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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 
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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).
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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.




