
ANÁLIA FRANCO 

Anália Emília Franco nasceu em 1º de fevereiro de 1856 no Rio de Janeiro, e faleceu em São 
Paulo em 20 de janeiro de 1919. Aos cinco anos, em 1861, mudou-se para São Paulo com seus 
pais Antonio Maria Franco e Tereza Franco. Aos doze anos, começou a auxiliar sua mãe no 
magistério, colaborando em diversos colégios, nas cidades de Guaratinguetá e Jacareí e no 
arraial Minas. Em 1877 voltou para São Paulo onde se formou como professora na Escola 
Nacional Secundária de São Paulo dedicando‐se ao magistério público. Se destacou pelo alto 
desempenho pedagógico e pelo carinho com os alunos devido ao seu grande prazer em ensinar. 
Anos depois, na cidade de São Carlos fundou um colégio (internato e externato) de ensino 
primário e secundário, chamado “Santa Cecília”.  
Se iniciou no jornalismo na cidade de Taubaté, e colaborou também nos jornais literários “A 
Família” e no “Eco das Damas”, ambos do Rio de Janeiro, ao lado de Josefina Álvares de Azevedo, 
Zalina Rolim, Inês Sabino Mirtes, Amélia Carolina da Silva e outras escritoras daquele tempo. 
Inaugurou a “Associação Feminina Beneficente e Instrutiva do Estado de São Paulo”, destinada 
a amparar, instruir e educar crianças pobres e indigentes da cidade, sem qualquer distinção de 
crença ou raça. Anália Franco presidiu a associação de 1901 a 1919, tendo a tarefa de erradicar 
o analfabetismo e combater a miséria e a ignorância.  
Ao que tudo indica, nesta época Anália Franco já era espírita, mas extremamente liberal e 
tolerante, tanto que a sua obra jamais teve caráter explicitamente espírita, mesmo porque, 
conforme ela explicava, na Associação recebia crianças de todas as religiões, e ensinava 
verdades fundamentais como a existência de Deus, a imortalidade da alma, e o ensino da mais 
pura moral, para despertar no coração delas a atividade espiritual no sentido do amor a Deus. 
Seis anos depois de fundada a Instituição já mantinha e orientava 22 escolas maternais e 2 
noturnas em São Paulo e cinco escolas maternais no interior do Estado, a cerca de 2.000 crianças 
pobres. Fundou também um Liceu Feminino Noturno na cidade de São Paulo, com uma 
frequência de mais de 100 alunas, e outro em Santos. Os cursos do referido Liceu Feminino, que 
também formavam professoras para as escolas maternais, foram inaugurados em 25 de janeiro 
de 1902, no Largo do Arouche, estas professoras de todas as casas de ensino, trabalhavam 
gratuitamente na cruzada dirigida por Anália Franco, a “alma mater” da Instituição. 
Produziu a sua vasta cultura três ótimos romances: "A Égide Materna", "A Filha do Artista", e "A 
Filha Adotiva". Foi autora de numerosas peças teatrais, de diálogos e de várias estrofes, 
destacando-se "Hino a Deus", "Hino a Ana Nery", "Minha Terra", "Hino a Jesus" e outros.  
Sem qualquer recurso financeiro, adquiriu a "Chácara Paraíso", eram 75 alqueires de terra, parte 
em matas e capoeiras e o restante ocupado com benfeitorias diversas, entre as quais um velho 
solar, ocupado durante longos anos por uma das mais notáveis figuras da História do Brasil: 
Diogo Antônio Feijó. Nessa chácara fundou Anália Franco a "Colônia Regeneradora D. 
Romualdo", aproveitando o casarão, a estrebaria e a antiga senzala, internando ali sob direção 
feminina, os garotos mais aptos para a Lavoura, a horticultura e outras atividades agropastoris, 
recolhendo ainda moças desviadas, conseguindo assim regenerar centenas de mulheres. 
 
Anália Franco construiu 71 Escolas, 2 albergues, 1 colônia regeneradora para mulheres, 23 asilos 
para crianças órfãs, 1 Banda Musical Feminina, 1 orquestra, 1 Grupo Dramático, além de oficinas 
para manufatura de chapéus, flores artificiais, etc., em 24 cidades do Interior e da Capital. 
 
Sua desencarnação ocorreu precisamente quando havia tomado a deliberação de ir ao Rio de 
Janeiro fundar mais uma instituição, ideia essa concretizada posteriormente pelo seu esposo, 
que ali fundou o "Asilo Anália Franco". 
A obra de Anália Franco foi, incontestavelmente, uma das mais salientes e meritórias da História 
do Espiritismo. 


