisco Schmidt Prado. 

Irmão Guilherme Schmidt, casado com Judith de Barros 

Irmão Jacob Schmidt, casado com Bertha Whately 

Irmão Arthur Schmidt, casado com Stella 

Irmão Ernesto Schmidt – casado com Suzana Schmidt faleceu aos 82 anos, em SP 

Irmã Albina Schmidt Whately, casada com Alberto Whately 

1913 Seu pai Francisco Schmidt recebe o título de “Rei do Café” 

1917 Morre sua mãe Albertina Kolh 

18/05/1924 Falecimento do pai Francisco Schmidt 

CONTINUA 

 

                                                           
144

 As tabelas foram elaboradas pela autora, a partir de pesquisa nas fontes coletadas. Dos maridos apenas dois 

foi possível compor até aqui: Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker Júnior - marido de Gertrudes e de Emílio 

Bourroul, casado com D. Beatriz Bourroul. 
145

 Faleceu em outubro de 1964, a missa de sétimo dia foi celebrada na Igreja “São José” - Rua Dinamarca - no 

Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. 
146

 Francisco Ferreira Ramos - ilustre lavrador e economista. Foi um dos primeiros lentes nomeados para a 

Escola Politécnica, tradicional instituto de ensino, fundada em 1893. Por decreto de 13/01/1894 foi nomeado 

para a cadeira de física e meteorologia. Fez parte da diretoria de numerosas empresas, entre as quais “Banco 

Italo-Belga, Companhia Suburbana Paulista, presidente da Sociedade Paulista de Agricultura; representante e 

organizador por ordem do governo da República de 3 Exposições Internacionais: S. Luís, na América do Norte 

em 1902; Bruxelas em 1910 e diretor geral da Exposição do Centenário, no Rio de Janeiro em 1922. Durante a 

exposição de Bruxelas fez parte da comissão de banqueiros incumbida da liquidação do “stock” de café e da 

valorização levada a efeito pelo governo Jorge Tibiriça. Em 20 de abril foi transferido para a cadeira de 

Economia Política e Direito Administrativo. Foi colaborador do Correio Paulistano. Pertenceu à primeira 

diretoria do Instituto de Café de SP; Cafeicultor com grandes propriedades agrícolas em Franca e Ribeirão Preto. 
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Informações 

desencontradas 

No jornal O Estado de S. Paulo, 09/02/78, p. 20: consta que Albina era viúva de Henrique 

D. Villares e não Magdalena 

 Casou-se com Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker 

1929-1930 Presidente da AFS 

1931 Tuberculose em Santos
147

 

1935 Livro de Ofícios enviados, em 9/8/1935, consta um de pêsames pela morte da irmã 

07/12/1935 
Morre seu marido Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker em S. José dos Campos – tiveram 

5 netos 

 Filha: Albertina, casada com Carlos Thomaz Whately 

 Filha: Ângela Schmidt 

 Filha: Guiomar, casada com Antonio Wenceslau Carneiro 

Outubro/1964 Falecimento de Gertrudes Schmidt Whitaker 

 

Frederico Ernesto de Aguiar Whitaker Júnior - marido de Gertrudes 

Avô – Cônsul 

britânico de Santos 

William (Guilherme) Whitaker (1795-1853), natural de Inglaterra, casado com Ângela 

da Costa Aguiar (2º casamento), tiveram 9 filhos 

Pai: 
Frederico de Aguiar Whitaker

148
 (1837 nasceu em Santos e faleceu em 24/06/1922, em 

Santos. Casou-se em 1863; tiveram 9 filhos 

Mãe: 
Maria Amélia de Araújo Lima (1847-1932) faleceu em Ribeirão Preto aos 85 anos dia 

06/08/32 de tradicional família paulista 

1863
149

 Casamento dos pais 

Nascimento Frederico Ernesto nasceu na Fazenda Paraíso, Limeira, SP 

Irmão: 1864 Francisco de Aguiar Whitaker, residente em Indiana
150

 

CONTINUA 
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 Em 11/01/31 - “O problema da tuberculose em Santos”- a cidade apresenta posição desfavorável em relação à 

doença – Dr. Pereira da Silva. 
148

 Em 1886, fez parte da composição da Câmara Municipal. Já tinha ocupado o cargo de vereador - Partido 

Republicano - na Vila do Belém do Descalvado. 6ª Legislatura – 01/01/1883 a 01/01/1887. 
149

 Após o casamento, Frederico de Aguiar Whitaker abriu o sítio Paraíso, em Limeira, onde cultivava algodão. 

Mais tarde, residiu na fazenda Ibitira, em Descalvado, SP. Em 1896, vendeu a fazenda Ibitira e comprou a 

fazenda Cascata, em Pirassununga, SP, onde cultivava café. Em 1916, mudou-se para Campinas, mas continuou 

administrando a fazenda Cascata.  Em 1919, mudou-se para Santos. Em 1922, após a morte do marido, Maria 

Amélia mudou-se para Ribeirão Preto, SP. 
150

 Próspero fazendeiro. Fundador de Presidente Epitácio, Francisco Guilherme de Aguiar Whitaker - capitão 

Francisco Whitaker, nasceu na fazenda Paraíso, em Limeira (SP), em 10 de março de 1864. Em 28 de outubro de 

1893, Whitaker é nomeado para o posto de capitão do Esquadrão do 64º Regimento de Cavalaria da Guarda 

Nacional da Comarca de Ribeirão Preto. Desde então passou a ser conhecido como capitão Francisco Whitaker. 

No final de sua vida, fez doações aos pobres e necessitados além de ajudar membros de sua família. Antes de 

morrer, Whitaker redigiu um testamento onde repartia o que restara de seus bens a instituições de caridade e aos 

22 sobrinhos. Com suas doações ajudou as Santas Casas de Indiana, Presidente Prudente e de São Paulo. Faleceu 

em Indiana, no dia 20 de setembro de 1944, solteiro, aos oitenta anos de idade, lúcido, após adoecer gravemente. 

Em 1º de março de 1939, pelo decreto de 6 de dezembro de 1938 e publicado no Diário Oficial de 8 de dezembro 

de 1938 foi criada a Escola Estadual Coronel Francisco Whitaker, hoje localizada à rua Professora Aparecida 

Zélia Pelizari Lopes, nº 333,  instalada na antiga rua Jaú, s/n.  Recebeu esse nome por decisão tanto políticas 

quanto educacionais, por tratar-se de um desbravador dessa região. Disponível em: <http://camarapprudente. 

sp.gov.br/historia/hist_oeste/cidades/anhumas/ensino.html>. 
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Escola Estadual Coronel Francisco Whitaker, hoje localizada à Rua Professora 

Aparecida Zélia Pelizari Lopes, nº 333, foi criada e instalada na antiga rua Jaú, s/n, em 1º 

de março de 1939, pelo decreto de 6 de dezembro de 1938 e publicado no Diário Oficial 

de 8 de dezembro de 1938. Recebeu esse nome por decisão tanto política quanto 

educacionais, por tratar-se de um desbravador dessa região. 

Biografia do Capitão Whitaker 

Francisco Guilherme de Aguiar Whitaker, o capitão Chico Whitaker, como era mais 

conhecido, nasceu no dia 10 de março de 1864, na fazenda Paraíso, de propriedade de 

seus pais em Limeira, interior de São Paulo. Morreu em Indiana em 1944. 

Irmão: Mucio de Aguiar Whitaker, residente em Ribeirão Preto 

Irmão: Ernesto Whitaker casou-se com Leonor Smith 

Irmão: 
João Guilherme de Aguiar Whitaker, nascido em Santos em 1824. Formou-se em direito 

em 1840. 

Irmã: Brasília de Aguiar Whitaker 

Irmã: Angela casou com primo Raphael de Paula Sousa (primo) 

Irmã: Antonieta, casada com Alfredo de Araújo Lima 

Irmã: Narcisa, casada com Joviano Whitaker – residente em São Carlos 

Falecimento 07/12/35, em S. José dos Campos
151

 

09/11/1905 p.2 
Nomeado para o cargo de presidente da comissão de agricultura de Sertãozinho, em 

substituição por falecimento do Sr. Coronel Messias Franco de Abreu 

 

b) Cronologia de Iracema Presgrave - (1931-1932)
152

  

1865 Nasce o irmão Vital Brazil Mineiro da Campanha 

1869 Nasce a irmã Maria Gabriela do Vale do Sapucaí 

*1870 Nasce Iracema Ema do Vale do Sapucaí 

1873 
Nasce a irmã Judith Parasita de Caldas (Sinhá) Presidente da Federação Internacional 

Feminina em SP
153

 

1874 Nasce a irmã Acácia Sensitiva Indígena de Caldas (Vidinha) 

1875 Nasce o irmão Oscar Americano de Caldas 

1878 A família adota a Religião Protestante Presbiteriana – 30 de junho 

1878 Nasce a irmã Fileta Camponesa de Caldas 

1879 Nasce a irmã Eunice Peregrina de Caldas 

1880 Família é expulsa de Guaxupé – MG. Vão para São Paulo 

1887 Família muda-se para o Rio de Janeiro 

1893 Iracema casa-se no RJ com o engenheiro Miguel Frederico Presgrave 

 Fileta Presgrave do Amaral – diretora em Santos da Federação Internacional Feminina 

CONTINUA 
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 Frederico Ernesto nasceu na Fazenda Paraíso, Limeira - SP e faleceu em 07 de dezembro de 1935, em S. José 

dos Campos.  (O Estado de S. Paulo, 08 dez. 1935, p.05) Filho de Frederico de Aguiar Whitaker e Maria Amélia 

de Araújo Lima, teve 8 irmãos. Foi vereador deposto pela Revolução de 1930, que dissolveu corporações 

legislativas. Na 13ª legislatura republicana. Seu avô, William (Guilherme) Whitaker, natural de Inglaterra, foi 

casado com Ângela da Costa Aguiar e tornou-se cônsul britânico na cidade de Santos.  
152

 Assim como a irmã Fileta, Iracema também dirigiu o núcleo da Associação Cívica Feminina em Santos. 
153

 Em 1920, foi diretora do Colégio Mariano Pereira (Internato e Externato), Rua Liberdade, 138. 
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1901 
Eunice Caldas filia-se à Assoc. Fem.Beneficente de Instrução de Anália Franco. Vital 

Brazil é nomeado diretor do Instituto Butantã 

1902 Eunice funda a AFS, ligada à Associação de SP 

1903 Pedido desligamento da Associação de SP 

1904 
13/10 – Eunice pede demissão do cargo de Diretora-Geral de Instrução da AFS por 

acúmulo de função com o grupo escolar 

1913 Morre Mariana Carolina, sua mãe em 24/01. 

1915 Nasce seu neto Clay Presgrave que se forma em engenheiro 

1930 
Getúlio Vargas assume a Presidência da República, levado pela revolução liderada pelos 

Generais Tasso Fragoso, Mena Barreto, Isaias Noronha e Pantaleão Telles 

1931 
Presidente da AFS. Morre em Santos seu pai, José Manoel (13/05); Em 16/10, morre sua 

irmã 

+1933 Morre em Santos seu marido, Miguel Frederico Presgrave, em 2 de dezembro de 1933. 

1937 Golpe do Estado Novo tem início a Ditadura Vargas 

1938 Tem início a Revolta Integralista 

1939 Início da Segunda Guerra Mundial 

+1947 Iracema morre em SP 

 

c) Cronologia de Maria Zelinda Glycerio Torres – (1933-1934)   

Pai 
Francisco Glycerio Cerqueira Leite (1846 - 1916) – senador federal e presidente da 

Comissão Diretora do Partido Republicano Paulista 

Mãe Adelina Melloni Glycerio 

Irmã 

Clotilde de Freitas casou-se com Uladisláu Herculano de Freitas Guimarães (1865-

1926) 
154

. (Filhos = Dr. Francisco Glycerio de Freitas, casado; Mª Joaquina; Camilla 

Adelina; Clotilde; Herculano; Rogerio; Antonio; J. Rodolpho e Julia) 

Irmão 
Clóvis Glycerio, engenheiro industrial, casado com Lucilla Rocha Glycerio. 

Francisco, Raul e Jorge = filhos 

Irmã Henriqueta Glycerio; (já falecida por ocasião da morte de Mª Zelinda) 

Marido Comandante Mario Pereira da Silva Torres
155

 tenente qdo do falecimento de F. G. 

Filho Engº arquiteto Mario Henrique Glycerio Torres 

Filha Alice Adelina 

Filho Dr. Francisco Affonso Glycerio Torres 
156

 

Biênio 1921/23 Comissão da Direção das Damas de Assistência à Infância
157

 

11/08/1937 Falecimento de Mª Zelinda Glycerio Torres 
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 Foi lente e diretor da Faculdade de Direito de São Paulo; ocupou os cargos de deputado estadual, deputado 

federal e senador estadual, Ministro da Justiça e Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
155

 Engenheiro da Cia. Docas de Santos, faleceu em 04/05/42, em São Paulo. Disponível em: <http://memoria. 

bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=090972_09&PagFis=11129>. 
156

 Faleceu em fevereiro de1934.  Em 07/05/34, a Associação Feminina Santista funda a “Seção de Costura 

Francisco Affonso Glycerio Torres”, com o fim especial de auxiliar os hospitais de tuberculosos. 
157

 M. Zelinda e outras senhoras compunham o grupo da 9ª comissão de previdência das “Damas de Assistência 

à Infância”. (A Noite, 17 nov. 1921, p.06) 
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d) Cronologia de Maria Gay de Mendonça1934 (substituiu Maria Zelinda) 

Marido 
Benjamim Victor de Mendonça

158
 - contador- (Bco Comercial do Estado de S. 

Paulo) 
159

; membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santos
160

 

Filho 
José (Jorge) Victor Gay de Mendonça, casado com Elisa Pinto de Mendonça – 

nascido em 16/04/1918 

 Faleceu aos 52 anos em 01/71 – filhos: Manoel Victor, e Heloisa Maria 

Filha? 
Maria Stella Gay de Mendonça Ribeiro dos Santos, casada com Américo Ribeiro dos 

Santos
161

 

Filho? Alberto Victor de Mendonça, casado com Albertina Cavalcante de Mendonça 

 

e) Cronologia de Zeny de Sá Goulart  

26/03/1882 

05/09/1960 

Nasce, em Niterói, Zeny de Sá 

Falecimento 

Pai José Maria de Sá, (engenheiro) 

Mãe Zulmira Ferreira de Sá 

1888 Família se transfere para São Paulo 

Dez/1900 Zeny diplomou-se na 2ª Escola Modelo, no bairro da Luz - SP 

 
Nomeada para exercer o cargo de professora, na capital paulista, foi logo 

transferida para Amparo. 

 Adjunta do 1º Grupo Escolar de Amparo 

Marido Mauro Goulart Penteado – funcionário da Recebedoria de Rendas de Santos 

1904 O casal fixa residência em Santos 

Filhos: 2 homens e 3 

mulheres 
Lourival; Danilo; Lygia; Lourdes; Lyriss. 

Ewaldo Filgueiras 
162

 (marido) Lygia de Sá Goulart
163

 

1911 Leciona na 1ª Escola Mixta de Santos 

1919 – 1934 (época em que 

se aposentou) 
Lecionou no Grupo Escolar “Dr. Cesário Bastos”; “Visconde de São Leopoldo” - 

CONTINUA 
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 Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de junho de 1956, mas foi sepultado em São Paulo (Cemitério do Araçá). 

Era filho do Sr. Taciano Pinto de Mendonça e D. Felismina Victor de Mendonça. Eram seus irmãos: Maria 

Cymodocéa de Mendonça; Elvira Victor de Mendonça (falecida); Noemi de Mendonça Corrêa de Mello, casada 

com Clotário Corrêa de Mello; Leonor Helena de Mendonça Oliva, casada com João Oliva; José Luiz de 

Mendonça, casado com Umbelina Sampaio de Mendonça e Taciano Victor de Mendonça, casado com Lourdes 

Blandy de Mendonça.  
159

  O Estado de S. Paulo, 18 dez. 1930, p.6. 
160

 Nota do Correio Paulistano (24 mar. 1938, p.17). 
161

 Nota do O Estado de S. Paulo (24 abr. 1918, p.5; 11 out. 1953, p.10). Pertenceu à diretoria da casa dos 

Velhos, como 2º secretário. 
162

 Era filho de Paulo Tolentino de Araújo Filgueiras (irmão de Tolentino Filgueiras), contador que exerceu por 

muitos anos as funções de corretor Oficial de Fundos Públicos. Sua mãe era D. Leonor de Andrade Filgueiras. 

Eram seus irmãos: Paulo Filgueiras Júnior, engenheiro e arquiteto; Benjamim Filgueiras, farmacêutico do 

Hospital da Beneficência Portuguesa; Cyro, auxiliar do D.N.C. na capital; Eduardo, auxiliar de Hard, Rand e 

Cia., em Vitória; Mario, auxiliar da Bolsa Oficial de Cambio; Srtas. Maria, Ruth e Lucia e os menores Walter, 

Zuleika e Sylvia. 
163

 Em 1937, Lygia foi efetivada no cargo de secretária no Ginásio de Santos, e o Sr Malachias Oliveira Freitas, 

no de diretor. (Correio Paulistano, 04 nov. 1937, p.05) 
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CONTINUAÇÃO 

 Colégio Coração de Maria 

1930 – 1960 Colégio São José 

Ago/1935 
Participante e vice – presidente da Associação dos Professores Católicos de 

Santos 

1947 (?) 
Ministrou cursos nas: Cruzada das Senhoras Católicas e Casa do Senhor (também 

fez parte de sua diretoria) 

1935 - 1938 Presidente da Associação Feminina Santista 

Mar/38 a ago/38 Afastada da AFS por intervenção federal 

Vice-presidente Cruz Vermelha Brasileira 

 
AFCLAS (Academia Feminina de ciências, Letras e Artes de Santos) – patrona 

da cadeira nº 38 

Presidente Associação Pró-fardamentos da Revolução de 1932 

Presidente Comitê pró-Armando Salles de Oliveira, 

1936 – até Estado Novo 
Primeira vereadora feminina na Câmara Municipal de Santos pelo Partido 

Constitucionalista 

1946 – 1950 2ª Legislatura na Câmara Municipal de Santos 

 Membro do Conselho Municipal da UDN – União Democrática Nacional 

27/11/1950 Homenagem pelas bodas de ouro de seu magistério. 

1955 

1956 - 57 

Eleita Conselheira da Associação “A Casa do Senhor” 

Reeleita conselheira 

16/12/1964 

Pela resolução nº 303 a Câmara Municipal de Santos autoriza confecção de 

quadro a óleo da ex-vereadora Srª Zeny de Sá Goulart a ser instalado no Salão 

dos Vereadores 

 

f) Cronologia de Beatriz Lina da Cunha Bourroul (1939 – 1941) 

Pai Julio Casemiro Cunha
164

 

Mãe Guiomar Jardim Cunha - 1944 – falecimento da avó 

Irmã Benedicta Lygia Jardim Cunha (Nedy) 

Irmã Maria Eulália Jardim Cunha 

Irmã Maria do Carmo Jardim Cunha (1909 - 16/03/2005) 

03/12/1917 Matrimônio
165

 com Sr. Emílio de Faria Bourroul 

Marido Casada com Emílio de Faria Bourroul 

Filho Carlos Eduardo da Cunha Bourroul 

Filho Paulo Celestino da Cunha Bourroul 

Filho Roberto da Cunha Bourroul 

Cunhada Orminda Bourroul Von Ferber – casada c/ Erich Otto Julius Friederich 

Cunhada Sebastiana Bourroul Giudice casada com Paulo Bourroul (=primos) 

Cunhada Ruth Bourrroul Santini 

                                                           
164

 Em 12 de setembro de 1890, formou sociedade para o negócio de importação, comissões e consignações: 

forma social de Picard, Cunha & Comp. 
165

 Casaram-se em Araraquara e, no dia seguinte, partiram de trem em lua de mel para Santos, onde iriam residir. 
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Cunhado José Maria Bourroul Filho 

1935-1937 Vice - presidente do Conselho diretor da Associação Cívica Feminina (ACF) 

 

g) Cronologia de Emílio Bourroul
166

 (1891-1970) - marido de Beatriz 

Pai Dr. José Maria Bourroul
167

 

Mãe Maria Custodia Ribeiro de Faria Bourroul
168

 

12/01/1887 Casamento dos pais 

Irmão José Maria Bourroul Filho (era menor de idade quando do falecimento do pai) Nasceu em 02/08 

Irmã 
Maria da Glória/Aparecida Bourroul Leite – casada com Luiz Corrêa Leite (?) Isabel 

Bourrroul
169

 

Irmã Orminda  Bourroul Von Ferber – casada c/ Erich Otto Julius Friederich Von Ferber 

Irmã Sebastiana Bourroul Giudice 

Irmã Ruth Bourroul Santini 

16/02/1908 
Jantar íntimo oferecido na residência do Dr. Júlio de Mesquita ao Dr. Carlos Peixoto. Entre os 

convidados consta o nome do Dr. José Maria Bourroul
170

 

3/12/1917 Matrimônio com Beatriz da Cunha 

Primo Profº Celestino Bourroul
171

. 

                                                           
166

 Funcionário da Companhia Prado Chaves Exportadora – importante e tradicional firma paulista, fundada em 

1887. 
167

 Magistrado – Juíz de direito, formado na Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1884, foi nomeado promotor 

público de Bragança e mais tarde removido para Capivary. Nomeado juiz municipal de Itapira, onde permaneceu 

alguns anos. Dessa comarca foi removido para a capital, Nasceu em S. Paulo em 1861. Era filho de Celestino 

Bourroul, conceituado negociante. Faleceu em 22/05/1915, em S. Paulo (cemitério da Consolação). 
168

 Filha do desembargador Faria. 
169

 Aniversário 04/03/1915 – Casou-se com Luiz Corrêa Leite, filho de Josephina Corrêa Leite de Itu, conforme 

nota divulgada pelo O Estado de S. Paulo (22 ago. 1918). 
170

 Consideramos essa anotação importante, pois reflete a notoriedade de seu pai na sociedade. Outros nomes que 

se destacam no referido jantar encontram-se os de: Olavo Egydio, Washington Luiz, Cerqueira Cesar, Arnaldo 

Vieira de Carvalho etc. (O Pharol, 18 fev. 1908, capa) 
171

 Um dos mais notórios médicos brasileiros. Em 1904 seguiu para a França, onde aperfeiçoou seus estudos com 

o professor Grasset, de renome internacional. Ao retornar ao Brasil, abriu consultório na cidade de São Paulo e 

começou sua aproximação dos intelectuais, cientistas e religiosos. Em consequência de sua educação e da 

fidalguia com que atendia as pessoas, recebeu, com o passar do tempo, dos propagandistas farmacêuticos, o 

epônimo de professor emérito. A admiração era recíproca entre ele e Adolfo Lutz, cientista que o orientou no 

seu trabalho de formatura. Essa dupla serviria de modelo durante vários anos a pesquisadores como Oswaldo 

Cruz, Carlos Chagas e Artur Neiva. Os artigos que escreveu nos afamados centros médicos europeus da França, 

Alemanha e Áustria, contribuiriam para torná-lo conhecido e respeitado. Aos trinta anos, Celestino Bourroul já 

era um médico afamado. Esposou, em 1912, Maria da Conceição Monteiro de Barros, que contava com 19 anos 

e era aluna da Escola Normal Caetano de Campos. Esse conúbio foi sólido por mais de 30 anos e gerou oito 

filhos. A atração de Celestino pela sua esposa era tal que, após o falecimento dela, jamais deixou de expressar 

seu luto. Celestino Bourroul tornou-se catedrático da Faculdade de Medicina de São Paulo 5 de agosto de 1914, 

onde regeu a disciplina de história natural médica, posteriormente denominada de parasitologia. Nessa casa de 

ensino também foi diretor (1922), catedrático da disciplina de doenças tropicais e infecciosas em 1925, e, anos 

mais tarde, diretor do Departamento de Higiene. Tornou-se representante da Fundação Rockfeller dos Estados 

Unidos da América após estabelecimento de convênio técnico-financeiro firmado em 1921. Essa fundação, 

juntamente com o auxílio de Júlio Prestes, então presidente do Estado de São Paulo, patrocinou a construção a 

partir de 1928 do prédio da Faculdade de Medicina de São Paulo, obra acompanhada com grande zelo por 

Celestino Bourroul. Sua inauguração se deu em 1930 e tornou essa instituição de ensino do mesmo nível dos 

padrões federais. Em 1934 foi integrada à Universidade de São Paulo e, em 1950, quando Bourroul era seu vice-

diretor pelo terceiro mandato, foi considerada pelo Council on Medical Educations and Hospitals of the 

American Medical Association and Executive Council of the Association of Medical College dentre as escolas 



183 
 

Tia/irmã do 

pai 

Sebastiana Bourroul casada com Paulo Bourroul (=primos) Celestino Bourroul filho único do 

casal de primos, nasceu em 13/11/1880 e faleceu em 1958 

23/05/1970 Falecimento de Emílio Bourroul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
médicas de elevado nível de ensino. Segundo sua biógrafa, acadêmica Yvonne Capuano, “ele tinha como 

princípio a ética no amor ao doente. Baseava seu trabalho na bondade, na paciência, competência e amor a Deus. 

Nunca deixou que a fama afetasse sua personalidade simples e humana. Exigente no ensino tinha um caderno de 

assiduidade, aproveitamento, nome e fotografia dos alunos, onde assinalava o curriculum anual de cada um. 

Embora enérgico, os alunos consideravam-no um mestre perfeito, orientando-os não só nos problemas médicos 

como pessoais”. Cf. informações extraídas do site da Academia de Medicina de São Paulo - Biografia de 

Celestino de Helio Begliomini. Disponível em: <http://www.academiamedicinasaopaulo.org.br/biografias/32/ 

BIOGRAFIA-CELESTINO-BOURROUL.pdf>. 



184 
 

ANEXOS 

 

 

 

- Anexo 1 - 

 

       Fonte: AFS, 32º Relatório, 1934. 
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- Anexo 2 - 

 

             Fonte: AFS, 30º Relatório, 1932. 
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- Anexo 3 - 

 

                Fonte: AFS, 28º Relatório, 1930. 
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- Anexo 4 - 

 

Fonte: AFS, 32º Relatório, 1935. 
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- Anexo 5 - 

 

        Fonte: AFS, Relatório 1938, p.12. 

 

 


