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APRESENTAÇÃO

E

ste livreto “Filippo Smaldone – Resgatando a nossa história”, como o próprio nome
sugere, é um resgate da história do Instituto Filippo Smaldone de Manaus nestes 35

anos de existência.
Criado em 1984, o Instituto realiza um trabalho educacional com crianças e jovens surdos e
já contribuiu com a educação de mais de 1.000 alunos com problemas de audição.
A partir de 2009, numa perspectiva de inclusão abriu as portas para crianças ouvintes na
educação infantil e já contabiliza quase 400 crianças da comunidade e/ou irmãos dos
alunos surdos, matriculados até 2019.
Com todas as dificuldades que se apresentaram ao longo desses 35 anos, pode-se afirmar,
com certeza, que a presença do Instituto em Manaus é um marco importante na história
da educação de surdos em nossa cidade.
Que o Senhor continue abençoando os educadores, que não medem esforços, para a
realização de um trabalho efetivo em prol das crianças e jovens surdos de Manaus.
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“Não se pode educar
uma criança surda
sem amá-la
(FS)
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O COMEÇO DE TUDO

T

rinta e cinco anos anos já se passaram, mas a memória
registra com alegria todos os acontecimentos que

fazem parte da história do Instituto Filippo Smaldone,
desde a sua criação em janeiro de 1984 até os dias de hoje.
Quantas lembranças, quantos sonhos realizados e
quantas preocupações. É a história de uma escola que tem
procurado oferecer uma educação de qualidade aos seus
alunos, apesar das dificuldades e problemas que enfrenta
na realização do seu trabalho.
Criado em 1984, na verdade a história começou
bem antes, com um grupo de pais de crianças surdas, mais
precisamente três casais, cujos filhos estudaram no Instituto
Filippo Smaldone de Belém/PA, e que, ao voltarem para
Manaus, sentiram a situação precária em que se encontrava
a cidade que começava a dar os primeiros passos e não
possuía ainda um trabalho de qualidade para as crianças e
jovens surdos.
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Preocupados com a situação, resolveram escrever uma carta à Madre Angela
Casciaro, então superiora da Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações,
com sede na Itália, para pedirem a vinda das Irmãs a Manaus, por reconhecerem o trabalho
eficiente realizado com seus filhos em Belém.
Em setembro de 1983 a Carta foi escrita por uma mãe e assinada pelos dois
outros casais na qual relatavam a situação da educação de surdos em nossa cidade.
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Carta escrita por uma mãe
e dois casais para as Irmãs
Salesianas

O coração generoso de Madre Angela, superiora geral da Congregação,
sensibilizado pelo conteúdo da carta, foi pronto em responder ao apelo dos pais, enviando
em janeiro de 1984 sua representante, Irmã Franca Elisa, e a irmã Tereza de Pascali, para
verificarem in loco a realidade da situação.
As Irmãs foram então recebidas pelo Arcebispo Dom Milton Correa e pelos três
casais. Após conversas e entendimentos foi decidida a criação do Instituto por decreto da
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Arquidiocese de Manaus datado do dia 20/01/1984.
No dia seguinte, as Irmãs retornaram à Ítália levando um relatório para a Madre e
em fevereiro chegaram as duas primeiras Irmãs: Glicéria (Rita Maria Pignari) e Francisca Edna,
que foram recebidas pelos casais e ficaram hospedadas na residência do casal Fernando e
Terezinha Silva até que a casa onde elas iriam morar ficasse pronta, no Conjunto Barra Bela,
no bairro do Parque Dez de Novembro.
Enquanto isso, os casais e as Irmãs procuravam um local mais central, que pudesse
abrigar a nova escola, bem como servir de residência às Irmãs, agora em quatro, pois depois
de alguns dias, chegaram as Irmãs Teresa
Angélica e Angela Maria Pezzuto, ambas
italianas.
Finalmente

foi

encontrado

um local que atendia às necessidades,
situado à rua Frei Lourenço, 33 – Centro,
de propriedade dos Padres capuchinhos
da Igreja de São Sebastião e no final
de março foram abertas as matrículas
para o ano de 1984, apresentando-se
inicialmente seis crianças.
A cada dia iam surgindo
novos alunos, fazendo um total de
trinta, distribuídos em três turmas e
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em 04 de junho, festa do fundador Beato Filippo
Smaldone, foi inaugurado oficialmente o Instituto
com a presença de autoridades civis, eclesiásticas,
alunos, pais, amigos e benfeitores, com uma
celebração Eucarística e corte da fita simbólica pela
Secretária de Educação do Estado do Amazonas à
época, professora Freida Bittencourt.
Vale ressaltar o apoio recebido do então
governador e professor Gilberto Mestrinho,
que doou carteiras e material escolar e firmou
convênio para a cessão de professores da rede
estadual, bem como contratou as Irmãs, que
assim puderam contar com um salário para a sua
manutenção e da escola, desobrigando os casais
dessa despesa.
Matérias de jornais noticiando o
surgimento do Instituto

Foto do grupo
fundador do IFS
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Aos poucos foram aparecendo mais alunos
e alguns benfeitores contribuíram para equipar
a escola do material mínimo necessário para as
atividades educacionais.
Com a crescente procura de vagas, o local
tornava-se pequeno para abrigar os alunos e então
foi pensada a construção de um prédio maior e
com melhores condições para a realização de
um trabalho satisfatório para as crianças, mas não
havia recursos disponíveis para tal.
A providência Divina que nunca faltou, veio
Matéria de jornal noticiando
o lançamento do IFS

na pessoa do dr. Flávio Emanuel do Espírito
Santo, que doou um terreno no Conjunto Campos

Elíseos, uma área com grande espaço, situado na Av. Tókio, 100. No dia 13 de junho de 1986
foi lançada a pedra fundamental das futuras instalações, com a presença da Madre Angela,
do Governador em exercício, Dr. Francisco Queiroz, o Arcebispo D. Clóvis Frainer, autoridades,
pais, amigos, benfeitores, alunos e seus familiares e o povo em geral, com a bênção de frei
Mansueto.
O grande problema era obter recursos para a construção do prédio, pois as
promoções beneficentes não eram suficientes para as despesas com material, mão de obra
e taxas de licença. E mais uma vez a providência Divina se manifestou através do Progetto
Amazônia, criado na Itália com a finalidade de angariar recursos para viabilizar a construção,
bem como a ajuda dos benfeitores e das promoções realizadas pela escola.
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Foram anos de muita luta e muita doação da Superiora, Irmã Glicéria, que não
mediu esforços para a realização da obra, e de tantas pessoas que doaram recursos e
se doaram para que, em 1989, a escola
passasse a funcionar já no novo prédio, ainda
inacabado e de maneira parcial.
Ao longo de 1989, o prédio foi sendo
concluído e no dia 8 de fevereiro de 1990
foi inaugurado oficialmente com uma bela
cerimônia com a presença da madre Ângela
e de tantos que participaram do trabalho
de construção, seja com doações, trabalhos,
incentivos ou outras formas de ajuda.
Neste mesmo mês. a Direção passou
para a irmã Piera (Carmela de Bellonia) que
continuou lutando bravamente para que a
escola pudesse oferecer um atendimento de
qualidade aos quase 200 alunos surdos.
Depois da Irmã Piera vieram, como
superioras da casa, a Irmã Assunta Filograna
(2004),

a Irmã Elizete Dourado (2012) e

atualmente a Irmã Alessandra.
Matéria de jornal noticiando
o lançamento do IFS
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“Não se pode educar
uma criança surda
sem amá-la
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NASCIMENTO DE UM FILHO

O

momento mais sublime para uma mulher é
quando dá à luz um filho e torna-se mãe. É a

realização de um sonho, experiência única: gerar, gestar,
dar à luz o seu bebê.
Vivi intensamente por três vezes esta experiência
e cada uma ficou registrada na mente e no coração de
maneira muito forte, mas cada uma com uma história
diferente, pois cada filho é único e as experiências não se
repetem da mesma forma.

Primeira experiência - 1969
Após 10 meses de casamento nascia nosso
primeiro filho Sílvio, um lindo bebê, rosado, saudável que
encheu de alegria a nossa vida.
Tudo era novo para uma mãe de primeira viagem,
mas ao longo dos dias ia descobrindo como lidar com
meu bebê, o banho, a primeira sopinha, cólicas etc. tudo ia
sendo aprendido numa relação amorosa e cuidadosa.
Assim foram surgindo os primeiros dentinhos, o
balbucio, o sorriso que nos enchia de felicidade. Porém,
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com o passar dos meses fomos observando que ele era um pouco desligado do que
acontecia ao seu redor. Quando brincava ficava sempre atento ao brinquedo e não atendia
quando o chamávamos, sendo necessário tocarmos nele para que prestasse atenção ao
que estávamos querendo lhe dizer. O olhar já um pouco experiente de mãe percebeu que
alguma coisa não estava muito certa com a sua criança.
A pediatra foi consultada e nos encaminhou para um otorrino para nos orientar
com relação ao problema, mas ele sorriu e disse que seu comportamento era natural e
pediu para esperarmos mais um pouco pois era muito cedo para dar qualquer diagnóstico.
Voltamos para casa e redobramos a nossa atenção e cada vez mais percebíamos que ele
não nos escutava ou que parecia não escutar os sons de nossas vozes e outros, como
passos, barulhos domésticos, músicas etc.
Preocupados com a situação resolvemos ir ao Rio de Janeiro onde havia mais
recursos médicos que pudessem nos esclarecer o que estava acontecendo com o nosso filho.
Assim, em 1973, consultamos uma clínica especializada em otorrino e após
exames audiométricos recebemos a notícia de que Sílvio era surdo e o próprio médico nos
indicou um Centro Educacional, na Gávea, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para que ele
pudesse receber atendimento com treinamento auditivo e de fala.
Fomos bem recebidos e acolhidos no Instituto da Gávea, dirigido por irmãs
dedicadas à educação de crianças e jovens surdos.
A escola nos agradou bastante e Silvio, já com 3 anos, também gostou e não
queria mais ir embora.
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Na entrevista que tivemos com a Diretora explicamos que morávamos em Manaus
onde os recursos eram precários e ela nos indicou o Instituto Filippo Smaldone de Belém do
Pará que estava iniciando suas atividades educacionais na área, nos orientando a procurar a
Escola, pois esta cidade oferecia mais condições por ser mais próximo de Manaus do que o Rio
de Janeiro.
Visitamos a Escola e no ano seguinte, em 1974, fomos para Belém iniciando a
escolaridade de Sílvio no Instituto dirigido pelas Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações,
na Rua 14 de marco, bairro Umarizal.
A cada ano Sílvio ia aprendendo a falar, escrever e era estimulada a sua audição
com grandes progressos com sua inteligência privilegiada e os cuidados da Escola. Assim se
passaram três anos quando ele terminou a antiga 1ª série do Ensino Fundamental já lendo
e escrevendo dentro do esperado para a sua idade.
A escola fazia um trabalho de acompanhamento psicológico e fomos chamados
pelo psicólogo que nos explicou que nosso filho era uma criança bastante inteligente e seu
progresso era grande, mas nos aconselhou a voltar para Manaus pois a essa altura seu pai,
funcionário público estadual, não podia residir em Belém visto não haver possibilidade de
transferência. Assim ficamos por dois anos com a família dividida: mãe e filhos em Belém e
o pai em Manaus, visitando a família sempre que as condições permitiam.
Diante disso, já tendo o segundo filho, resolvemos voltar e reconstituir a nossa
família e Sílvio foi matriculado no Colégio Christus, escola onde estudou até concluir o
ensino médio.
Durante este período aconteceram muitas histórias que relataremos mais adiante.
15

Segunda experiência - 1975
A segunda experiência materna vivida foi em 1975 quando nasceu Fábio, um
bebê igualmente lindo, com mais de 4 quilos de puro charme.
Ficamos mais uma vez encantados com o nosso bebê, mas tivemos que suportar
uma prova muito dura, pois a impossibilidade de transferência do pai nos levou a uma
separação dolorosa para as crianças e para o casal, mas o desejo de oferecer o melhor para
Sílvio nos deu forças para aceitar a situação por dois longos anos, que nos pareceram 20.
Foi um período difícil, mas nos animava o progresso de Silvio até que, como já foi
dito, fomos orientados pelo psicólogo e pela Direção da Escola de Belém, grandes parceiros
em nossa luta, a regressarmos a Manaus e para isso foi pensada a contratação da mãe como
professora do Instituto por um ano para poder receber treinamento em educação especial
na própria escola com o intuito de poder acompanhar e auxiliar na escolaridade de Sílvio
no ensino regular em Manaus.
Enquanto isso Fábio crescia e ia tomando conhecimento da dificuldade do irmão.

Volta para Manaus
Decidida a nossa volta, matriculamos nossos filhos no Colégio Christus, depois de
termos batido em muitas portas sem que aceitassem o desafio de incluir uma criança surda
em escolas do ensino regular e eu passei a trabalhar como professora na mesma escola
para poder acompanhar mais de perto o processo educacional de Sílvio.
Graças à Deus, apesar das dificuldades e incompreensão de poucos professores, Sílvio
concluiu seus estudos do ensino médio na mesma escola e agradecemos a tantos professores
que se desdobraram para entender a sua surdez e ajudá-lo a levar adiante os seus estudos.
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Vale aqui um agradecimento especial ao Professor Orígenes Martins, já falecido,
diretor do Colégio Christus que, não só aceitou o Sílvio em sua escola, mas junto com a
equipe pedagógica fez o melhor para que ele pudesse chegar até o final do ensino médio.
Obrigada querido professor Orígenes, educador de visão que se antecipou no processo
de inclusão, dando ao Sílvio e aos outros surdos que vieram depois, a oportunidade de se
tornarem cidadãos com direitos e deveres conquistados com muito esforço.

Terceira experiência - 1984
O nosso terceiro filho, motivo maior dessa história, foi também desejado, gestado
e nascido com muito amor.
Com a nossa volta a Manaus encontramos, como já foi relatado, muitas dificuldades
para aceitação de nosso filho Sílvio nas escolas regulares de Manaus e quando ele já
estudava com muitas dificuldades fomos tomando conhecimento de outros surdos que
também esbarravam nas mesmas dificuldades. Uns, que tinham melhor poder aquisitivo,
foram estudar no Filippo Smaldone de Belém, recebendo ali cuidados que deram suporte
para a sua inclusão quando tiveram de regressar a Manaus. A grande maioria, porém, não
dispunha de recursos para sair de Manaus em busca de atendimento educacional especifico
e ficavam sem estudar ou indo para a escola pública que funcionava ainda com muitas
dificuldades.
Pensando nessas crianças reunimos com alguns pais, cujos filhos estudaram no
colégio de Belém e decidimos escrever uma Carta à Madre Geral das Irmãs Salesianas
dos Sagrados Corações com sede na Italia, pedindo a vinda das Irmãs, especialistas na
educação de de surdos, para darem inicio a um trabalho educacional em nossa cidade.
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A carta foi enviada em setembro de 1983 e em janeiro de 1984 a Madre enviou
suas representantes para verificarem in loco a situação explicada pelos pais.
Esse foi o período de gestação, quando vivemos a alegria e ansiedade da espera
desse novo filho que, embora já tivesse certidão, ainda não o tínhamos visto.
Foi um corre-corre para encontrar local onde pudesse ser instalada a escola e a
residência das Irmãs até que conseguimos um prédio situado a rua Frei Lourenço, 33 - Centro
e ali o nosso filho nasceu de fato, a principio timidamente, mas devagar foi crescendo e em
junho desse mesmo ano foi inaugurado oficialmente, recebendo a denominação de Instituto
Filippo Smaldone - Centro Educacional da Audição e Linguagem do Amazonas (CEALAM).
Enquanto ele crescia, as dificuldades iam surgindo, mas sempre eram contornadas,
pois Deus nunca nos desamparou.
A novidade da escola foi sendo espalhada na cidade e era crescente o numero de
pais que chegava em busca de atendimento para seus filhos surdos, a tal ponto que o local
já não oferecia condições para atender a demanda crescente.
Durante esse período foram aparecendo amigos e benfeitores que ajudavam
com doações de toda ordem: material escolar, mobiliário, alimentos, material de limpeza e
higiene e outros que muito ajudavam a continuidade do trabalho educacional do Instituto.
Dentre os benfeitores não poderíamos esquecer o Dr. Flávio Emanuel do Espírito
Santo, pois foi um grande amigo que doou o terreno onde está hoje a Escola, uma área
excelente situada no Campos Elíseos.
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A Construção da Escola
Com a doação do terreno no conjunto Campos Elíseos iniciou-se a construção
da nova Escola a principio contando apenas com os recursos das promoções beneficentes
que logo se verificou serem insuficientes para dar continuidade a construção. A dificuldade
para a manutenção da escola era grande e precisávamos tirar “leite de pedras”, mas sempre
contamos com a providência Divina que nunca nos faltou.
Fazíamos promoções tais como jantar beneficente, bazar, rifas, etc. e durante um
período de tempo estivemos na Feira da Bondade da Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais (APAE), que nos ofereceu a Barraca do Pará, onde vendíamos, comidas típicas,
cerâmica marajoara, artesanato, perfumes, sabonete, entre tantas outras coisas, revertendo
toda a renda para a escola.
Com a ajuda do Progetto Amazônia foi possível continuar e concluir a obra em
fevereiro de 1990, quando foi oficialmente inaugurada a nova escola, de 10.000 metros
quadrados, com instalações modernas e amplas, permitindo assim a realização de um
trabalho educacional mais eficaz.
Na nova escola contamos com duas piscinas, salas de aulas, salas para os técnicos,
pátio coberto para recreação, auditório, centro audiológico, biblioteca, diretoria, secretaria,
banheiros, arquivos e outras dependências, equipados com mobiliários modernos
necessários para a realização do trabalho de educação das crianças e jovens surdos.
E o nosso filho crescia recebendo em suas dependências um número cada vez
maior de alunos, realizando um trabalho efetivo e eficaz.
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Alguns anos depois começamos a realizar um evento que até os dias de hoje
é de grande ajuda para o Instituto: a Noite Italiana, evento esse que já se tornou uma
tradição, que conta com um público de aproximadamente 400 pessoas, patrocinado por
vários amigos e empresários locais que doam o material para a confecção das comidas,
feitas pelas próprias Irmãs e por colaboradores que se doam, trabalhando com empenho
para que tudo saia bem. É uma festa bonita e quem vai a primeira vez não deixa mais de ir.
Além disso contamos com a parceria do Governo Federal, Estadual e Municipal
através de convênios e projetos, que possibilitam a continuidade do trabalho educacional de
mais de duzentas crianças e jovens da educação infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental.
A luta é grande e diária da parte de todos os colaboradores que não medem
esforços para que a obra continue com as bênçãos de Deus, de Maria Santissima e de
São Filippo Smaldone, que intercede por seus queridos surdos, por suas famílias, pelos
educadores, pessoal de apoio, pelos colaboradores e pelas suas filhas, as Irmãs Salesianas
dos Sagrados Corações, que compõem a grande família Smaldoniana.
Ao final de 2018 tivemos a formatura de alunos que concluíram o 9º ano do
Ensino Fundamental e em 2019, foram inseridos no ensino regular para cursarem o Ensino
Médio em escolas regulares públicas ou particulares.
Vários de nossos alunos já casaram e estão no mercado de trabalho realizando
atividades nos mais variados setores em Manaus.
O nosso coração vibra de alegria com o sucesso de cada um. Muitos com curso
superior, trabalhando na Universidade Federal do Amazonas (UFAM) como professores de
Libras e como servidores administrativos. Outros em atividades no comércio, indústria e
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em vários locais em nossa cidade. Já temos ex-alunos que trabalham no próprio Instituto e
em outros estados da federação, como São Paulo e Santa Catarina, onde uma ex-aluna está
concluindo o seu doutorado e trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Filippo Smaldone: fruto de uma fé ardente
e de uma esperança invencível
O nascimento do Instituto Filippo Smaldone em Manaus, teve início durante
o governo de Madre Ângela Casciaro, Superiora Geral da Congregação das Irmãs
Salesianas dos Sagrados Corações, no período de janeiro de 1979 a julho de 1991.
Neste período a Congregação vive a missão Ad gentes, exprime novos
impulsos, percebe-se transportada pela força do Espírito, rumo a novos territórios
apostólicos, escuta o grito dos pais que vivem o drama de terem um filho surdo.
Todas estas motivações foram consideradas pelo conselho vigente, como essenciais,
para deliberar a construção do Instituto Filippo Smaldone em Manaus.
São os anos nos quais a Congregação vive a ânsia missionária, manifesta
novas energias, vem transportada pelo sopro do Espírito que impulsiona rumo
as novas fronteiras, se coloca em escuta das necessidades dos pais que vivem o
problema de terem um filho surdo. Tudo isso pode ter impulsionado o conselho do
tempo, do qual eu fazia parte, para chegar a uma decisão, amadurecer as convicções,
deliberar a construção do Instituto Filippo Smaldone em Manaus.
Assim se amplia a presença das irmãs Salesianas dos Sagrados Corações
no Brasil. A começar pelo Instituto de Belém no estado do Pará, fundado em 25 de
21

março de 1972, depois a fundação da casa de formação para as jovens aspirantes à
vida religiosa em Brasília DF em 18 de Janeiro de 1981. A construção do Instituto de
Manaus no estado do Amazonas onde foi inaugurado em 15 de fevereiro 1984, depois
o Instituto de Fortaleza (Ceará) em 25 de Janeiro de 1988, e a última construção o
Instituto de Pouso Alegre (Minas Gerais) inaugurado em 25 de março de 2005.
Madre Ângela, naqueles anos, assim escreveu: “As reais exigências da nossa
missão são muitas e se constata o pouco que da Itália podem oferecer à América
Latina e a incipiente missão na África, faço um apelo as mais generosas, para que
espontaneamente peçam de ir a dar uma mão para aliviar os sofrimentos e responder
“Sim” ao apelo dos surdos”.
Pessoas, eventos, situações, ocasiões podem influenciar nas escolhas dos
campos missionários, mas acima de tudo Deus caminha com os homens e guia o
caminho do Instituto Religioso realizando, em tal modo, o projeto de Deus que é
percurso de salvação.
Assim leio o nascimento e o desenvolvimento do Instituto de Manaus e
rendo glória e louvor ao Senhor que, através das irmãs italianas no início, hoje através
das irmãs locais, vão realizando a obra com resultados impensáveis, fruto de uma fé
ardente, de uma esperança invencível e de uma caridade operosa.
Obrigado a tantas irmãs, que atuaram nesta missão!
Obrigado aos colaboradores Leigos que tocados pelo nosso Pai Fundador,
São Filippo Smaldone, viveram e vivem a ânsia da missão em favor dos surdos.
Obrigado aos pais, que ardentemente desejaram e sustentaram a obra
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educativa e reabilitativa em Manaus. Agradeço em particular a Professora Stella Freire
de Alencar, colaboradora voluntária no campo administrativo da Escola, que no 35º
(trigésimo quinto) aniversário de Fundação do Instituto, deseja difundir, com esta
publicação, a história de uma Instituição, para que, se conserve e se transmita a
memória dos ideais que sustentam a vida do nosso Instituto.
Obrigado a todos os surdos que nesta estrutura foram formados à vida e
foram abertos ao Effetá do amor a Deus, a si mesmos e a sociedade.
O Senhor fez coisas grandes! A Ele a glória e a honra!
Madre Ines De Giorgi
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OS BENFEITORES

V

ale aqui lembrar algumas pessoas que contribuíram
para que o Instituto Filippo Smaldone se tornasse o

grande Centro Educacional que é hoje.
É impossível lembrar de todos, mas não podemos
esquecer a querida Madre Angela, que com uma visão
humana, a exemplo do fundador da Congregação, Filippo
Smaldone, aceitou o desafio de começar um trabalho
educacional em terras amazônicas e sempre esteve
empenhada em oferecer o melhor para nossas crianças.
Irmã Glicéria, primeira superiora e diretora da
escola, que deu o melhor que podia, não medindo esforços
para levar adiante o trabalho educacional e, principalmente,
se doando com afinco na construção da escola, enfrentando
toda sorte de dificuldades que só sabe quem conviveu com
ela nesse período.
D. Milton Correa, arcebispo de Manaus que apoiou e
acreditou no trabalho das Irmãs. Foi ele quem criou o Decreto de
fundação do Instituto e enquanto viveu deu total apoio às Irmãs.
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Os casais Stella e Alencar, Vânia e Zeca, Terezinha e Fernando, baluartes dos
primeiros momentos, doando-se com abnegação e enfrentando dificuldades para que a
escola se tornasse uma realidade.
As primeiras Irmãs Glicéria, Angela, Tereza Angélica, Edna que souberam enfrentar
as dificuldades com fé e esperança, acreditando na obra que começava.
Os outros que vieram somar conosco, os casais Waldir e Silvana, Louse e Waldir
Costa, os primeiros professores Elilma, Paulo Sampaio, Amazonas, Maria do Céu e tantos
outros que vieram depois e que deram o melhor de si para as crianças.
A Rocicler, mãe de uma surda, incansável durante anos trabalhando como apoio
na limpeza, alimentação e tudo o mais que se fizesse necessário.
Seu Raimundo, patrimônio do Instituto, conhecedor de cada tijolo, desde o
começo e ainda hoje sempre disponível. É um “faz-tudo”, incansável, prestativo e sempre de
bem com a vida.
O seu José (Jesus Cristo), pai do Taiguara, que, assim como seu Raimundo,
continua até hoje colaborando com a Instituição sempre que é solicitado.
Regina e Roberto Gomes, Raimunda e Cândido, Marília e Epitácio, Murilo e Cléa,
Célio Pastor e esposa, Jane Lúcia Andrade e tantos outros que deram o melhor de si para a
continuação da obra smaldoniana.
Irmã Piera, Irmã Assunta, Irmã Glicéria, Irmã Edileuza, Irmã Elizete e Irmã Alessandra,
responsáveis pela instituição nesses 35 anos.
Todas as Irmãs que trabalharam e trabalham incansavelmente na escola bem
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como professores, pais e benfeitores que, de alguma forma, garantem a continuidade do
trabalho educacional de crianças e jovens surdos na Instituição.
O nosso terceiro filho atingiu a maioridade e deu muitos frutos bons. Agradecemos
a Congregação das Irmãs Salesianas por terem acreditado no trabalho em nossa Manaus e
que continuam a sua nobre missão de educar as crianças e jovens surdos preparando-os
não só como força de trabalho, mas sobretudo por terem contribuído para formá-los como
bons cristãos e corretos cidadãos.
Que São Filippo Smaldone, lá no Céu, continue intercedendo pelo nosso trabalho,
pelas suas filhas, pelos educadores, pelo pessoal de apoio, pelos nossos benfeitores e por
todos aqueles que deram muito de si em beneficio dos surdos de Manaus e que continuam
trabalhando para que a cada dia os surdos sejam, amados, respeitados e realizados em seus
trabalhos nas mais variadas formas e locais onde estiverem.
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DEPOIMENTOS

M

inha experiência no Instituto Filippo Smaldone
(IFS) é acreditar que o resultado de cada espaço

faz a diferença na vida do público, em especial ao surdo.
Fazer parte desta equipe é dar continuidade à história.
Raquel Lira Barbosa, assistente social do Instituto de Manaus

C

•
onhecer o trabalho e a dedicação das Irmãs
no Instituto me tornou uma pessoa melhor

principalmente o meu olhar para o próximo.
Nicelmar, funcionária administrativa do IFS

F

•
alar de Filippo Smaldone é falar de amor. Para mim,
ter conhecido a grandeza deste Santo foi um presente

de Deus. Só tenho a agradecer. Não sei o que seria de
mim sem esse carisma na minha vida”o amor aos surdos”.
Obrigada São Filippo pelo seu amor.
Jane Lúcia Andrade, professora e benfeitora do IFS
•
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O

IFS, que também o ajudei a construir, pois fui um dos seus fundadores, junto com
a escritora deste livro, orgulha-me de vê-lo assim tão bem adaptado, educando

tantos jovens surdos para a sociedade de Manaus. Que Deus e Nossa Mãe Santíssima
abençoem e o faça produzir outros frutos para Manaus.
Francisco Alencar, esposo da escritora

F

•
alar do Instituto Filippo Smaldone, é um misto de emoção, gratidão e amor! Sou
professora e mãe de ex-aluna da instituição. Minha filha foi encaminhada para a

instituição para avaliação, após suspeita de ser deficiente auditiva. Em seguida, através
do contato da instituição com o centro de diagnósticos em Baurú/SP, viajamos e veio a
confirmação.
Desde então, minha filha, com apenas 2 anos de idade, passou a estudar na instituição, onde
teve todo o apoio pedagógico, fonoaudiológico, psicológico.. .e acima de tudo, o carinho,
dedicação e amor das irmãs e corpo docente, incansáveis na luta pela evangelização e
educação dos surdos.
Eu, professora do Estado, consegui minha remoção para a instituição um ano depois
de minha filha estar lá. Entrei para aprender e ajudá-la, porém fui me apaixonando pelo
trabalho, me dedicando e aprendendo cada vez mais... até mesmo com as próprias crianças.
Minha filha saiu da instituição aos 9 anos, após ter concluído o 3° ano; na época as crianças
eram oralizadas, mas por exigência do MEC, passou a ser inserida a Libras. Por opção
dela, preferiu deixar a Libras pra depois e foi integrada na escola regular. Eu, continuo
na instituição.Atualmente minha filha tem 21 anos, é bilíngue, faz estágio (trabalha) na
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Prefeitura Municipal de Manaus e formanda em Arquitetura! Só orgulho e gratidão às irmãs
do Instituto, às professoras, à todos que participaram, contribuíram e fizeram parte dessa
jornada!
Ressalto a importância de família e escola caminharem juntas para o bom desempenho e
sucesso no processo ensino- aprendizagem.
Edriane, mãe de ex-aluna do IFS

F

•
azer parte do Instituto Filippo Smaldone de Manaus é fazer memória de que sonhar
é lançar-se em um mundo de possibilidades e aventurança. Foi assim que Stella e

Alencar quebravam a barreira da distância e proporcionaram aos surdos possibilidades de
desfrutar de uma escola digna e que transformariam suas vidas para sempre. Por isso fazer
parte desta desta trajetória é uma honra e me leva a dizer: tudo é possível para aqueles
que crêem. Com gratidão.
Irmã Alessandra, atual diretora do IFS

A

•
minha experiência no Instituto Filippo Smaldone de Manaus foi de 360 graus
em todos os aspectos.Foi uma experiência evangélica e missionária muito rica

espiritualmente.
Encontrei um.povo acolhedor e solidário em todos os aspectos social, político e religioso. As
crianças com as suas dificuldades sensoriais, familiares e econômicas foram sempre o meu
objetivo como diretora e superiora.
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Muito recebi do povo de Manaus, como apoio, compreensão, carinho, amizade e sobretudo
muita solidariedade. Nunca vou esquecer das pessoas que nos momentos difíceis estiveram ao
meu lado oferecendo uma mão amiga, cristã e fraterna.
A minha lembrança mais forte é o sorriso das crianças e a luta de seus pais em busca de um
futuro melhor para seus filhos. Sou eternamente grata aos professores pelo trabalho de amor
e dedicação em prol da educação das crianças. Agradeço ainda às minhas co-irmãs que
estiveram sempre a meu lado com dedicação e empenho em dar o melhor para as crianças.
Aos nossos benfeitores, aos governos Federal, Estadual e Municipal pelos convênios firmados
que foram muito importantes para a continuidade do nosso trabalho. Aos funcionários
administrativos e aos muitos amigos obrigada por tudo. O meu agradecimento a Deus por
tudo o que vivi em Manaus . Que São Filippo Smaldone continue abençoando a todos. Amém.
Irmã Piera, segunda superiora do Instituto por 13 anos desde 1990 até 2012

O

•
Instituto Filippo Smaldone é um espaço verdadeiramente de inclusão onde os
surdos podem ter liberdade de expressão por serem iguais. Não se vê nenhuma

diferença ou exclusão porque os professores e as irmãs sabem lidar e dão atenção para
as crianças surdas. Diferente da inclusão em escolas de ouvintes onde os de alunos
são excluídos por serem diferentes, sem terem liberdade de expressão por dificuldades
de comunicação o que prejudica a sua aprendizagem. Agradeço ao Instituto pelo bonito
trabalho que realizam.
Débora Campos Wanderley, ex-aluna e professora doutora na UFSC em Santa Catarina
•

32

33

“Não se pode educar
uma criança surda
sem amá-la
(FS)

34

”

DOCUMENTOS

C

onheça um pouco mais da história dos 35 anos do
Instituto Filippo Smaldone a partir da coletânea

histórica de documentos que fizeram desta instituição
uma referência na educação inclusiva no Estado do
Amazonas.
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Cronologia
• Setembro de 1983 – Carta enviada à Madre Angela solicitando a vinda das Irmãs
• Janeiro de 1984 - Chegada da delegada da Congregação para verificar a possibilidade
da criação do Instituto em Manaus
• Janeiro de 1984 - Decreto da Arquidiocese de Manaus criando o Instituto Filippo
Smaldone assinado por D. Milton Correa Arcebispo de Manaus.
• Fevereiro de 1984 – chegada das primeiras irmãs que iriam trabalhar em Manaus
• Março de 1984 - Mudança das irmãs para o prédio da rua Frei Lourenco 33
• Março de 1984 – Abertura das matrículas e Início do ano letivo escolar
• Junho de 1984 – Festa do Beato Filippo Smaldone e inauguração do Instituto com
celebração Eucarística celebrada por Frei Mansueto
• Junho de 1986 - Lançamento da pedra fundamental da sede própria do Instituto com
a presença da Madre Angela, de autoridades civis e eclasiásticas, das irmãs, professores
alunos, familiares e benfeitores.
• De 1986 a1990 – Trabalhos de construção da nova sede.
• Fevereiro de 1990 – Inauguração oficial do Instituto com modernas instalações
adequadas ao trabalho com surdos.
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Agradecimentos
Nossa gratidão às Superioras da Congregação com sede em Roma na Itália:
• Madre Angela Casciaro
• Madre Délia Olita
• Madre Maria Longo
• Madre Ines De Giorgi (atual Superiora Geral da Congregação)

Diretoras
• Irmã Glicéria
• Irmã Piera
• Irmã Assunta
• Irmã Edileuza
• Irmã Elizete
• Irmã Alessandra
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Matérias de jornal sobre evento beneficente
para o Instituto Filippo Smaldone

Matérias de jornal sobre evento beneficente
com a banda Blue Birds prol do Instituto
Filippo Smaldone

Matérias de apoio institucional para o instituto
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Matéria de jornal falando sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência

Matéria e convite em comemoração aos 20 anos
do Instituto Filippo Smaldone
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Matérias de apoio institucional para o instituto

Matéria de jornal sobre doação para o IFS
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Matéria de jornal

Matéria de jornal

Matérias de apoio institucional para o instituto
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Convites

Telegrama em resposta ao
convite do centenário
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Matéria sobre o beato
apóstolo dos surdos

Convite de lançamento do Instituto Filippo Smaldone

A relíquia em Manaus
A relíquia em Manaus
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Convite do lançamento da
pedra fundamental

Matéria de jornal sobre a
Congregação das Irmãs
Salesianas
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Canonização de Beato Filippo Smaldone
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Matéria de jornal sobre o novo prédio do Cealam
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Matérias de jornal

Inauguração do novo prédio
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Primeira missa no Instituto

Visita da Madre Ângela

Atendimento aos pais

Atividade cultural

Voluntários em atividade
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Fotos diversas de eventos e confraternizações

Grupo de pais fundadores do Instituto de Manaus

Primeiros alunos com professores
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Primeiros professores do IFS

Barraca do Pará na Feira da Bondade

Irmã Glicéria, Irmã Ângela,
Governador e pais
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Pedra Fundamental em 1986

Pedra Fundamental em 1986

Benção da nova escola no Conjunto Campos Elíseos
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