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A instrução pública às vésperas de si

Da herança colonial

No conhecidíssimo artigo “A instrução pública nos tempos 
coloniais”, Manuel Duarte Moreira de Azevedo, ao sopesar o descaso 
da metrópole portuguesa quanto à “vida espiritual” da colônia, julgava 
o estado de coisas concernente à instrução. 

Se com a vinda do rei para o Brasil criaram-se algumas escolas 
em uma ou outra cidade ou vila das mais importantes da colônia, não 
se tratou de regularizar o ensino, da boa escolha dos professores e de 
quem lhes fiscalizasse o procedimento. Ensinava cada um do modo 
que lhe parecia mais cômodo. E não havia método nem sistema, ou 
plano, organizado pelo Governo.

Os mestres eram nomeados sem concurso, e sem que fosse avaliada 
a moralidade de suas ideias e costumes. Raros eram os livros que 
circulavam, e não havia o menor gosto pela leitura. As escolas eram 
muito poucas e mal dirigidas, havia diminuta frequência de alunos e 
geralmente as mulheres não aprendiam a ler (Moreira de Azevedo, 
1892, p.20).

Do Brasil-Reino de D. João VI, a ex-colônia herdara poucas 
aulas primárias de iniciativa eclesiástica e alguns seminários 
episcopais, mais as escolas menores e aulas régias dos tempos do 
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marquês de Pombal e sob o comando dos “mestres-régios, “useiros 
e vezeiros na férula e na chibata, discricionariamente empregadas 
consoante o bom ou mau humor do momento”, como outrora 
depôs Nestor Lima (1927, p.27). Seja qual for a versão dos fatos, 
algo é indiscutível, por rotina, ao deter-se quase exclusivamente no 
conhecimento da Doutrina cristã, o exame dos candidatos às cadeiras 
de primeiras letras estava aquém das expectativas. 

Naquele Brasil inicial, a territorialidade é heteróclita e provisória. 
Com efeito, acompanhemos vivíssimos números: a população geral 
beirava a 3.167.900 habitantes, dos quais 843 mil brancos, 426 mil 
mestiços libertos, 202 mil mestiços escravos, 159.500 pretos forros, 
1.727.080 pretos cativos e 254.400 índios aldeados. Tão só nas capitais 
do Pará, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso, havia “professores de primeiras letras e, quando muito, 
de latim, retórica, filosofia, acrescendo as de grego, comércio, desenho, 
línguas vivas no Rio de Janeiro, bem como as de matemáticas e grego 
na Bahia”, avaliaria Carlos Leôncio de Carvalho, por volta de 1884.

Da ordem jurídica

Na abertura da Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa, 
D. Pedro I, na Fala do Trono, semeava apreensão. “Espero que a 
Constituição, que façais mereça a minha imperial aceitação, seja 
tão sábia e tão justa quanto apropriada à localidade e civilização do 
povo brasileiro.” Cerca de 10 províncias fiéis à independência enviam 
deputações à assembleia sediada no Rio de Janeiro. Pará e Maranhão, 
províncias próximas a Portugal, Piauí e Cisplatina mantêm-se fiéis à 
metrópole; verdade seja dita, pela primeira vez reuniam-se homens 
eleitos nas mais distantes regiões do país.2

2 Ao todo estavam reunidos 90 constituintes eleitos por catorze províncias, entre 
eles, 23 bacharéis em direito, sete doutores em direito canônico, três médicos, 
dezenove padres, entre os quais um bispo, três marechais de campo e dois 
brigadeiros, além de proprietários rurais e funcionários públicos. “Eleitos de 
forma indireta e através do voto censitário, não representavam certamente a massa 
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O início do Brasil como país independente presencia discussões 
meritórias a respeito da “promoção da educação física, moral e 
intelectual da mocidade brasileira”, a ponto de o padre Belchior 
Pinheiro de Oliveira, deputado por Minas Gerais, propor o título de 
Benemérito da Pátria e condecorar com a Ordem do Cruzeiro do Sul 
a quem apresentasse, até o final de 1823, o “melhor trabalho sobre a 
educação da mocidade”. 

A expensas do Governo Imperial, a Comissão de Instrução 
Pública decide editar Necessidade de uma instrução geral e mais conforme 
com os deveres do homem na sociedade, insuficiência da atual sobre a reforma 
dos estudos menores da capitânia de São Paulo, memória elaborada à 
época do Brasil-Reino, pelo agora deputado e membro da Comissão de 
Instrução, Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado. Calçado 
num ponto de vista político-contratual de teor liberal-iluminista, no 
manuscrito, o paulista disserta acerca dos primeiros graus da instrução 
comum, métodos pedagógicos, compêndios e mestres. Na abertura do 
documento, solene declaratória.

§1 – A instrução pública é um dever do soberano para com os 
seus vassalos, é uma obrigação contraída no nascimento das sociedades 
políticas, entre o governante, e os governados, e que manifestamente 
redunda em proveito de ambos: a instrução pública, igual, e geralmente 
espalhada por todos os membros de qualquer Estado, nivela pouco 
mais ou menos suas faculdades intelectuais; aumenta sem prejuízo a 
superioridade daqueles, que a natureza dotou de uma organização mais 
feliz; aniquila esta dependência real, triste monopólio, que as luzes de 
uma classe exercitarão sobre a cega ignorância da totalidade; destrói a 
desigualdade que nasce da diferença de sentimentos morais; facilita a 
cada um o gozo dos bens, que a sociedade confere; corta pela raiz os 

de excluídos por aquele sistema. Representavam, na verdade, em grande parte, os 
interesses da aristocracia rural. Em um país cuja unidade territorial ainda seria 
objeto de disputa por muitos anos, contudo representavam suas diversas partes 
pela primeira vez reunidas” (Lustosa, 2006, p.160).
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males e brandões da discórdia, com que a ignorância em diferentes 
épocas tem abusado o mundo, e dos quais estão cheios de páginas da 
história; e finalmente, conspira a promover a prosperidade dos Estados 
e a torná-los firmes, e estáveis pela reunião das forças morais com as 
físicas (Memória..., 1945 [1816], p.466).3  

Os constituintes encaminham as propostas da Comissão de 
Instrução. “Artigo 250 – Haverá no Império escolas primárias em 
cada termo, ginásios em cada comarca e universidades nos mais 
apropriados locais. Artigo 251 – Leis e regulamentos marcarão o 
número e a constituição desses úteis estabelecimentos. Art. 252 – 
É livre a cada cidadão abrir aulas para o ensino público, contando 
que responda pelos abusos.” Essas disposições atestam a doutrinação 
de Antonio Carlos, José Bonifácio, Januário Pereira da Cunha, 
Bittencourt Sá, Araújo Lima, Aguiar de Andrade, e Muniz Tavares, 
notórios membros da comissão. 

Na retórica incitante envolvida na consolidação jurídico-política 
e territorial do recém-surgido Estado-Nação, imperativo virtuoso, as 
luzes do entendimento assegurariam a moralidade pública, igualdade 
civil, prosperidade da nação. Em suma, o esclarecimento propiciaria 
o partejamento da consciência de alteridade. Demais um truísmo de 
ontem e sempre, o advento de sociedades políticas fundadas no sufrágio 
e representação popular requer uma primeira instrução comum 
distribuída pelo Estado, e assim requeriam os letrados gravemente, 
seriamente dispostos a efetivarem a fórmula monárquica dinástica, 
constitucional e representativa. 

Conhecido como “projeto Antonio Carlos” em alusão 
aos irmãos Andrada – Antonio Carlos, Martim Francisco, José 
Bonifácio, homens públicos amadurecidos na cultura da Ilustração 

3 Como se sabe, o texto manuscrito é decalcado de Cinco memórias sobre a instrução 
pública, de Condorcet. Lourenço Filho (1944, p.11) avaliava diferentemente. “As 
ideias de educação, que expõe, Martim Francisco as bebeu nos ‘filantropistas’ 
para os quais o fim principal da educação era o ‘de fazer do homem o instrumento 
de sua própria felicidade’”. Obviamente um engano.
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portuguesa, porquanto afeitos às ciências naturais e às “letras 
jurídicas”, o anteprojeto da Constituição expressa os interesses dos 
deputados liberais moderados. Dentre outros, postulavam sistema 
eleitoral censitário e indireto, limitação dos direitos dos portugueses 
residentes no país e aquilo que será o pomo da discórdia, limitação 
do poder do imperador.4 Nas narrativas dos intérpretes do passado, 
as sessões da Assembleia Constituinte testemunharam refregas entre 
o “partido Português” favorável à união do Brasil com Portugal e o 
“partido Brasileiro” adepto da monarquia constitucional. Querelava-
se, a supremacia seria do Legislativo ou do Executivo? Quem de fato 
iria gerir a máquina estatal? 

Um ato ominoso, um feito iliberal. Retornando ao absolutismo, D. 
Pedro I dissolve a Assembleia Nacional e Geral. Nesse passo, os Andrada 
fundam O Tamoio, jornal de oposição ao imperador e ao “partido 
Português”, com outros deputados, os dissidentes são deportados. Das 
versões. Em A Revolução de 7 de abril de 1831 e Evaristo Ferreira da Veiga, 
livro-crônica assinado “por um fluminense amante da Constituição”, o 
autor prefere o anonimato, assim autentica o acontecimento.

D. Pedro veio então à testa de um corpo de cavalaria, e, fazendo o 
general Moraes cercar a Câmara, com peças de artilharia, ordenou que 
a Assembleia se dissolvesse imediatamente. Ante o direito da força 
curvou-se a força do direito, e Antonio Carlos, Martim Francisco, 
Rocha, Montezuma e o padre Belchior Pinheiro são presos ao saírem 
da Câmara, assim como José Bonifácio, que o tinha sido em sua casa, e 
transportados todos para a França, D. Pedro, no decreto de dissolução, 
tratou de justificar a sua prepotência e assegurou que submeteria à 
Assembleia que ia ser convocada, um projeto de Constituição duas 
vezes mais liberal do que a projetada pela Assembleia Constituinte (A 
Revolução..., 1862, p.15).5

4 Cf. Basile (2000) e Mota (1999).
5 Comenta Rodrigues (1974, p.22): “A inspiração de uma Assembleia Constituinte 
vinha da França Revolucionária e nunca foi bem aceita pelos conservadores”. 
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Como ratifica a tradição historiadora, o imperador arroga 
para si o direito de convocar a Assembleia Nacional Constituinte 
e Legislativa com o suposto de repropor o código jurídico-político. 
Surge o “Projeto de Constituição para o Império do Brasil, organizado 
no Conselho de Estado sob as bases apresentadas por sua Majestade 
Imperial o senhor D. Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor 
Perpétuo do Brasil”. No adentrar do século XX, John Armitage (1914, 
p.331) escreveria: “A admissão do título ‘Defensor Perpétuo do Brasil’ 
aplicado ao Imperador na constituição, também parece algum tanto 
incompatível com as instituições de um povo livre, que deve ser 
defensor de si mesmo”. 

25 de março de 1824: outorgava-se a Constituição Política do 
Império do Brasil, na rotação do tempo, os dispositivos centralizadores 
serão objeto de contestações. De imediato, o ato de inconformismo 
parte do norte do país, a Confederação do Equador, ato contínuo, 
reconvertem-se as capitanias reais em províncias, 18 no conjunto: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, São Pedro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe. Nesse Brasil por fazer-se, as fronteiras internas são 
mal delimitadas.6 No mais se queria solidarizar homens e mulheres 
que a Independência tão só aglomerara. E, embora muitos dissessem 
que os homens nasciam livres e iguais, à exceção de Representação à 
Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil sobre a 
escravatura e Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império 
do Brasil, ambos da lavra de José Bonifácio, pouco se disse e pouco se 
fez a respeito de escravos e índios.

Do código outorgado, sobrevém a definição do Império como 
associação política de todos os brasileiros, a legitimação jurídica do 
governo monárquico, dinástico, constitucional, e representativo, a divisão 
do poder em três instâncias: Executivo, Legislativo (Senado e Câmara), 
Judiciário, conjugadamente se instituía uma instância protoabsolutista, 

6 Cf. Escobar (1995 [1940]).
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o Poder Moderador, a Coroa, ou seja, D. Pedro I nomearia, sem 
aprovação do Legislativo, ministros de Estado, presidentes de províncias, 
magistrados, e escolheria os senadores eleitos em listas tríplices. 

As instâncias político-administrativas são estruturadas em 
três níveis: municípios, províncias e governo central. E será na fé, 
no sobrenatural que a razão de Estado procura respaldar a sua 
superioridade moral, assim oficializa-se o catolicismo apostólico 
romano como religião de Estado, permitindo-se o culto particular de 
outras confissões religiosas, “sem forma alguma exterior de templo”. 
Da Carta Política, sobrevém a representação da unidade entre Estado-
Nação-Coroa-Igreja.

Aos homens maiores de 25 de anos, mesmo se analfabetos, 
reserva-se o direito de votar; o voto é censitário e em “dois graus”, 
no plano local, vota-se para os Conselhos-Gerais Provinciais, as 
Câmaras Municipais, e Juízes de Paz. No plano maior, vota-se para a 
Assembleia Geral, deputados e senadores, o mandato dos primeiros é 
temporário, dos últimos, vitalício. Para os cargos locais, as eleições são 
diretas; para os gerais, indiretas. Os votantes elegem eleitores que por 
sua vez elegem deputados e senadores. Votantes e eleitores declaram 
renda anual de 100 e 200 mil réis, libertos votam apenas nas eleições 
de primeiro grau.7 Alijados da massa de cidadãos ativos, aqueles com 
renda anual inferior a 100 mil réis, menores de 25 anos, mas é possível 
votar aos 21 se casado ou oficial militar. Para clérigos e bacharéis, não 
há limite de idades; sem direito ao alistamento eleitoral, criados de 
servir, filhos-família moradores com os pais, religiosos em regime 
claustral, mulheres. Décadas adiante, ao exigir a assinatura na ata 
eleitoral e elevar o censo pecuniário para 200 e 400 mil réis, a Lei de 
19 de agosto de 1846 inicia a lenta exclusão dos analfabetos. Se há um 
ideário liberal, esse é mais doutrina da ordem e menos da liberdade, ou 
melhor, de ordem estamental.

No código de estruturação jurídico-política do Estado nacional, 
as preocupações com o ensino clausulavam o “direito do cidadão à 

7 Cf. Carvalho (2012) e Nicolau (2012).
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gratuidade da instrução primária”, ousadia para a época. De fato, 
o artigo 179 estipula a inviolabilidade dos direitos civis e políticos 
dos cidadãos brasileiros – a liberdade, a segurança individual e a 
propriedade, além de garantir instrução primária gratuita a todos, 
ademais previa-se a instalação de colégios e universidades para o 
ensino de “elementos das ciências, belas-letras e artes”. A bem de ver, 
a Constituição configura uma esfera pública em moldes da doutrina 
liberal, a grande lei velaria pelas liberdades pessoais, religiosas, 
trabalho, imprensa, igualdade perante a lei e inviolabilidade da 
propriedade.8 Agora otimista, Manuel Duarte Moreira de Azevedo 
(1892, p.158) assim comentava: “O desenvolvimento da vida cívica 
fez alargar a esfera do ensino; tratou-se de educar os homens para se 
tornarem livres.” Num país de povoamento escasso, com populações 
esquecidas em territórios desmesurados, dissociados entre si, cuja 
economia se sustentava no latifúndio e na escravaria, a instrução 
primária, poderoso agente civilizatório, no tempo representaria um 
marco fatigante a ser materializado.

O utilitarismo de Americus

Dentre as intenções de dar forma aos “estudos menores” segundo 
os preceitos da civilização do momento, cabe citar o Projeto sobre o 
estabelecimento e organização da instrução pública no Brasil, do tenente-
general Francisco de Borja Garção Stockler, 1808, avançar um pouco 
mais com Necessidade de uma instrução geral e mais conforme com os deveres 
do homem na sociedade, insuficiência da atual sobre a reforma dos estudos 
menores da capitânia de São Paulo, a sempre relembrada “Memória”, de 
Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado, 1816, prosseguir 
com “Ideias elementares sobre um sistema de educação nacional”, de 

8 Casalecchi (1987, p.247): “A partir da independência, o ideário liberal se impõe 
como referência necessária à constituição do Estado Nacional. A partir daí, e pelo 
menos até o final da Primeira República, ele contribuiu para as mudanças, desde 
que não se enquadrassem no rol das transformações mais ousadas”.
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Americus, e culminar com o projeto da Comissão de Instrução Pública 
presidida por Januário da Cunha Barbosa, 1826. 

Por agora, convém citar o deslembrado “Ideias elementares 
sobre um sistema de educação nacional”, de Americus, pseudônimo, 
constante em Cartas políticas (1825, 2 t. in-8°). Os tomos reúnem as 
cartas do autor publicadas em Padre Amaro, ou sovela política, periódico 
“dedicado a todos os portugueses de todos os mundos”, editado em 
Londres por Joaquim Ferreira de Freitas. O plano consta na carta 12, 
tomo 1, e indicia a mentalidade utilitarista dos homens do Reino; de 
saída, Americus declara sua verdade, por sinal merecedora de atenção, 
pois quer responder a dilemas postos pela época: Qual o alcance do 
esclarecimento? Teria o esclarecimento limite ou nenhum limite? A 
quem o esclarecimento tornaria virtuoso e civil? 

Todavia ainda hoje há quem afirme que a inteligência, e as luzes 
são qualidades, que não é muito para desejar sejam possuídas pela 
grande massa do povo! Não sei como há quem tenha tanto medo 
às luzes; só se isso vem de que, sendo certo que o saber é poder [...] 
há muitos que temem este poder, porque pode dar ao mecanismo 
político da associação uma nova forma, que transforme uma certa 
ordem de interesses. Por certo que em a massa geral de uma sociedade 
sendo ilustrada, deixará de se dividir (como até aqui) em duas classes 
somente, uma das quais oprima, e a outra sofra. Este foi o estado do 
Brasil até um certo período; mas (Deus graças) novus rerum nascitur 
ordo ... (Americus, 1825, t.1, p.5, grifo do autor).

Utilitarista, não por acaso Americus recorre à deontologia de 
Jeremy Bentham e Stuart Mill, ao justificar o ensino aplicado aos 
“usos da vida”, teoricista, retoma Hartly e Condillac, a associação 
de ideias fundamenta a educação moral e intelectual, ilustrado, cita 
Helvécio, qualquer indivíduo saudável de regular perfeição orgânica 
alcança maior ou menor perfectibilidade moral e mental, convicto, 
corrobora Hobbes, Locke, Hume, diz, filosofar acerca do espírito 
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humano é descrever a ordem e sucessão das sensações. Cauteloso, 
admite as descobertas fisiológicas de Darwin e Cabanis, as quais, 
nalguma medida, elucidavam o homem físico e moral. E ao cabo da 
exposição, o cânon virtuoso, a educação é o instrumento da felicidade 
individual e de todos os viventes em comunhão civil. “O grande 
embaraço, porém sobre esta matéria consiste em que, não havendo 
ideias exatas sobre qual seja verdadeiramente a felicidade temporal 
do homem, é forçoso que se empreguem diversos meios para obter 
um fim, que não é para todos uniforme”. 

O “plano de ensino público e nacional” ou “plano de educação 
intelectual elementar” de Americus envolve o cultivo físico, moral 
e intelectual e, ao diferenciar os níveis de instrução conforme a 
destinação profissional e a utilidade social das pessoas, ele revalida 
argumentos utilitaristas ao mesmo tempo revive aspectos inerentes às 
sociedades de ordens. 

A “primeira escola” se destinaria a “rapazes de seis anos até 
os nove” para além do ler, escrever, contar, acrescentar-se-ia um 
catecismo religioso e uma “cartilha universal”, contendo “útil 
coleção de verdades populares” relativamente à história natural, 
química, botânica e fenômenos naturais. Critérios de idade e grau 
de proficiência ordenariam o agrupamento de meninos em classes 
regidas pelo modo de Lancaster – “que essencialmente não é outra 
coisa mais do que o método dos decuriões das escolas jesuíticas mais 
aperfeiçoado” (p.221 – grifo do autor). Endereçada aos rapazes de 
9 a 11 anos, filhos da “classe média da sociedade”, comerciantes, 
lavradores, fabricantes, artistas, a “segunda escola ou escola média” 
ensinaria a língua materna, o francês e as ciências pelo “sistema das 
tábuas crestomáticas de Mr. Bentham”, isto é, catecismos curtos com 
máximas sobre o sistema solar, geografia, cronologia histórica, ética, 
moralidade, mineralogia, botânica, química e mecânica. Por último, 
recomendava um catecismo político explicativo da Constituição e 
dos direitos afiançados e obrigações dos cidadãos, e outro de história 
contendo fatos desde a “criação do mundo até agora”. 
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A variedade das matérias assustará tão somente a quem não refletir, 
que cada um desses quadros deve ser muito resumido, e que podendo 
ser ensinados pelo método de Lancaster podem ser aprendidos com a 
maior facilidade; o caso todo é que cada um destes catecismos seja um 
composto onde entre na mesma proporção doutrina suficiente, concisão 
e clareza” (Americus, 1825, p.229-230, grifo do autor).

Na cimeira do plano, a “terceira escola” ou “escola superior” para 
rapazes de 11 a 14 anos, destinados às profissões científicas, a saber, 
teologia, jurisprudência, arte militar, política, medicina e filosofia 
natural; com a intercessão de compêndios “mais extensos”, seria cometido 
o estudo da língua materna, francês, inglês, grego, latim, geometria, 
álgebra, história, geografia, mitologia, cronologia geral e portuguesa. 
Nas tantas idealidades utilitaristas de Americus, a instrução popular, 
ao dar a conhecer o mundo e a vida, aparece como atividade prática, 
daí a necessidade de criar as primeiras escolas em freguesias, e segundas 
e terceiras escolas em cidades e vilas notáveis. Quem é Americus? Para 
Sacramento Blake, tratava-se de Miguel Calmon du Pin e Almeida, então 
vivente na Suíça, o futuro marquês de Abrantes, político-chave nos jogos 
conservadores da monarquia; para Lourenço Filho (1944), era Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada, outro engano.

Plano geral de instrução pública

Reaberto o parlamento, reunida a magistratura, em 1826, retornam 
os assuntos da instrução, Antonio Ferreira França, cônegos Januário da 
Cunha Barbosa, José Cardoso Pereira Mello, membros da Comissão da 
Instrução Pública, encaminham projeto de lei dispondo o ensino em 
quatro graus: Pedagogias, ensino elementar hierarquizado em três classes, 
prevendo-se escolas para habilitação de alunos-mestres, Liceus com 
três anos de curso e programa científico – Pedagogias e Liceus seriam 
gratuitos –, Ginásios, curso de humanidades regido por 12 mestres para 
as cadeiras a serem criadas de Filosofia especulativa, Geografia e História 
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civil, Línguas latina e francesa, e num futuro próximo, Hermenêutica 
e numismática, Italiano, Grego, Alemão e Inglês. No cume, Academias 
abrangendo as escolas superiores existentes e aquela a ser instalada – 
a escola superior de ciências sociais e jurídicas. “Seria também criado 
o Instituto Imperial do Brasil, organismo semelhante ao Institut de 
França” (Rodrigues, 1938, p.256). Esse “plano nacional de educação” não 
prospera, jazendo nas “catacumbas parlamentares” conforme sentença 
condenatória de Primitivo Moacyr (1936, 1938).9 

É de supor que o projeto retomasse os acumulados constantes 
nas memórias da instrução de Garção Stockler e Martim Afonso, o 
plano de educação nacional de Americus, assim como as propostas da 
Comissão de Instrução capitaneada pelos Andrada. Projeto mais modesto 
será encaminhado à Câmara dos Deputados, versando tão só a criação 
de escolas de primeiras letras. Referendada pelo ministro do Império, 
visconde de São Leopoldo, e pelo imperador, promulgava-se a lei geral de 
15 de outubro de 1827, 17 artigos enxutos em cujo caput se enunciava. 
“D. Pedro I, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, 
Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber 
a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos 
a Lei seguinte”.

Os termos do decreto-legislativo denotam a força agregadora 
imputada à instrução elementar pela relevância histórica, por si só é um 
marco legal memorioso, revisitado e recomentado pelos intérpretes do 
passado, convêm citar as disposições, pois, de certo modo, inaugurava-se 
o intento de ofertar um plano geral de instrução elementar para todo o 
Império. Dentre outros, o decreto-legislativo estipulava a criação de escolas 
de primeiras letras nas “cidades, vilas e lugares populosos”, “proporcionado 
à compreensão dos meninos”, o ensino pelo método mútuo, ou seja, as 
operações de aritmética, noções de geometria prática, gramática da língua 
nacional, princípios de moral cristã, doutrina da religião católica, leitura 
da Constituição do Império. Outras disposições ousadas: instrução para 
meninas, vitaliciedade do magistério, gratificação anual não excedente 

9 Cf. também Moraes Filho (1959).
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à “terça parte do ordenado”, aos professores distinguidos por mais de 
12 anos, “por prudência, desvelo, grande número e aproveitamento dos 
discípulos”, iguais vencimentos e gratificações para mestras e mestres. 

Como explica a tradição historiadora, durante um século ou mais, 
a lei imperial de 15 de outubro de 1827 será o único dispositivo geral e de 
conjunto sobre a instrução elementar; outras leis orgânicas apareceriam 
no século XX, quer em decretos do Executivo quer em decretos-leis 
expedidos em governos discricionários. Nas muitas avaliações, a lei 
de 1827 aspirara a verdades prematuras, de qualquer modo, e isso é 
louvável, esse código primordial expressa o intento de ofertar ensino a 
todos. E, naquele mesmo ano de 1827, para formar quadros capazes de 
administrar e zelar pela ordem jurídica e, sobretudo, mover a máquina do 
Estado Nacional, instalavam-se os cursos de Ciências Jurídicas e Sociais 
em São Paulo e Olinda. 

Na cultura política dos estadistas, a instrução pública ao separar 
o homem do estado de natureza, aparece como via de entendimento 
das instituições sociais e da formação da nacionalidade, mormente, 
modo de regular as novas gerações por intermédio de uma instrução 
elementar de Estado.10 Numa palavra, desde a Constituinte, alardeava-
se a existência de um povo inferior a ser educado para o usufruto 
das conquistas do liberalismo político e dos costumes da civilização 
moderna.11 Mas acautele-se a palavra, uma vez que é necessário 
distinguir a lei e a sua aplicação, valer dizer, entre o aparecer e o ser. Após 
dez anos de independência, a estatística oficial registrava a existência de 
162 escolas para meninos e 18 para meninas. Dessas escolas, comentava 
José Ricardo Pires de Almeida (1989 [1889]), 40 careciam de mestres, 
dentre as dificuldades, a inexistência de pessoas habilitadas a processuar 
o modo lancasteriano de ensino. “Foi preciso improvisar professores e 
atraí-los pelo vulto das vantagens e promessas de recompensas para eles 

10 “Menos de vinte anos depois da outorga da lei básica do Império, já se alastrava 
tão bem a opinião típica do século de que o progresso no saber era a fonte 
milagrosa de todas as virtudes cívicas e privadas, que não se julgava sequer lícito 
pôr em discussão essa crença” (Buarque de Holanda, 1960, p.184). 
11 Cf. Rodrigues (1974).
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se aventurassem à nova profissão legalmente disciplinada” (Lima, 1927, 
p.45). Nessa formação econômico-social, 90% da população habitam 
as zonas rurais, boa parte em regime de servidão, as populações de livres 
e escravos, a “plebe rural”, para recordar a formulação cara a Oliveira 
Vianna, distribuíam-se diversamente.12

Tabela 1 – População do Brasil em 1819 

Regiões Livres Escravos  Total
Norte  104.211 39.040 143.251
Nordeste 716.468 393.735 1.110.203
Leste  1.299.287 508.351 1.807.638
Sul  309.193 125.283 434.476
Centro-oeste 59.584 40.980 100.564
Total 2.488.743 1.107.389 3.596.132

Fonte: Silva J.N.S. Investigações sobre os recenseamentos da população geral do Império 
e de cada Província de per si. Relatório do Ministério dos Negócios do Império (1870). Rio 
de Janeiro: Tipografia Nacional (1870) e Velloso (1866) apud Marcílio (1986). 

12 “Entre escravos e senhores, existia uma população legalmente livre, mas a que 
faltava quase todas as condições para o exercício dos direitos civis, sobretudo a 
educação” (Carvalho, 2001, p.21). 
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A estabilidade institucional

A “onda liberal”, a descentralização

Em abril de 1831, o imperador abdicava, entre a abdicação e o 
coroamento de Pedro de Alcântara, regentes governam o país. Desde 
a Independência, falava-se em federalismo, óbvia reação aos excessos 
do poder central.13 No teatro da política imperial, predominam as 
discussões acerca da descentralização do poder, bem como o grau de 
autonomia a ser concedido às províncias. 

A Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834 adita “alterações e adições” 
à Constituição Política do Império, a Câmara dos Deputados extingue 
o Conselho de Estado, introduz a regência una eletiva e temporária, 
renovável a cada quadriênio, enquanto perdurar a menoridade de 
Pedro de Alcântara. Ademais se concedia autonomia às províncias 
ao transformar os Conselhos-Gerais em Assembleias Legislativas, 
além de alterar a divisão de rendas entre governo central, províncias e 
municípios. De teor monárquico e federativo, e conduzido por liberais 
moderados, Diogo Antonio Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, 
Evaristo da Veiga, o Ato Adicional, ao conjugar interesses opostos, 
apazigua as demandas das classes senhoriais: poderes Executivo 
e Legislativo, fortes no âmbito do poder central, e as demandas 
descentralizadoras das províncias. 

13 Cf. Iglésias (1993).
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As adições na Carta Política modificam as competências 
relativas aos serviços de instrução, o governo central administraria 
e manteria o ensino primário e secundário na Corte, além do ensino 
superior existente país afora; aos governos provinciais, competiria a 
instrução pública, não compreendendo as faculdades de Medicina, e 
cursos Jurídicos, e quaisquer outros estabelecimentos criados por lei 
geral. Embora a hermenêutica jurídica no futuro viesse a concluir pela 
competência concorrente entre poder central e os poderes provinciais, tal 
interpretação não prevalece, de sorte que a querela atravessa o Império 
e a República. Nas contendas jurídico-políticas, a presença da União 
no sustento e extensão da instrução popular será insuficiente quer pela 
centralização fiscal quer pela insuficiência de recursos. Contrafeito, na 
Fala do Trono de 1834, Diogo Antonio Feijó vergastava.

Os brasileiros têm necessidade de uma educação nacional: sem 
está nunca teremos acordo nos pontos mais vitais da sociedade. E se 
no sistema representativo só as maiorias decidem dos negócios mais 
importantes, quanto não é necessário generalizar certas máximas, para 
que elas possam predominar em maior número. 

Senhores, sem educação e sem moral, não é possível haver uma 
verdadeira civilização (Falas..., 1977 [1889], p.110). 

Nos lotes de dias e anos que hão de vir, a descentralização 
das competências soará como ato de abandono do poder central 
na franquia de uma cultura inicial e uniforme destinada a formar o 
homem brasileiro, ação considerada prioritária num país recém-liberto 
do jugo colonial. Irremovível divisor de águas, pois tema controverso 
nos anais historiográficos, o Ato Adicional, sem dúvida, determinaria 
os caminhos ulteriores: em vez de um sistema geral, como previsto na 
lei de 15 de outubro, haveria “aparelhos didáticos” paralelos, o central e 
os provinciais/estaduais.14 

14 Ver a respeito as cronologias de Bittencourt (1946, 1953), Mello (1996) e 
Venancio Filho (1945). A diversidade de legislações provinciais consta em Bello 
(1978), Bittencourt (1981), Leite (1970), Marcílio (1963) e Olympio (1922).
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Do regresso conservador

“Mas... aí veio a lei de 12 de maio de 1840, amputou-se o Ato 
Adicional” (Tavares Bastos, 1937 [1870], p.148). Os estremecimentos 
separatistas ameaçam a integridade política e territorialidade do Império, 
com isso desperta o “desejo de ordem nacional”. Às vésperas da declaração 
da maioridade de Pedro de Alcântara, por iniciativa do regente Pedro 
de Araújo Lima, futuro marquês de Olinda, a “Lei de interpretação” 
do Ato Adicional dará lugar ao “regresso conservador”. Com efeito, ao 
recentralizar o aparato administrativo e judiciário, a tenaz denominada 
“Lei de Interpretação”, revisão das competências dos governos provinciais, 
restaura o Conselho de Estado e altera o Código de Processo Criminal.15 
Em “Esquisse de l’histoire du Brésil”, José Maria da Silva Paranhos, o barão 
de Rio Branco, revê os fatos. “Um projeto de lei interpretativa do Ato 
Adicional, tendo por objetivo fixar mais precisamente as atribuições das 
legislaturas provinciais, para por fim as usurpações do poder central, ou da 
autonomia comunal, por essas assembleias, foi debatido no parlamento 
de 1828 a 1840, e adotado somente neste último ano – a Lei de 12 de 
maio de 1840” (Paranhos, 1889, p.70). Mas, antes disso, no sistema 
intelectual, ecoavam as palavras de Gonçalves Dias, futuro conselheiro 
do Império. “A legislação provincial, relativa à instrução, aos seus efeitos 
até hoje, à previsão do que será no futuro pelo que tem sido no passado, 
dezessete anos enfim de experiências baldas bastam, segundo penso, para 
nos convencerem de que em matérias de instrução – nada absolutamente 
nada se pode esperar das Assembleias Provinciais” (Gonçalves Dias, 
1957 [1852], p.340). 

E, ao mesmo tempo em que se presenciava o advento das 
formas políticas contemporâneas, a saber, constitucionalismo, 

15 Cf. Dolhnikoff (2005). Para Alonso (2002, p.52): “O status quo imperial 
esteve mais representado em modos de pensar e agir do que em doutrinas 
explicitamente formuladas. O Império não contou com um texto de fundação. 
Seus princípios básicos estão na Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1841 
(sic), que não toma mais que duas páginas. Os valores estavam encarnados nas 
próprias práticas políticas.” 
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representação popular, divisão dos poderes, liberalismo (conservador) 
e “parlamentarismo”, no chão histórico remanesciam as estruturas 
coloniais, a monocultura, o latifúndio, o escravismo, o tráfico negreiro, 
numa palavra, o colonialismo sobrevivia no Império.16 Viventes 
nesse chão movediço, homens públicos, homens do Império, liberais 
e conservadores batem-se pelo partido da instrução, figurando-a 
santelmo das públicas liberdades e coroamento da obra civilizadora do 
Império. E, ao apelarem para a instrução como via “da União Cristã 
e da Sociedade Civil”, idealizam o povo como “razão nacional que 
governa”. Na cultura política reforçava-se a confiança no halo de uma 
primeira instrução distribuída pelo Estado. Quaisquer que sejam os 
teores dos embates, quaisquer que sejam as concretizações, cravava-se 
no tempo severo princípio na cultura política – a instrução popular, 
a instrução do povo branco, do povo mestiço, do povo pé-descalço, 
do povo votante, ao propiciar inesgotável fonte de benefícios sociais 
e melhoramentos materiais, garantiriam a estabilidade social e a 
perpetuação das instituições liberais.

Um decreto de longa duração

Cartório do Brasil, na Corte, autenticam-se e consorciam-se as 
utopias políticas em benefício da realidade, dos jogos de força saltam 
planos do ser e dever ser das finalidades públicas da instrução. É lícito supor 
que a irradiação das disposições reformadoras pelos quadrantes do país em 
vias de formação deve-se à ronda incessante dos presidentes de províncias, 
delegados do Imperador, que, ao tomarem para si os atos legais codificados 
na Corte, atuassem na consolidação dos poderes locais. Referidas à capital 
do Império, as iniciativas de reforma social e cultural remontam ao 
“Ministério da conciliação” presidido pelo marquês do Paraná, Honório 
Hermeto Carneiro Leão, prosseguindo em 1854, ano de inauguração dos 
telégrafos e iluminação a gás, no Rio de Janeiro, com Luiz Pedreira do 
Couto Ferraz, ministro de Estado dos Negócios do Império. 

16 Cf. Prado Júnior (2011).
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Couto Ferraz, “gentil-homem da imperial câmara” e dos 
“primeiros beneméritos da pátria”, no dizer afortunado de Sacramento 
Blake, diplomara-se em Direito na academia de São Paulo. Nela viria 
a ser catedrático, e no tempo ocuparia postos de mando e prestígio – 
deputado e senador pelo Rio de Janeiro, presidente da província do 
Espírito Santo, conselheiro de Estado, presidente do Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro e Instituto Fluminense de Agricultura, vice-
presidente da Associação Protetora da Infância Desvalida.

O Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, baixado por 
iniciativa de Couto Ferraz, regulamenta a reforma do ensino primário e 
secundário da Corte; minucioso e centralizador, o dispositivo comporta 
135 artigos. E a um tempo normatiza a inspeção dos estabelecimentos 
públicos e particulares, nomeação e demissão de professores, sanções 
disciplinares, programas e métodos de ensino. No mais, incorpora 
disposições da reforma Guizot, 1833, ou seja, a criação de um sistema 
escolar de Estado, do projeto Carnot, 1848, ou seja, a lealdade ao 
ensino gratuito e obrigatório, da lei Falloux, 1850, o desprezo pelas 
escolas normais e reforço do serviço de inspeção.17 

Robustecido, o corpo de inspeção seria integrado pelo ministro 
e o secretário de Estado dos Negócios do Império, ambos secundados 
pelo inspetor-geral, conselho diretor e inspetores distritais. Operador-
chave, ao inspetor-geral delegavam-se muitíssimas obrigações: 
examinar candidatos ao magistério, aplicar penas disciplinares, 
autorizar abertura de escolas, elaborar mapas estatísticos e orçamentos 
anuais, expedir diretivas para inspetores e professores, propor 
sistemas práticos de ensino, por fim, revisar compêndios escolares.18 
Inovava-se. Ensino primário obrigatório, sanções para pais, tutores 

17 Ecos da legislação decretada por Guizot e Falloux, nos planos de reforma, são 
constatados por Chizzotti (1975) e Moreira (1955). Quanto ao cenário francês, 
ver Gontard (1981). 
18 “Pode-se dizer que o também Decreto-Lei Couto Ferraz, de 1854, é um ponto 
de inflexão nas políticas públicas de educação ao longo do Império. Foi ele quem 
estabeleceu pela primeira vez uma estruturação funcional da educação, que vinha 
sendo requisitada desde a primeira lei de educação, de 1827” (Rocha, 2010, p.126).
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e curadores recalcitrantes no tocante à matrícula e à frequência 
dos filhos e pupilos, doação de material e vestuário para crianças 
pobres, criação de asilos-escola para menores abandonados. Para o 
exercício do magistério, o candidato deveria comprovar idoneidade 
moral e capacidade profissional, em contraparte instituía o direito à 
aposentadoria aos 25 anos de docência. Relativamente à pedagogia 
escolar, sancionava o método simultâneo e, além de encaminhar a 
criação de “escolas de 1º e 2º grau”, introduzia a figura do professor-
adjunto a ser recrutado entre filhos de professores e/ou alunos pobres 
maiores de 12 anos. 

O Regulamento do Ensino Primário e Secundário da Corte 
de 1854, a sua vez, estipulava o ensino de instrução moral e religiosa, 
leitura e escrita, noções de gramática, princípios de aritmética, sistema 
de pesos e medidas. A esses conteúdos acrescentava-se a leitura dos 
Evangelhos, notícias de História Sagrada, elementos de história 
e geografia do Brasil, noções de ciências físicas e história natural 
“aplicáveis aos usos da vida”, geometria, agrimensura, desenho linear, 
noções de música, exercícios de canto e ginástica; por fim, introduzia o 
ensino da metrologia francesa. No futuro, ao balancear positivamente 
as realizações do Segundo Reinado, Franklin Menezes Dória, o 
pertinaz barão de Loreto, louvaria a reforma capitaneada por Couto 
Ferraz. “Breve, o ministro do Império Luiz Pedreira do Couto Ferraz, 
visconde de Bom Retiro, organiza a instrução primária e, com o 
Decreto de 17 de fevereiro de 1854, conquista para si verdadeira glória, 
comparável a que de Guizot, em França, a sua lei de 28 de junho de 
1833” (Dória, 1899, p.15). 

E por ventura não será despropositado, se agora acrescentássemos 
os dizeres contrastantes (e otimistas) de José Manoel Garcia, autor de 
proficiente parecer sobre a questão “Das escolas primárias, disciplinas 
que devem ser ensinadas, material escolar” encaminhado ao Primeiro 
Congresso da Instrução Pública do Rio de Janeiro, anunciado para 1884, 
mas não realizado. Ao avaliar os desdobramentos do Ato Adicional, 
José Manoel Garcia, assim, argumentava, conquanto o artigo 10, § 
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2º do ato aditivo houvesse quebrado a unidade da educação nacional, 
não prejudicara “o acréscimo das escolas primárias, ao contrário, não 
obstante os movimentos revolucionários de diversas províncias ao 
norte e ao sul do Império, as guerras com as repúblicas vizinhas, as 
secas e as epidemias que têm exaurido os cofres gerais e provinciais, 
elevaram-se cada vez mais” (Garcia, 1884a, p.2-3). Otimista declinava 
números positivos, ainda que insuficientes, na medida em que indiciam 
escolarização mínima das populações infantis. 

Tabela 2 – Evolução do número de escolas públicas e matrícula geral 
– 1838-1873

Escolas públicas  Alunos
1838  607  11.445
1845  835  26.584
1852 1.246  43.829
1864 2.038  83.884
1873 3.875* 154.351**

*Diurnas – 3.792 
*Noturnas – 83

**Diurno – 154.351
**Noturno – 21.113

Fonte: GARCIA, José Manoel. 5ª questão: das escolas primárias, disciplinas que 
devem ser ensinadas, material escolar. Parecer do Dr. José Manoel Garcia. In: ATAS 
e pareceres do Congresso de Instrução Pública do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Tipografia Nacional, 1884. 

Cultura da razão e da vontade

Ao notificar um plano de matérias para as escolas do Império, 
a lei de 1827 oficializava o “sistema de Lancastre” ou de “Lencastre” 
ou “lancastrino”, o qual, note-se, inovava ao ensinar a ler e a escrever 
simultaneamente. No Brasil, um dos começos da aclimatação do 
“método mutualista” remete ao Decreto de 1º março de 1823, 
promulgado por D. Pedro – “Hei por bem mandar criar nesta Corte 
uma escola de primeiras letras, na qual se ensinará pelo método 
do ensino mútuo, sendo em benefício, não somente dos militares 
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do Exército, mas de todas as classes dos meus súditos que queiram 
aproveitar-se de tão vantajoso estabelecimento.” 

Outras iniciativas episódicas remontam a José Paulino Soares de 
Souza, visconde de Uruguai, por sua diligência, instalava-se em 1835, a 
Escola Normal de Niterói para habilitar mestres conforme o método.19 
Iniciativa relevante, desde a expulsão dos jesuítas no século XVIII pelo 
ministério pombalino, improvisavam-se mestres de escola, qualquer pessoa 
poderia abrir escolas ou nelas ensinar. Demais iniciativas concernem à Lei 
nº 76 de 24 de julho de 1838, promulgada por Vicente Tomás Pires de 
Figueiredo Camargo, presidente da província do Maranhão, autorizando 
mandar à França “um sujeito de reconhecida e indisputável habilidade a 
fim de aprender praticamente o ensino pelo método Lencastrino, o qual 
assim instruído venha reger uma Escola Normal na capital da Província.” 
A escolha recai na pessoa de Felipe Benício de Oliveira Conduru. “Tal 
Escola constituía uma novidade no ensino público do país. Precedíamos, 
no assunto, à província de S. Paulo, que só teve uma escola deste gênero, 
em 1846, quando já fracassava entre nós o novo método. Anexa ao Liceu, 
orientada pelo diretor deste estabelecimento, a Escola teve os seus dias de 
prosperidade, e tanto que, por diversas vezes, se pensou em separar os dois 
institutos” (Viveiros, 1952, p.80). 

Explica-se diversamente a origem desse método, em que o mestre 
atua como espectador e inspetor, contudo um dado é certo, embora de 
olhar filantropicamente esclarecido e cristão, a escola lancasteriana insere-
se na órbita da neutralidade religiosa. Como narram os intérpretes do 
passado, o “método”, “sistema” ou “modo” estabelecera-se na Inglaterra 
após relato de Andrew Bell a respeito da aplicação exitosa em Madras, 
Índia, e propagara-se graças a Joseph Lancaster. Tratados como Exposição 
do novo método de ensino mútuo seguido nas escolas militares de primeiras letras 
em Portugal, de João Crisóstomo do Couto Melo, e L’enseignement mutuel 
“ou histoire de l’introduction et de la propagation de cette méthode par les soins 
du docteur Bell, de J. Lancaster et d’aufres”, de Joseph Hamel, no qual há 
singular esboço histórico do método, concorreram na popularização da 
lógica de aplicação e rendimento do método.

19 Cf. Lacerda (1938) e Villela (1990).
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O novo método de ensino é conhecido por diversos nomes. Nós 
o chamamos de método de Bell ou de Madras porque o doutor Bell 
o concebe primeiramente em Madras (na costa de Coromandel), e 
método de Lancaster, pois M. Lancaster foi o primeiro que de fato o 
aplicou e que teve sucesso, de forma zelosa e ativa, em fazer com que 
fosse adotado por toda a Inglaterra.

Na França, o designamos por seu próprio objeto, e o nome do 
método de ensino mútuo é sem dúvida o mais convencional, uma 
vez que caracteriza o modo de educação, sem admitir uma alusão 
ao menos incerta, seja a um inventor do processo, seja aos lugares 
onde tenha surgido. Desse modo, encontra-se, na verdade, resolvida 
a questão da economia do ensino elementar, uma vez que é suficiente 
um único professor para dirigir a educação de um grande número 
de crianças: chega-se mais rápido ao objetivo e sua instituição exige 
menos despesas (Hamel, 1818, p.3-4, grifo do autor).

Ao esmiuçar a prática do ensino mútuo, algo complexo, o autor 
acentuava argumentos simpáticos ao “método de Bell ou de Madras” 
e/ou “método de Lancaster”.

Os antigos métodos resultam na perda de um tempo precioso. 
Com eles, passa-se às vezes três ou quatro meses antes que as crianças 
conheçam seu alfabeto, e alguns anos antes que elas saibam ler 
fluentemente e escrever de forma legível.

Se há cinquenta alunos em uma escola onde toma-se três horas 
pela manhã e duas horas durante a tarde, admitindo-se que não se 
perde sequer um segundo (e essa suposição é extrema), o professor não 
poderá jamais dedicar mais que seis minutos a cada uma das crianças, 
e o restante do tempo será quase que perdido por elas. Mesmo que 
em um ano haja trezentos dias de aula, cada criança terá apenas trinta 
horas de ensino (Hamel, 1818, p.3-4).

De uma parte, a recepção do método deve-se à tomada de 
consciência do valor econômico da instrução e da escassez de 
professores; para uns, a instrução salvaguardaria a civilização, ordem 
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pública e bons costumes; para outros, incrementaria a produtividade 
manufatureira e agrícola; no mais, a recepção auspiciosa devia-se à 
propalada economia de recursos, um mestre, num local avantajado 
secundado por alunos-monitores, ensinaria centenas de crianças. 
Grosso modo, o princípio metodológico baseia-se na reciprocidade 
do ensino, os mais aptos servem de mestres aos menos aptos, assim 
todos avançariam gradualmente.20 Diretividade de comandos, divisão 
de responsabilidades, exercícios maquinais, processos mnemônicos e o 
mais assemelham os procedimentos às normas das casernas e fábricas. 
De resto, as expectativas convergem para o ato de suprir a baixos custos 
a falta de mestres, muito embora a necessidade de espaços amplos e a 
panóplia de utensílios didáticos implicassem gastos.

Vice-reitor da Universidade de Paris, membro da Academia 
Francesa, Octave Gréard em Éducation et instruction, no findar o século 
XIX, descrevia o essencial da cena lancasteriana, para ele relíquia 
de um passado em desuso. Acompanhemos a descrição. Em toda a 
extensão, no meio da sala, filas de bancos de 15 a 20 lugares, à direita 
o púlpito do monitor, a série de modelos para escrita; “uma espécie de 
telégrafo” emissor de comandos une a sequência de fileiras. Junto às 
paredes laterais, semicírculos para agrupamentos de alunos, “à meia 
altura e ao alcance da mão”, quadros-negros para exercícios de cálculo 
e quadros murais para leitura e gramática.

Lá do fundo do salão, sobre um vasto e elevado estrado, com vários 
degraus e rodeado de balaustres, a cadeira do professor, que a seu 
turno, valendo-se da voz, do bastão ou do apito, fiscaliza os quadros 
e os grupos distribuindo os incitamentos e as reprimendas e, em uma 
palavra, regulando, como o capitão de navio na ponte de comando, 
toda a manobra do ensino (Gréard, 1889, p.26-27). 

20 Cf. Dussel e Caruso (1999) e Lesage (1981). Sobre a adoção e usos do método 
monitorial/mútuo nas províncias do Império, ver Bastos e Faria Filho (1999).
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Médico e cronista dos fatos educacionais no Império, José 
Ricardo Pires de Almeida, ao circunstanciar o uso do método em solo 
nacional, certamente ajuda a matizar um tanto mais a análise. 

Apesar do eclipse da grande voga do ensino mútuo na Inglaterra, 
os liberais brasileiros, propugnadores do método, pensaram então 
que a liberdade de abrir de abrir escolas, sem exames prévios e 
sem autorização, unida a um novo sistema de instrução, difundiria 
rapidamente, até aos mais distantes pontos do Império, a necessária 
instrução primária às massas (Pires de Almeida, 1989 [1889], p.57).

Desde meados de 1830, deplorava-se a condição das escolas 
lancasterianas, por regra refugiadas em locais impróprios, desprovidas 
de mestres aptos na técnica e utensílios, compêndios. “Em seus 
relatórios, os ministros de então, Campos Vergueiro, Chichorro da 
Gama, Inácio Borges e Bernardo de Vasconcellos, fulminavam o 
sistema lancasteriano, em voga para as nossas escolas de primeiras letras” 
(Fleiuss, 1922, p.1.999). Estabelecimentos de instrução idealizados 
para meios urbanos, neles há populações relativamente adensadas, as 
escolas lancasterianas guardariam vigência até o segundo quartel do 
século XIX. Na província de São Paulo, o método deixa de vigorar 
em 1846; já no Espírito Santo, o Regulamento Geral da Instrução 
Pública assim estatuía. “Artigo 25 – Não é permitido o sistema de 
ensino por decuriões ou monitores, e o professor é obrigado a lecionar 
pessoalmente todos os seus alunos.” Em plena República, disposição 
análoga consta no Regulamento da Instrução Pública do Estado 
de Mato Grosso de 1910. “Art. 22 – Não é permitido o sistema de 
ensino por decuriões ou monitores, pelo que o professor que não tenha 
adjunto é obrigado a lecionar pessoalmente todos os seus alunos”. 
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Dos modos de instruir

Desmobiliadas, improvisavam-se as “casas públicas de instrução 
e educação” em saletas na casa do mestre, onde, por vezes, funcionava 
uma venda ou em cantos de cadeias e igrejas. Médico e pastor da colônia 
inglesa na Corte, Robert Walsh, em Notícias do Brasil, narra cena em 
nada lisonjeira. “A venda era mantida por um homem instruído, que 
também mantinha uma escola.”

Quando entramos, fomos saudados pelo animado murmúrio de 
crianças, que recitavam em coro a lição num cômodo contíguo. Fomos 
até lá e deparamos com dez ou doze meninos sentados em bancos 
decentemente trajados, todos lendo junto em voz alta. Seus livros não 
passavam de cartas comerciais recebidas pelo seu mestre e tratando de 
vários assuntos relativos aos seus negócios, sendo cada folha protegida 
de maneira que manuscritos tão preciosos não sofressem com o 
manuseio dos meninos. 

O professor via-se forçado a se valer desse recurso porque não dispunha 
de livros, e dessa forma seus alunos aprendem a ler textos manuscritos 
antes dos impressos. Algumas cartas eram quase incompreensíveis e muito 
mal escritas, e em minha opinião teriam confundido qualquer escrivão do 
Registro Público (Walsh, 1985 [1830], p.54).

No geral, os mestres de escolas manejam a relação mestre-aluno 
ou mestre-classe pelo método individual ou simultâneo, por regra 
as aulas ocorrem em duas jornadas diárias uma pela manhã, outra à 
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tarde.21 Exemplo ideal-típico de emprego de tempo e distribuição 
de lições consta no relatório manuscrito de 15 de julho de 1868 de 
Bernardino de Carvalho, professor na província de São Paulo.

Período da manhã
Todos os dias
– caligrafia: das 8 às 8 ¾
– aritmética prática: das 8 ¾ às 9 ½
– leitura de impressos
– lições de doutrina de gramática inclusive o tempo da tomada 

das lições das 9 ½ às 10 ½
Escola da tarde
Todos os dias
– caligrafia: das 2 às 2¾
– aritmética prática: das 2 ¾ às 3 ½
– leitura dos manuscritos e lições de tabuadas (cada aluno em 

particular)
– teoria da aritmética e sistema métrico (inclusive o tempo 

das tomadas de lição) das 3½ as 4 ½ (Carvalho apud Neves, 
2003).22

O senso prático, assim, recomendava: apenas se começa a 
escrever quando o aprendiz souber soletrar e ler e a fazer contas. 
Não há aulas aos domingos e dias santificados ou de grande gala, 
igualmente nos dias de Entrudo, Quarta-feira de Cinzas ou entre 
Domingo de Ramos e Páscoa, o mesmo para Finados. As férias 
abarcavam da primeira semana de dezembro à primeira de janeiro; 
salvo nalgumas escolas agrupadas na Corte, as aulas públicas são as 
mais simples, uma classe, um mestre. Não se admitiam menores de 
cinco anos, meninas em escolas de meninos e vice-versa, crianças 
com moléstias contagiosas anteriormente expulsas por incorrigíveis. 

21 Cf. Kubo (1986) e Vechia (2004).
22 Para apreciação das formas escolares no período, ver Marcílio (2005).
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Quanto aos escravos, a postura das autoridades é idêntica à 
declinada em Documentos com que ilustríssimo e excelentíssimo senhor 
Dr. José Antonio Saraiva, Presidente da Província de S. Paulo, instruiu 
o relatório da abertura da Assembleia Legislativa Provincial no dia 15 
de fevereiro de 1855. 

Suscitou-me dúvida se eram admitidos à matrícula os escravos, 
ou indivíduos, sobre cuja liberdade não havia certeza. Visto que 
as famílias repugnam mandar as escolas públicas seus filhos se essa 
qualidade de alunos fosse aceita, e atendendo aos perigos de derramar 
a instrução pela classe escrava, ordenei que não fossem recebidos 
nos estabelecimentos de instrução pública senão os meninos, que 
os Professores reconhecessem como livres, ou que provassem essa 
qualidade (Documentos..., 1855, p.48).

Desnecessário redizer que a instrução elementar, assim se crê, 
constitui propedêutica à cultura em sentido antropológico, ou seja, 
conjunto de ideias, signos, modos de comportamento, comunicação e 
sobremodo propedêutica ao homem social pela efetividade da cultura, 
donde o anelo de transcender o círculo restrito do ler-escrever-contar 
pelo ensino de noções literárias e científicas, acrescidos de edificantes 
valores morais, sãs virtudes da fé e modos civis. 

Conhecimentos epitomizados

Numa época demarcada por fenômeno relativamente inédito, 
qual seja, as relações entre ensinante e aprendizes, mediatizadas 
tanto pela palavra do mestre, execução de cópias, ditados, cálculos 
numéricos quanto pela leitura de manuscritos e impressos, cresce 
a procura de compêndios. Índice fortuito consta na “memória” do 
coronel e bacharel em Filosofia e Matemáticas, Martim Francisco 
Ribeiro d’Andrada. 
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Os compêndios destinados para o primeiro grau de instrução, 
encerrando em si elementos mais simples, e princípios de verdade 
geralmente reconhecida, que nunca experimentam a influência 
das novas descobertas, devem ser compostos debaixo da vigilância, 
e inspeção do Estado, porque desta forma sua doutrina nunca será 
desnaturalizada, pela superstição ou negligência, e por isso hão de ser 
de necessidade melhores (Memória..., 1945 [1816], p.470).

Outro ângulo, outra voz. Nos meados do século XIX, o 
governo imperial encarrega Antonio Gonçalves Dias de inspecionar 
estabelecimentos de instrução das províncias do norte. Do périplo 
ajustado, vinha à tona Instrução pública nas províncias do Pará, Maranhão, 
Ceará, Rio Grande, Paraíba, Pernambuco e Bahia, documentário ímpar a 
desdizer as aparências pelas realidades. Estupefato, o poeta maranhense 
cujo romantismo-indianismo desde cedo à meninice aprendera a 
admirar, deplorava. “Um dos defeitos é a falta de Compêndios no 
interior porque os não há, nas Capitais, porque não há escolha, ou 
foi mal feita; porque a escola não é suprida, e os pais relutam em 
dar os livros exigidos, ou repugnam aos mestres os admitidos pelas 
autoridades” (Gonçalves Dias, 1957 [1852], p.362).

Quais compêndios? Quais autores? Quais lugares?

Terra-a-terra, os passos de vida escolar no Primeiro Reinado, 
Regências e início do Segundo Reinado, de algum modo, faziam-se 
acompanhar dum sortimento de obras didáticas, hoje quase esquecidas, 
conquanto saudadas como expressivas de técnicas intelectuais do 
entendimento da ordem natural das coisas e dos homens.23 Lento 
e lento assistia-se à integração da escola de instrução primária em 

23 Quanto à escolarização dos saberes com vista a propiciar “aprendizagens 
elementares” e a “trilogia ler-escrever-contar”, escreve Hébrard (1999, p.66): “Em 
suma, trata-se de ver como essa trilogia, a nossos olhos tão natural, é produzida 
na e pela escolarização”.
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paisagens sociais diversas, além de certa familiarização do ensino letrado 
com recurso a impressos revestidos de ditaticidade. É de supor que, 
porventura, nos lugares nos quais se vivenciava a experiência escolar, 
que a combinatória ensino/texto/imagem se viabiliza consoante edições 
esporádicas ou repisadas de compêndios impressos em tipografias locais 
ou em editoras a caminho do prestígio comercial. Se tal combinatória 
é circunstanciada por imperativos técnicos e potenciais de consumo, 
sem dúvida, o é também pela renúncia ao recurso único da memória, 
faculdade superior, mas susceptível de elisões.

Como os trabalhadores do mundo físico, os do mundo moral, 
para não perderem suas forças em vão, precisavam de um depósito 
que recolhesse e guardasse os seus produtos. O depósito que para se 
inventou foi o livro. O livro, portanto, está para o mundo moral na 
mesma razão que o celeiro está para o mundo físico. Como o celeiro 
guarda o alimento do corpo, o livro guarda o alimento do espírito, ou 
é o depositório das ciências, das leis, da memória, dos acontecimentos, 
dos usos, dos hábitos e dos costumes (Oliveira, 1874, p.361). 

Sem pretender estabelecer copioso censo editorial ou declarar 
título a título, autor a autor ou ainda contabilizar produção, uso e 
recepção, convém nomear alguns títulos e autores, assim o rol indexado 
a seguir é tão só primeira escavação em solo rico em despojos. 

Nos cantos e recantos do Império, para ensinar a ler, recorre-se 
às “cartas de ABC”, cartões com as letras do alfabeto, leitura e cópia 
de manuscritos, cartilhas quando houver. Para “ler correntemente”, 
convém relembrar: Primeira coleção de cartas para os meninos e meninas 
aprenderem a ler, de Alexandre Balmat (Rio de Janeiro, 1840); Arte de 
ler e de escrever em pouco tempo, ou razão filosófica da verdadeira ortografia, 
desinfetada dos prejuízos da ortografia barbaresca, de Marcelino Pinto 
Ribeiro Duarte (Niterói, 1842); Novas cartas para aprender a ler, 
nas quais se mostra que não é necessário estudar as sílabas isoladas dos 
nomes, como se ensina pelas antigas cartas, de Salvador Henrique de 



50   •   Carlos Monarcha

Albuquerque (Pernambuco, 1842); Plano para o ensino das primeiras 
letras, aproveitando os três métodos: mútuo, individual e simultâneo, de 
Antonio Gentil Ibirapitanga (Bahia, 1846); Cartilha do povo, de José 
Inácio de Abreu e Lima (Pernambuco, 1849), Traslados caligráficos, de 
Cirilo Delermando (Rio de Janeiro, 1854). E a muito bem divulgada 
cartilha portuguesa, Método Castilho para o ensino rápido e aprazível do 
ler impresso, manuscrito, e numeração e do escrever, de António Feliciano 
de Castilho (Lisboa, 2ed., 1853), propagandeada no Brasil pelo autor 
sob incentivo de Pedro II, com o intuito de recomendá-lo como 
“método nacional de alfabetização.”

Diremos de passagem que este era o método ideado por Antonio 
Feliciano de Castilho, para ensinar a leitura: “ele punha de parte 
inteiramente, a relação entre o nome e o valor das letras, para dar, 
como deu a cada uma, o nome de uma pessoa ou de um objeto, com os 
quais organizava um “conto”, em que a graça era um meio de “fixar” e a 
analogia um meio de “derivar”. A era um mandrião; B – boi, C- cortesão” 
(Lições de pedagogia, do autor, 1919) (Lima, 1927, p.153, grifo do autor).

Ainda nesse gênero: Silabário brasileiro para aprender facilmente 
a ler, “confeccionado por” Francisco de Paula Soares e Carlos Koeffer 
(Porto Alegre, 1858), Manual explicativo do método de leitura denominado 
Escola Brasileira, oferecido à classe de Professores de Primeiras Letras, de 
Francisco Alves da Silva Castilho (Rio de Janeiro, 1859); Compêndio 
de gramática portuguesa, por Policarpio José Dias da Cruz, “corrigido e 
emendado de acordo com os Srs. professores públicos da Corte” (Rio 
de Janeiro, 1860), Iris clássico, do citado Antonio Feliciano de Castilho, 
dedicado “A Sua Majestade o Senhor D. Pedro Segundo, Imperador 
do Brasil” e “ordenado e oferecido aos mestres e aos alunos das escolas 
brasileiras”; Método facílimo para aprender a ler e escrever no mais curto 
espaço de tempo possível tanto a letra redonda quanto a letra manuscrita, 
de Emilio Achilles Monteverde (Lisboa, 1865); Gramática da infância 
dedicada aos srs. Professores de instrução primária (Rio de Janeiro, 1864).
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Na modalidade “crestomatia”, ou seja, “estudo das coisas úteis” 
e “recolha de excertos de autores”: Crestomatia brasileira, “adotada 
pelo Conselho de Instrução Pública da Província, para uso das classes 
de leitura e análise”, por Francisco de Paula Soares e Carlos Koeffer 
(Porto Alegre, 1859); O livro dos meninos. Curso elementar de instrução 
primária, de António Rego (Maranhão, 1864), e o singularíssimo 
Livro do povo, de Antonio Marques Rodrigues, inspetor da Instrução 
Pública, “conselheiro do professorado; animando a uns, admoestando 
a outros, fiscalizando a todos” (Maranhão, 1861).

O Livro do povo – volume de perto de 300 páginas em tipo 
compacto e intercalado de muitas gravuras – vendia-se por 400 réis e 
continha os seguintes capítulos: Vida de Cristo, O vigário, Descrição 
de alguns mamíferos, O bom homem Ricardo, Descrição de algumas 
aves e répteis, O professor primário, Moral prática, Evangelho de 
lavradores, Máximas e sentenças, Regras de higiene, Os astros, Extrato 
de Simão de Nantua, Corografia do Brasil.

Não satisfeito com o preço insignificante de 400 réis, que mal dava 
para cobrir as despesas da impressão, tirava Marques Rodrigues edições 
especiais desse livrinho para distribuição gratuita. E assim o Livro do 
povo foi o livro de leitura da infância maranhense do segundo reinado, 
que quase toda ela aprendeu a ler as lições ditadas pelo espírito bom e 
generoso de Antônio Marques Rodrigues (Viveiros, 1952, p.80).

Quanto à “matéria escrever correntemente”, lembrando que se 
aprendia a escrever copiando e desenhando letras, recorrendo-se a 
exercícios caligráficos como: bastardo, bastardinho e cursivo, ortografia, 
cópia, ditado e, quando possível, à composição de períodos.

Para “contar e calcular”: Lições de aritmética, por “Um brasileiro” 
(Rio de Janeiro, 1825), Compêndio aritmético ou Tabuada curiosa para 
os meninos, onde se explica em diálogo os principais fundamentos da 
aritmética, e outras coisas curiosas, e necessárias, de P. Plancher-Seignot 
(Rio de Janeiro, 1827); Compêndio de aritmética, por Candido Batista 
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de Oliveira, “para uso das nossas Escolas de instrução primária, 
especialmente de ensino mútuo” (Rio de Janeiro, 1832); Compêndio de 
matemáticas elementares, por Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde 
(Rio de Janeiro, 1831); Compêndio científico para a mocidade 
brasileira, “Destinado ao uso das escolas dos dois sexos, ornado de 
nove estampas acomodadas as artes, e ciências de que nele se trata, 
tiradas por litografia”, “por um cidadão agradecido” [pseudônimo de 
José Paulo de Figueroa Nabuco de Araújo] (Rio de Janeiro, 1838); 
Aritmética para meninos, contendo unicamente o que é indispensável e se 
pode ensinar nas primeiras letras, de Antonio Álvares Pereira Coruja 
(Rio de Janeiro, 1850). 

Quanto à fruição da consciência histórico-geográfica: Resumo 
da história do Brasil até 1818, “traduzido de M. Denis, corrigido e 
aumentado”, por Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, “adaptado 
pelo governo para uso das escolas” (Rio de Janeiro, 1831), Compêndio 
de geografia universal, contendo a descrição particular de todas as regiões 
do mundo conhecido e com especialidade do Império do Brasil, “composto 
e dedicado à mocidade brasileira, por um oficial General do Exército”, 
de Jacques Antonio Marcos de Beaurepaire (Rio de Janeiro, 1835); 
Compêndio de geografia elementar, de José Saturnino da Costa Pereira 
(Rio de Janeiro, 1836); Compêndio das eras da província do Pará, de 
Antonio Ladislau Monteiro Baena (Pará, 1838); Historia universal 
resumida para uso das escolas, de Parley (pseudônimo de Daniel 
Hawthorne), tradução do desembargador Lourenço José Ribeiro 
(Rio de Janeiro, 1838); Introdução coreográfica à história do Brasil, por 
Pedro D’Alcântara Bellegarde (Rio de Janeiro, 1840); Compêndio de 
geografia, de Tomás Pompeu de Souza Brasil (Ceará, 1856); Compêndio 
de geografia da Província do Rio Grande do Sul, de Eudoro Brasileiro 
Berlinck (Porto Alegre, 1863). 

Para conter a frouxidão da índole das gerações nascentes, formar 
seres virtuosos mediante controle das pulsões e comportamentos 
hostis (afinal, toda educação tem seu preço), recomenda-se a leitura 
e a cópia de civilidades, a memorização de conselhos e a vivência de 
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máximas morais. Dentre os códigos de decoro, fenômeno expressivo 
de uma ortopedia moral nascente, o bem-fadado A ciência do bom 
homem Ricardo ou meios de fazer fortuna, de Benjamin Franklin (Rio de 
Janeiro, 1835), sisudo repositório de conselhos contrários à vadiação. É 
do autor o conhecidíssimo adágio burguês – “tempo é dinheiro”.

Mas se amais a vida, diz outra vez o bom homem Ricardo, não 
desperdiceis o tempo, porque ele é o estofo da vida. Quanto tempo 
não damos ao sono além do necessário? Não nos esqueçamos de 
que a raposa que dorme não apanha galinhas. Se o tempo é o mais 
precioso dos bens, desperdiçá-lo é o maior das loucuras, diz o bom 
homem Ricardo, pois diz ele em outro lugar: o tempo perdido 
não recupera, e o que nós dizemos tempo bastante sempre é pouco 
(Franklin, 1825, p.4, grifo do autor). 

No solo reescavado, mais ao fundo, o Fabulista da mocidade ou 
fábulas seletas de Esopo, de La Fontaine, tradução de Tristão da Cunha 
Portugal (Lisboa, 1837), Coleção de Fábulas (imitadas de Esopo e de La 
Fontaine: dedicadas a S. M. o Imperador D. Pedro II), de Justiniano José de 
Souza (Rio de Janeiro, 1852); Tesouro de meninos: obra clássica dividida 
em três partes: moral, virtude, civilidade, de Pedro Blanchard, “vertida 
em português e oferecida à mocidade estudiosa” por Mateus José da 
Rocha (Lisboa, 16. ed. 1861); Educador da mocidade, de Alexandre J. 
Melo Morais (Bahia, 1852); Guia de leitura e máximas gerais de conduta, 
por Antonio Alves Branco Moniz Barreto (Rio de Janeiro, 1854). 

No engrossado das civilidades: Cartas de uma americana sobre a 
educação de meninas, tradução de João Cândido de Deus e Silva (Rio 
de Janeiro, 1838); Noções gerais acerca da educação da mocidade brasileira, 
de João Henrique Freeze (Rio de Janeiro, 1850); Tesouro de meninas ou 
Diálogos entre uma sábia aia e suas discípulas, de Jeanne Marie Leprince 
de Beaumont, tradução de Joaquim Inácio de Frias, do original 
Magasin des enfants ou dialogues entre une sage gouvernante et plusieurs 
de ses élèves de grande distinction (Lisboa, 1846, 2v.).
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Nos quais refletem e falam as meninas, segundo o gênio, 
temperamento, e inclinações de cada uma; e representando-se os 
defeitos da sua idade, se mostra de que modo se podem emendar. 
Compreende também esta obra um compêndio da História Sagrada, da 
Fábula, e da Geografia, e alguns contos morais, para entreter as meninas 
agradavelmente, sendo tudo escrito em estilo simples, e proporcionado 
aos seus tenros anos (Leprince de Beaumont, 1846, p.26).

Nas páginas instrutivas, outro conselho de Leprince de 
Beaumont. “Primeiramente deveis pedir a Deus todas as manhãs, 
e noites nas vossas orações graças para vós emendares, porque 
nós não podemos nada sem o seu socorro; mas é preciso pedir-
lhe esta graça com eficácia, é como vós pedis a vossa mãe o que 
mais desejais” (Leprince de Beaumont, 1846, p.46). Para propiciar 
experiência cristã de vida e, claro, exaltar a aliança entre Trono 
e Altar, coexistem o empenho de escolarizar as verdades do 
cristianismo, cujo propósito reside na anunciação de prêmios e 
castigos da vida sobrenatural: Escola brasileira, ou instrução útil a 
todas as classes, extraída da Sagrada Escritura para uso da mocidade, 
por José da Silva Lisboa, visconde de Cairu, “membro da Sociedade 
Filosófica de Filadélfia” (Rio de Janeiro, 1827), dedicado “Ao mui 
alto e poderoso senhor d. Pedro I – Imperador constitucional e 
Defensor Perpétuo do Brasil”.

Sendo constante em um e outro hemisfério a porfia dos infiéis 
em subverterem o Altar e o Trono, pela introdução de maus livros, 
em que se desluz a Sagrada Escritura parece conveniente à firmeza 
e estabilidade do Edifício Político, de que Vossa Majestade foi o 
glorioso Fundador na Terra de Santa Cruz, que, para se exterminar 
dela o contágio do século, se instrua e fortifique o espírito dos 
meninos no Ensino de Primeiras Letras com a lição de originais 
ditames dos Livros, que dão a evidência da Divina Revelação 
(Lisboa, 1827, p.10).



I. Da Assembleia Nacional Constituinte à consolidação do Império   •   55 

Partilhando do princípio que assevera a religião como salvaguarda 
da moralidade dos povos, vem a público Cartilha da escola brasileira 
para instrução elementar na religião do Brasil, de José da Silva Lisboa, 
visconde de Cairu (Rio de Janeiro, 1831).

P. Meninos, que Religião professas?
R. A Religião do Estado.
P. Que ensina esta Religião?
R. A Lei de Deus, conforme a Doutrina Evangélica e Tradição 

Apostólica, interpretada e certificada pela Igreja de Roma.
P. Sois cristãos?
R. Sim, e católico pela Graça.
P. Quem é Deus? 
R. É um Espírito Eterno, Poder invisível, Imenso, Criador, 

Conservador, e Regedor do Universo, infinitamente Sábio e Perfeito, 
Remunerador dos Bons, e Castigador dos maus (Lisboa, 1831, p.143).

Depois viriam Harmonias da criação, de Caetano Lopes de Moura 
(Paris, 1846); Catecismo da doutrina cristã, do cônego Joaquim Caetano 
Fernandes Pinheiro (Rio de Janeiro, 1855); Catecismo (doutrinas cristãs) 
de Fleury, tradução de Joaquim José da Silveira (Rio de Janeiro, 1866) 
e, por último, recendiam os evangelhos e os catecismos de Montepelier 
e Fleury. Na superfície da escavação, o popularíssimo História de Simão 
de Nantua ou o mercador de feiras, de Laurent Pierre de Jussieu, tradução 
de Felipe Ferreira de Araújo Castro (Lisboa, 1832), seguidos de Mimo 
à infância ou Manual de história sagrada para uso das crianças “Que 
frequentam as aulas, tanto em Portugal como no Brasil”, por Emílio 
Aquiles Monteverde (Lisboa, 1859). 

Sobre a saúde fisica e moral, educação fisica, mais regras 
higiênicas, as belas obras, o volumoso Tratado de educação físico-moral 
dos meninos, de Joaquim Jerônimo Serpa, “extraído das obras de Mr. 
Gardien, doutor em medicina” (Pernambuco, 1828), título original 
Traité d’accouchemens, de maladies des feuvres, et de maladies propres a 
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cetage, Generalidades acerca da educação física dos meninos, de Joaquim 
Pedro de Melo (Rio de Janeiro, 1846); Relações sobre a educação física 
e moral da infância, de Xavier Inácio Firmo (Rio de Janeiro, 1854); A 
educação física das meninas, de Casimiro José de Morais Sarmento (Rio 
de Janeiro, 1858). Por fim, o estudo memorizado da Constituição do 
Império, conforme prescrição legislada, complementa o rol de leituras 
recomendadas. Para formação de professores, nalguma medida recorre-
se ao Curso normal para professores de primeiras letras, subintitulado 
“Direções relativas à educação física, moral e intelectual nas escolas 
primárias” (Niterói, 1839).

Regulações dos compêndios

O marco inicial da regulagem da afluição de compêndios é, 
certamente, o Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854, o 
qual “Aprova o Regulamento para a reforma do ensino primário e 
secundário da Corte”. Em conformidade com o artigo 2º, parágrafo 
4º, ao Inspetor Geral compete “Rever os compêndios adotados nas 
escolas públicas, corrigi-los ou fazê-los corrigir, e substituí-los, quando 
for necessário”; regulação expandida no artigo 11º – “O Conselho 
Diretor tomará parte em todos os negócios em que a sua intervenção é 
exigida por esse Regulamento. Terá especialmente a seu cuidado: 1º – 
O exame dos melhores métodos e sistemas práticos de ensino. 2º – A 
designação e revisão dos compêndios na forma do Art. 4º”.

Desdobramentos desse marco inicial remetem ao Código de 
Instrução Pública da província de São Paulo, 1857, elaborado por 
sujeitos notáveis, Antonio Joaquim Ribas, João Dabney de Avellar 
Brotero, Diogo de Mendonça Pinto, inspetor-geral da Instrução. Ao 
inspetor compete “Prescrever os livros, compêndios e modelos que 
devem ser adotados no ensino público, e vedar ao ensino privado os 
que forem contrários à religião, à moral, ou às leis”; e proibir “qualquer 
traslado, livro ou método, que não estejam completamente autorizados”. 
Conforme o artigo 159, o poder público atuaria como indutor de 
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cultura, encomendando a pessoas ilustradas compêndios “adaptados 
à compreensão dos alunos” para o ensino de moral, religião católica 
apostólica romana, aritmética, gramática; aos autores se concederia 
gratificação não excedente a 600 mil réis, revertendo-se à província a 
propriedade intelectual. Na sequência, uma comissão decidiria haver 
ou não a necessidade de revisar os conteúdos, depois viria a impressão 
de “número avultado de exemplares, a fim de que possam ser expostos 
à venda por preço módico.” 

Para a instrução média, o mesmo artigo estipula gratificação não 
excedente a 1:000$000 réis para autores de compêndios de geografia, 
história, história natural, física, igualmente “adaptados à compreensão 
dos alunos cuja propriedade ficará pertencendo à Província”. Ainda 
que dispersamente, ainda que localizadamente, esses são os atos de 
edição e regulação de compêndios efetuados numa conjuntura de 
escolarizarão de conhecimentos.




