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ANTONIO DA SILVA JARDIM (1860-1891) 

NA HISTÓRIA DO ENSINO DE LEITURA 
E ESCRITA NO BRASIL1

Franciele Ruiz Pasquim

Introdução

O anseio por mudanças sociais e políticas no período imperial 

brasileiro intensificou-se nas duas décadas que antecederam a ins-

tauração do regime republicano, com repercussões importantes 

para a instrução pública e para o ensino inicial de leitura e escrita a 

crianças. Segundo Mortatti (2000, p.51), o “[...] final da década de 

1870 e a década de 1880, sobretudo na província de São Paulo, são 

momentos ricos de efervescência de ideias renovadoras em relação 

ao ensino da leitura e à nacionalização do material didático”.

É nesse contexto político e social que Mortatti (ibidem, p.25) 

situa o “primeiro momento” da história da alfabetização no Bra-

sil (1876 a 1890), marcado pela “[...] disputa entre o então ‘novo’ 

método João de Deus para o ensino da leitura, baseado na palavra-

ção, e os ‘antigos’ métodos sintéticos – soletração e silabação – em 

que se baseiam as primeiras cartilhas escritas por brasileiros”. E é 

 1 Este texto é resultante de pesquisa de mestrado, desenvolvida com bolsa 

Fapesp, cujos resultados finais foram apresentados sob a forma de dissertação 

de mestrado (Pasquim, 2013) [N.O.].
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36  MARIA DO ROSÁRIO L. MORTATTI E OUTROS

nesse momento histórico que “o método João de Deus”, contido na 

Cartilha maternal ou arte da leitura, escrita pelo poeta português 

João de Deus e publicada em Portugal em 1876, “[...] passa a ser 

divulgado sistemática e programaticamente no Brasil [...] por An-

tonio da Silva Jardim, positivista militante e professor de Português 

na Escola Normal de São Paulo” (ibidem, p.25).

A importância do pensamento e da atuação de Antonio da Silva 

Jardim (1860-1891), não se limita à divulgação desse método de 

ensino da leitura. Essa, porém, é sua faceta menos conhecida, com-

parativamente à do propagandista do regime republicano, que tem 

sido objeto de estudos realizados por brasileiros. O objetivo deste 

texto, portanto, é contribuir para a compreensão de aspectos ainda 

pouco explorados de seu pensamento sobre o ensino inicial da leitu-

ra e da escrita, assim como de sua contribuição para a reflexão sobre 

a necessidade de pensar o ensino inicial de leitura e escrita não como 

questão meramente didático-educacional, mas, sobretudo, como 

questão política, econômica, cultural e social. 

Aspectos da vida, formação e atuação profissional 

Antonio da Silva Jardim nasceu no dia 16 de agosto de 1860, na 

cidade de Capivari, na província do Rio de Janeiro, atual município 

de Silva Jardim.2 Era filho de Gabriel da Silva Jardim3 e de Felismi-

 2 No dia 9 de agosto de 2010, o município de Silva Jardim comemorou o ses-

quicentenário de nascimento de seu patrono. E, durante as comemorações, 

foram organizadas exposições e premiação dos vencedores dos projetos “Meu 

bairro” e “História da minha cidade”. Houve, ainda, premiação das melhores 

redações sobre “Os republicanos”. Disponível em: <http://www.silvajar-

dim.rj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Ite

mid=2>. Acesso em: 30 set. 2012.

 3 Gabriel Jardim, “[...] nascido em 2 de julho de 1841, casou-se aos 18 annos, 

entregando-se aos misteres ruraes até 1865, em que por instancia de amigos 

fundou uma escola particular, que aproveitou á infancia de Silva Jardim” 

(Leão, 1895, p.5).
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na Leopoldina de Mendonça Jardim, ambos pequenos lavradores 

(Leão, 1895, p.4). Silva Jardim teve contato com as primeiras letras 

na infância, pois seu pai era também professor e ensinava os rudi-

mentos da leitura e da escrita em sua casa.

Conforme apontam seus biógrafos, Silva Jardim, por ter desen-

volvido o gosto pelos estudos, aos 11 de idade já ensinava os colegas 

de classe quando seu pai precisava se ausentar.

Ainda durante sua infância, apesar das dificuldades econômicas 

pelas quais seu pai passava, Silva Jardim, por ser um aluno muito 

dedicado, “[...] foi para Niterói fazer os estudos secundários. Ali 

contraiu varíola benigna, que lhe deixou marcas no rosto por toda 

vida. Após a cura, retomou os estudos no colégio secundário Silva 

Pontes [...]” (Guzzo, 2003, p.12).

Em 1874, com 14 anos, Silva Jardim passou a estudar no Co-

légio Mosteiro de São Bento,4 em Niterói (RJ), onde recebeu edu-

cação católica. No ano seguinte, em 1875, estudou no externato 

“Jasper”,5 tendo enfrentado dificuldades financeiras que ameaça-

vam sua permanência nessa instituição. A fim de complementar a 

renda familiar e pagar as despesas com seus estudos, Silva Jardim 

auxiliou o ex-professor Jasper L. Harben6 nas aulas particulares de 

Língua Inglesa (ibidem, p.13).

Entre 1875 e 1878, Silva Jardim iniciou os estudos preparatórios 

para o curso de Direito no Rio de Janeiro (RJ) e teve como colega o 

poeta Raimundo Corrêa. No ano de 1878, mudou-se para São Paulo 

e ingressou, com 18 anos incompletos, na Faculdade de Direito de 

São Paulo (SP). Nesse período, Silva Jardim

 4 O Colégio de São Bento foi fundado pelos monges do mosteiro de São Bento, 

em 1858. Trata-se de uma instituição educativa católica beneditina para meni-

nos. Disponível em: <http://www.osb.or.br/mosteiro/index.php>. Acesso 

em: 22 nov. 2012.

 5 Não localizei informações, até o momento, sobre essa instituição.

 6 Jasper L. Harber foi diretor do externato “Jasper” e autor do livro Prosódia 

ingleza: novo methodo para aprender a pronunciar e fallar com facilidade todas 

as palavras da lingua ingleza, publicado em 1878 (Revista Ilustrada, 1878, p.7).
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[...] fez parte da Bucha7 quando estudante, tendo mesmo servido 

de intermediário entre ela e a Maçonaria, juntamente com Teófilo 

Dias. Daí os elogios que recebeu do “bucheiro” Rangel Pestana 

[...] Como todos de sua geração, contudo, sofreu influência das 

variadas sociedades secretas então atuantes nos meios acadêmicos, 

que se refletiram mais tarde em suas atividades propagandísticas. 

(Lima, 1987, p.46)

Segundo Carvalho (2010, p.32), a Maçonaria “[...] no passado 

emprestou a sua organização para um país que não possuía parti-

dos políticos”. O século XIX foi marcado pela atuação de muitos 

maçons, pois “[...] era grande a efervescência nas Lojas e nos clubes 

republicanos de inspiração maçônica, destacando-se, nesse perío-

do, muitos maçons civis, que seriam chamados de ‘republicanos 

históricos’8: [...] Silva Jardim” (ibidem, p.42-3).

O ingresso na Faculdade de Direito de São Paulo representou 

um marco na trajetória intelectual de Silva Jardim. Além de confir-

mar sua notável capacidade e inteligência para os estudos, o ingres-

so na vida acadêmica contribuiu para definir seu perfil ideológico e 

político. Segundo Fernandes (2008, p.16), a estada de Silva Jardim 

nessa instituição

[...] foi de fundamental importância para sua formação, não só pela 

aprendizagem acadêmica propriamente dita, mas, principalmente 

 7 Entre 1828 e 1832, foi fundada a “Burschenschaft”, por Júlio Frank. A Bucha, 

como ficou conhecida, tinha como integrantes alguns estudantes do Curso 

Anexo da Academia de Direito. Essa sociedade de jovens era um tipo de maço-

naria “secreta, liberal e filantrópica” em prol das ideias liberais e republicanas. 

Além disso, auxiliava no pagamento de despesas dos estudos de alunos mais 

pobres (Montoyama, 2006, p.75).

 8 Carvalho (2010, p.42-3) destaca, também, a atuação de “Quintino Bocayuva 

(fundador do jornal A República e futuro Grão-Mestre do GOB), Campos 

Sales (futuro Presidente da República), Prudente de Moraes (primeiro presi-

dente civil da República), Silva Jardim, Rangel Pestana, Francisco Glicério, 

Américo de Campos, Pedro de Toledo, Américo Brasiliense, Ubaldino do 

Amaral, Aristides Lobo, Bernardino de Campos e outros”.
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pela inserção que conseguiu junto à elite intelectual e política do 

país [...]. (grifos meus)

Fundada em 1827, poucos anos após a Independência do Brasil, 

a Faculdade de Direito de São Paulo contribuiu para o desenvolvi-

mento da nação brasileira e representava a elite intelectual e política 

do país. Além disso, foi um polo de formação de bacharéis, e muitos 

deles se tornaram futuros governantes e administradores públicos.9

Foi também no clima da vida acadêmica que Silva Jardim conhe-

ceu e aderiu aos preceitos do Positivismo de Auguste Comte.10 Ini-

cialmente, Silva Jardim esteve vinculado aos positivistas ortodoxos, 

que “[...] queriam um presidente forte, um cérebro ativo na chefia 

do Estado” (Bosi, 1992, p.237), porém, algumas tensões de ordem 

política e social fizeram-no optar pelas ideias do Evolucionismo,11 

que, assim como ele, defendiam “reformas espontâneas, lentas e 

graduais” (ibidem, p.237).

No período em que Silva Jardim permaneceu na Faculdade de Di-

reito de São Paulo, seus autores preferidos eram Luciano Cordeiro,12 

 9 Essas informações foram extraídas da seção “História” do site da Faculdade 

de Direito de São Paulo. Disponível em: <http//:www.diretiro.usp.br/facul-

dade/index_faculdadehistoria01.php>. Acesso em: 10 dez. 2012.

 10 Isidore Auguste Marie Xavier Comte nasceu em Montpellier em 19 de janeiro 

de 1789 e faleceu em Paris no dia 5 de setembro de 1857. A essência do pensa-

mento comtiano é a “humanidade, ciência, síntese e fé” (Ribeiro, 1988, p.8)

 11 Como se sabe, o Evolucionismo é uma corrente filosófica que se desenvolveu 

na Europa, ao longo do século XIX, a partir dos estudos de Jean-Baptiste de 

Lamarck (1744-1829) e Charles Darwin (1809-1882). Embora haja diferentes 

vertentes do Evolucionismo, todas elas partem do princípio de que a evolução 

(adaptação às alterações ocorridas no meio ambiente) é uma condição natural 

de todos os seres. Além de Darwin e Lamarck, outros importantes represen-

tantes do Evolucionismo foram Hebert Spencer (1820-1903) e Teilhard de 

Chardin (1881-1955) (Japiassú; Marcondes, 2008). 

 12 Luciano Baptista Cordeiro de Sousa, nascido em Mirandela, Portugal, em 

1844, foi um importante escritor, historiador e geógrafo português. Em 1867, 

diplomou-se em Letras pelo Curso Superior de Letras de Lisboa. Concomi-

tantemente a sua formação, serviu à Marinha portuguesa, o que lhe rendeu, 

após sua diplomação, a indicação, pelo Ministério de Guerra de Portugal, o 

cargo de professor de Literatura e Filosofia do Real Colégio Militar de Portu-
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Sainte-Beuve,13 Planche,14 Taine15 e Teófilo Braga16 (Lima, 1987, 

p.41). 

Apesar do seu temperamento intempestivo e contrário ao regi-

me monárquico, que considerava um entrave para a modernização 

do país e causa primária de seu atraso, Silva Jardim conquistou 

amizades importantes (Leão, 1884). Com espírito combativo, es-

gal. Ao longo de sua atuação profissional, além de ter lecionado nesse Colégio, 

Luciano Cordeiro fundou, em 1876, a Sociedade de Geografia de Lisboa; foi 

deputado, entre 1882 e 1884; e proferiu palestras em países da Europa e da 

África. Aos 56 anos de idade, Luciano Cordeiro faleceu em 1900, em Lisboa 

(Machado, 1891). 

 13 Charles Augustin Sainte-Beuve, nascido em Bolonha, França, em 1804, con-

sagrou-se como escritor e estudioso da literatura francesa. Diplomado médico 

pela Escola de Medicina de Paris, Sainte-Beuve não seguiu a carreira médica. 

Logo após se diplomar, passou a atuar no jornal parisiense Le Globe, onde 

conheceu, entre outros, o escritor Victor Hugo. A partir de sua experiência 

profissional nesse jornal, Sainte-Beuve passou a escrever romances, poemas 

e estudos de crítica literária. No âmbito de sua produção, o livro de crítica 

Port-Royal, publicado entre 1840 e 1859, em cinco volumes, é um dos mais 

conhecidos e estudados pelos estudiosos da crítica literária francesa. Sainte-

-Beuve morreu em Paris, em 1869 (Encyclopédie..., s.d).

 14 Não localizei, até o momento, informações sobre esse autor. 

 15 Hippolyte Adolphe Taine, nascido em Vouziers, França, em 1828, foi um 

dos membros da Academia Francesa, tendo se destacado no âmbito de sua 

atuação profissional como crítico e historiador francês. Diplomado pela Escola 

Normal de Paris, em 1848, Hippolyte Taine atuou como professor da Escola 

de Belas-Artes de Paris e escreveu um conjunto significativo de livros sobre 

história e crítica da literatura francesa. No âmbito de sua atuação profissional, 

Hippolyte Taine ficou conhecido como um importante disseminador do Posi-

tivismo na França. Aos 65 anos de idade, Hippolyte Taine morreu em Paris, 

em 1893 (Larousse, s.d.). 

 16 Joaquim Teófilo Fernandes Braga, nascido em Ponta-Delgada, Portugal, em 

1843, diplomou-se bacharel em Direito, em 1867, e doutorou-se também em 

Direito, em 1868. No âmbito de sua atuação profissional, Teófilo Braga exer-

ceu o cargo de professor do Curso Superior de Letras de Lisboa, onde tomou 

contato mais direto com as ideias do Positivismo de Auguste Comte. Além 

de atuar como professor, Teófilo Braga também atuou como colaborador 

de jornais portugueses, escreveu livros literários e sobre história e crítica da 

literatura europeia. Teófilo Braga morreu em Lisboa, em 1924, aos 81 anos de 

idade (PortugalO, s.d.)
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creveu, com o poeta Valentim Magalhães,17 os folhetos Ideias de 

moço e Crítica escada abaixo, nos quais expuseram seus ideais repu-

blicanos e críticas aos monarquistas; e O General Osório,18 no qual 

fizeram uma homenagem póstuma a esse general.

Em 1878, quando cursava o primeiro ano de faculdade, Silva 

Jardim conheceu Ana Margarida de Andrada, filha de Martim 

Francisco Ribeiro de Andrada,19 que era conselheiro e professor de 

Direito Eclesiástico da Faculdade de Direito de São Paulo.

Esse namoro possibilitou a Silva Jardim ampliar ainda mais 

seu círculo de amizades, e, por esse motivo, conheceu o professor 

Inglês de Sousa.20 O estabelecimento de relação de amizade com 

essa importante figura da época rendeu a Silva Jardim algumas 

ascensões importantes, como sua nomeação, no dia 2 de agosto de 

1880, a secretário e professor do curso primário do sexo masculino 

na escola primária anexa à Escola Normal de São Paulo (ENSP), e o 

convite para atuar como redator e revisor literário do jornal Tribuna 

Liberal, de São Paulo.

A atuação de Silva Jardim como secretário da ENSP e professor 

do curso primário anexo contribuiu para suas aspirações e propósi-

tos em prol da modernização da educação do Brasil. Nessa institui-

 17 AntônioValentim da Costa Magalhães nasceu no dia 16 de janeiro de 1859 e 

faleceu no dia 17 de maio de 1903. Bacharelou-se em Direito pela Academia 

de Direito de São Paulo em 1881. Foi poeta, romancista, dramaturgo, crítico e 

jornalista brasileiro (Behar,198?).

 18 O folheto O General Osório foi comercializado, e todo o dinheiro arrecadado 

com sua venda foi destinado à construção de um monumento em homenagem 

ao falecido General Osóri. (Jornal A Constituinte, 1879).

 19 Martim Francisco Ribeiro de Andrada diplomou-se em filosofias e matemá-

ticas, na Universidade de Coimbra (Portugal). Em 1821 iniciou sua carreira 

política como secretário do governo provisório de São Paulo. Em 1822 foi 

ministro da Fazenda. Em 1823 foi eleito como deputado de sua província para 

a Assembleia Constituinte de 1823. Faleceu em 1844 (Vainfas, 2008, p.527).

 20 Herculano Marcos Inglês de Sousa nasceu em 1853, na cidade de Óbidos, no 

estado do Pará, e morreu em 1918, no Rio de Janeiro. Formado em Direito, foi 

presidente do Espírito Santo e do Maranhão. Foi professor da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro e membro-fundador da Academia Brasileira de 

Letras (Moisés, 2001, p.42). 
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ção, era responsável por formar professores primários para o ensino 

da leitura e da escrita, e aí encontrou a possibilidade de combater o 

analfabetismo no país (Mortatti, 2000).

Como professor da seção masculina do curso primário anexo 

à ENSP, motivado pelas inovações educacionais da época, Silva 

Jardim

[...] tornou-se partidário da cartilha de João de Deus, que se ajus-

tava às suas concepções positivas. O livro ensinava a ler pelo método 

da palavração, isto é, não por meio de sílabas, nem soletrando, e sim 

logo através de palavras completas, das mais simples às mais com-

plexas. (Queiroz, 1967, p.50)

Os cargos ocupados por Silva Jardim na ENSP muito contri-

buíram para sua permanência na faculdade de Direito, pois, além 

de pagar seus estudos, podia ajudar seus pais. Assim, em abril de 

1882, aos 22 anos de idade, Silva Jardim formou-se bacharel em 

Ciências Sociais e Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Paulo. 

Nesse mesmo ano, foi convidado por Inglês de Sousa, então pre-

sidente da província do Espírito Santo, a propagar o “novo método” 

de ensino – o método “João de Deus”— por meio de conferências 

públicas sobre as vantagens desse método para o ensino da leitura, 

o qual já utilizara quando ainda era professor do curso primário 

anexo à ENSP. 

Entre os dias 18 e 28 de julho de 1882, Silva Jardim permaneceu 

em Vitória, capital da província do Espírito Santo, para divulgar 

esse novo método de ensino, conforme as cláusulas do contrato 

acordado com Inglês de Sousa: 

1o a propagar o methodo JOÃO DE DEUS, lecionando gratui-

tamente a todas as pessoas que o desejassem aprender; 2o a fazer 

sete conferencias publicas, justificando a importância do referido 

methodo e sua utilidade; 3o a abrir um curso publico diario com 42 

licções para professores, professoras e mais pessoas; 4o a leccionar 

em casas particulares, sem remuneração alguma, contanto que o 
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tempo gasto com todas as licçoes não excedesse a sete horas por 

dia; 5o a apresentar no fim do curso um relatório circunstanciado 

de todos os meus trabalhos, incluindo noticias detalhadas sobre o 

resultado que tivesse obtido n’esta Provincia com meu curso diario. 

(Jardim, 1882, p.4)

Além das conferências, Silva Jardim ensinava em casas par-

ticulares dessa cidade e promovia cursos diários para ensinar os 

professores a ensinar leitura pelo método “João de Deus”. Essas 

conferências davam-lhe grande prestígio. Por outro lado, porém, 

Inglês de Sousa recebeu críticas negativas por tê-lo convidado a 

proferir essas conferências nessa província. 

Segundo Gontijo e Gomes (2012, p.82), o motivo pelo qual In-

glês de Sousa convidou Silva Jardim para divulgar o método “João 

de Deus” na província do Espírito Santo estava relacionado a dois 

fatores: aquele já conhecia o trabalho realizado por este no curso 

primário anexo à ENSP; e Inglês de Sousa considerava “defeituoso 

e atrasado” o “método de primeiras letras” (soletração), adotado 

pela província do Espírito Santo.

Diante dessas críticas, Inglês de Sousa justificou a vinda de Silva 

Jardim atribuindo a esse professor a função de divulgar um método 

eficaz para o ensino da leitura, que pudesse contribuir para a refor-

ma da instrução pública primária na província do Espírito Santo. 

No entanto, a ida de Silva Jardim àquela província causou certo 

desconforto entre os redatores dos jornais A Província do Espirito-

-Santo e Espirito-Santense. Segundo Gontijo e Gomes (ibidem), as 

tensões entre os redatores desses jornais estavam relacionadas às 

questões de métodos de leitura. O jornal A Província do Espirito-

-Santo defendia a vinda de Silva Jardim, bem como sua didática, 

porque seus proprietários eram partidários do método intuitivo 

para o ensino. Porém, o jornal Espirito-Santense 

[...] publicou um editorial com o título Coisas do Sr. Inglês, criti-

cando, entre outras iniciativas do Presidente da Província, o fato 

de estar fazendo gastos excessivos com a divulgação do Método 
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João de Deus que já era conhecido na Província, antes mesmo da 

vinda de Silva Jardim. (ibidem, p.122)

Depois de atuar na província do Espírito Santo, de volta a São 

Paulo, em outubro de 1882, Silva Jardim inscreveu-se no concurso 

para o provimento da Cadeira de “Grammatica e Lingua Nacional” 

da ENSP. Nesse concurso, também se inscreveram Manoel José 

Trancoso e Júlio Ribeiro21 (D’Ávila, 1946, p.91). As inscrições 

encerraram-se em março de 1883, e, após a realização das provas, 

nesse mesmo ano, Silva Jardim foi aprovado no dia 26 de abril de 

1884 e nomeado professor vitalício da Cadeira de “Gramática e 

Língua Nacional” da ENSP. Segundo Queiroz (1967), além de seu 

trabalho como professor, Silva Jardim ministrava aulas particulares.

No mesmo ano de seu ingresso como professor na ENSP, em 1o 

de maio de 1883, Silva Jardim casou-se com Ana Margarida Bueno 

de Andrada, e, após nove meses de casado, nasceu seu primeiro 

filho, cujo nome também era Antonio da Silva Jardim. Silva Jardim 

teve outros dois, Condorcet e Clotilde Sofia, que morreram preco-

cemente. Segundo Fernandes (2008, p.71), “[...] a valorização pela 

família, a admiração pelo jacobinismo a la Danton e à filosofia de 

Condorcet, bem como a filiação ao Positivismo estão expressos nos 

três filhos”. 

No dia 21 de abril de 1884, em cumprimento ao Artigo 8o do 

Regulamento de 1880... ENSP, Silva Jardim proferiu a Conferência 

Reforma do ensino da língua materna à congregação dessa instituição 

 21 Manoel José da Lapa Trancoso nasceu na província do Rio de Janeiro e faleceu 

no dia 17 de abril de 1894, tendo sido bacharel em Direito pela Faculdade 

de São Paulo. Nessa instituição, ministrou aulas de Filosofia e de Retórica. 

Também ministrou aulas de História do Brasil no curso anexo da Faculdade 

de Direito de São Paulo (Blake, 1900, p.136). Júlio César Ribeiro Vaugham 

nasceu no dia 16 de abril de 1845, em Sabará (MG) e faleceu no dia 1o de 

novembro de 1890, em Santos (SP). Foi professor na Escola Normal de São 

Paulo e ocupou a Cadeira de Latim no curso anexo da Faculdade de Direito. 

Além disso, teve publicados o livro Grammatica portugueza (1881) (Rocco, 

1946) e livros de literatura, como A carne (1884), entre outros.
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de ensino. A versão escrita do resumo dessa conferência foi publi-

cada em formato de opúsculo (Jardim, 1884) e divulgada aos alunos 

da ENSP como um modelo para o ensino da leitura.

Concomitante à atuação como professor da ENSP, Silva Jar-

dim foi diretor da Escola Neutralidade,22 na cidade de Santos, na 

província de São Paulo. Essa escola foi fundada por Silva Jardim, 

com o professor João Köpke,23 no ano de 1884. Com a fundação 

dessa instituição de ensino, Silva Jardim 

[...] pretendia livremente pôr em prática os seus métodos pedagó-

gicos e desenvolvê-los. Perturbadora novidade para época, a escola 

era laica. Seu nome, a Escola Neutralidade, tencionava indicar 

justamente este caráter “neutro” em face da religião. (Queiroz, 

1967, p.52)

O ano seguinte, 1885, foi bem conturbado para Silva Jardim. 

Embora convicto de seus ideais republicanos, durante as eleições 

da província de São Paulo daquele ano, optou por defender o mo-

narquista e conselheiro Martim Francisco de Andrada, que era seu 

sogro. Tal fato foi assim justificado por Silva Jardim: 

[...] quando voto, voto no partido que mais me parece estar appro-

ximado das minhas idéas, desde que se compromete a pugnar por 

um certo numero de medidas, que julgo necessárias á minha Patria. 

(Leão, 1895, p.83)

Ainda no ano de 1885, “[...] após a morte de seu sogro, de sua 

filhinha Clotilde (recém-nascida) e de seu cunhado” (Guzzo, 2003, 

 22 A Escola Neutralidade era destinada a crianças e a adolescentes de 7 e 18 anos, 

e seu ensino era pautado no método intuitivo e concreto. A esse respeito, ver, 

especialmente, Hilsdorf (1986).

 23 Informações sobre João Köpke encontram-se em texto de Maria do Rosário 

Longo Mortatti que integra este livro. Estudo minucioso sobre esse autor foi 

desenvolvido por Magnani (1997), Mortatti (2000; 2002) e Ribeiro (2001), 

também no âmbito do GPHELLB. 
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p.16), Silva Jardim pediu licença de suas atividades na ENSP e foi 

para a cidade de Santos, 

[...] onde se hospedou na casa de seu velho protetor e amigo Inglês 

de Sousa. Na cidade portuária advogava e residia, também, outro 

cunhado seu, o Dr. Martim Francisco Júnior, homem culto, inte-

ligente da cidade e percebendo boas perspectivas, Silva Jardim 

resolver ficar. Pediu demissão da Escola Normal de São Paulo e 

montou um estabelecimento de ensino particular primário e secun-

dário, ao qual, a princípio se dedicou de corpo e alma. (Queiroz, 

1967, p.54)

A escola “José Bonifácio” foi fundada por Silva Jardim, em San-

tos, que nela atuou como diretor e professor. No ano de sua funda-

ção,”[...] contava com 57 alumnos, incluindo 30 de um professor do 

logar a quem chamára a si e dava bom ordenado e achava-se satis-

feito com a prosperidade do estabelecimento” (Leão, 1895, p.129). 

 No período em que permaneceu na cidade de Santos, Silva 

Jardim “[...] conviveu com advogados, intelectuais descontentes, 

pequenos comerciantes irritados, estivadores e libertos, visitando 

os quilombos, refúgio e cidadela dos negros da Província” (Lima, 

1987, p.59). Contudo, nesse período, deixou o cargo de diretor e 

sócio da Escola Neutralidade e, no ano seguinte, em 1887, filiou-

-se ao Clube Republicano24 de Santos, que era conhecido pela sua 

marca política de esquerda (Fernandes, 2008). A partir da adesão a 

esse clube, iniciou suas conferências sobre o abolicionismo e as pos-

sibilidades de uma República brasileira, uma vez que foi militante e 

combatente contra a escravidão e lutou em sociedades secretas que 

libertavam escravos negros (Queiroz, 1967; Guzzo, 2003).

A partir de sua participação no Clube Republicano de Santos, 

Silva Jardim, aos 27 anos de idade, 

 24 O Clube Republicano de Santos era marcado por uma política abolicionista 

e “[...] que nunca abandonou a causa da libertação dos escravos às suas ideias 

progressistas” (Guzzo, 2003, p.16). 
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[...] penetrou, sùbitamente, no limiar de uma fase inteiramente 

nova de sua vida. Até ali − era assim que sentia − tinha andado 

às apalpadelas, como quem nunca vira de cheio a luz do mundo. 

Encontrava agora a sua determinação, o seu caminho, a sua exis-

tência construtiva. E após sua entrada decisiva na política nacional, 

ao discursar no comício de protesto contra o Terceiro Reinado e 

de apoio à atitude rebelde da Câmara de São Borja partiria pelo 

Brasil afora, na sua longa viagem de agitador e propagandista da 

República − homem de luta populares, enérgico e consciente como 

poucos tivera até então a nossa Pátria. (Queiroz, 1967, p.56)

Os anos de 1888 e 1889 foram marcados por um período de 

efervescência política na vida de Silva Jardim. Nessa época, passou 

a desempenhar o papel de propagandista da República, propria-

mente brasileira. Lima (1987, p.52) afirma que, nesse período,

[...] Silva Jardim fazia um julgamento contundente e abrangente 

de toda a instituição monárquica, de modo a ressaltar, perante a 

população, os seus defeitos e insuficiências, contrapondo-lhe a 

República [...] instituição estabelecida dentro dos princípios do 

positivismo, de ordem e progresso.

Durante sua trajetória como propagandista da República, Silva 

Jardim visitou várias cidades das províncias de Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, 

a fim de apresentar as vantagens desse regime político. Em seus 

discursos e debates, Silva Jardim conquistou muitas amizades, mas 

também fez inimigos que ameaçaram sua integridade física. Todas 

as despesas com essas viagens eram pagas com tributos próprios, 

o que mostrava seu anseio e determinação a favor da abolição e da 

queda da Monarquia (Leão, 1895).

Após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, 

em uma de suas viagens à Itália, Silva Jardim caiu em uma das 

crateras do vulcão Vesúvio e morreu, em 1o de julho de 1891. Sua 
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morte representou, segundo muitos estudiosos, “[...] a morte de um 

republicano e o nascimento da República” (ibidem, p.290).

Aos seus adversarios, os que assim concorreram, para seu exílio 

voluntario e morte súbita, si bem que imprevista, ficou sempre 

desimpedido o caminho dos traves que as pessoas honestas opoem 

aos desmandos políticos e, envolta com essas vantagens na fruição 

dos gozos públicos, o remorso das consciências traiçoeiras e ambi-

ciosas. (ibidem, p.290)

Bibliografia de Antonio da Silva Jardim25

A produção de Silva Jardim está centrada em publicações con-

tra o regime monárquico e em defesa da instauração do regime 

republicano no Brasil, tais como folhetos, livros, artigos em jor-

nais, discursos e conferências, nos quais ele tematizava seus anseios 

republicanos. 

Setenta por cento de sua produção escrita resulta de suas con-

ferências, discursos, artigos de jornais, manifestos, circulares, fo-

 25 No Instrumento de Pesquisa Bibliografia de e sobre Antonio da Silva Jardim: 

um instrumento de pesquisa (Pasquim, 2012) reuni 139 referências de textos 

de outros autores sobre Silva Jardim e de textos que contêm menções a Silva 

Jardim, sua atuação profissional e produção escrita, e/ou citações de seus 

textos. Essas referências estão ordenadas em duas seções: “Bibliografia de 

Antonio da Silva Jardim”, e “Bibliografia sobre Antonio da Silva Jardim”. Na 

primeira seção “Bibliografia de Antonio da Silva Jardim”, encontram-se 45 

referências de textos de Silva Jardim, subdivididas em onze subseções, con-

forme os tipos de textos que localizei. Os títulos das subseções e a quantidade 

de referências correspondentes a cada uma delas são as seguintes: obras, nove; 

obras em coautoria, duas; obras póstumas, duas; opúsculo, um; artigos em 

jornais, dez; circulares, duas; manifestos, um; conferências, cinco; discursos, 

nove; relatório em coautoria, um; e correspondência, uma. Dentre os tex-

tos sobre Silva Jardim, destaco o livro Propaganda republicana (1888-1889): 

discursos, opúsculos, manifestos e artigos coligidos, anotados e prefaciados 

por Barbosa Lima Sobrinho, publicado em 1978 pela Fundação Casa de Rui 

Barbosa e Conselho Federal de Cultura (RJ). 
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lhetos e livros, publicados entre 1888 e 1889, durante seu itinerário 

propagandista pelas províncias brasileiras.

Devido ao interesse que demonstrava pelas conferências do 

Centro Republicano e entusiasmado pelo clima de época, Silva 

Jardim escreveu o artigo intitulado “Tiradentes”, que foi publicado 

em uma das edições do jornal Labarum Literário. Segundo Lima 

(1987, p.40), Silva Jardim distinguia-se “[...] entre os colegas, en-

contrando tempo ainda para dedicar-se à literatura, colaborando no 

Labarum Literário, jornalzinho feito pelos próprios alunos, chegan-

do a ser redator-chefe”.

Em 1878, em coautoria com Valentim Magalhães, Silva Jardim 

teve publicada a obra Ideias de moço, na qual defendem o ideal da 

República. Em 1889, também em coautoria com Valentin Maga-

lhães, teve publicado o artigo “General Osório”, no jornal Tribuna 

Liberal.

Em 1879, Silva Jardim teve publicada a obra A gente no mosteiro, 

pelo jornal Tribuna Liberal (SP). Segundo Queiroz (1967), Lima 

(1987) e Dornas Filho (1936), em uma reunião entre calouros e 

veteranos da Faculdade de Direito, Silva Jardim, recém-ingresso 

nessa instituição, pediu a palavra em um momento não oportuno. 

Tal atitude foi criticada pelos veteranos. Com relação a esse episó-

dio, na obra Gente no mosteiro, Silva Jardim “[...] acusa os colegas de 

serem autoritários e elitistas, questionando, inclusive, a capacidade 

de ser, choveram críticas em todos os jornais dos estudantes, e tam-

bém nos muros” (Fernandes, 2008, p.73).

Em 1880 foi publicada a obra Critica escada abaixo, em que, 

segundo Fernandes (ibidem, p.73), Silva Jardim “[...] busca en-

veredar pelo caminho da crítica literária, debatendo a visão que 

Camilo Castelo Branco possuía do Brasil, acusando-o de destilar 

ódio ao país”.

Em 1884 foi publicado o opúsculo Reforma do ensino da lingua 

materna, pela tipografia Jorge Seckler (SP).26 Trata-se da Confe-

rência pública proferida por Silva Jardim, professor da 1a Cadeira 

 26 Análise detalhada dessa conferência encontra-se em Pasquim (2013).
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de “Lingua Portugueza” da ENSP. Nessa conferência, ocorrida no 

dia 21 de abril de 1884, perante a Congregação da Escola Normal, 

incluindo alunos e professores, Silva Jardim tematiza o ensino da 

leitura, tema relevante e pertinente no contexto da época, como 

mencionei. 

Nessa conferência, Silva Jardim esclarece que os direitos de pu-

blicação pertenciam à Bibliotheca da Escola Normal, “[...] em favor 

da qual desiste o autor dos direitos pátrios de propriedade litteraria, 

para que seja gratuitamente distribuido pelos alumnos da Escola, 

pelos professores públicos, autoridades escolares, e mais pessoas 

interessadas no ensino, em geral.” (Jardim, 1884, p.7). Apresenta, 

também, dedicatórias aos seus familiares, aos professores e alunos 

da ENSP e aos ex-alunos da aula anexa. E, em apêndice, têm-se 

os seguintes documentos: Programma para o ensino da Lingua 

Materna nas escolas primarias annexas á Escola Normal (1884); 

Resumo dos PROGRAMMAS adoptados pela Congregação da 

Escola Normal para o curso de Grammatica e Língua Nacional no 

anno de 1884; Programma do Curso da 1a Cadeira da Escola Nor-

mal segundo a proposta de REFORMA DO REGULAMENTO 

authorisada pela lei n. da Assembléa Provincial e apresentada ao 

Exm. Governo.

Nessa conferência, Silva Jardim defende a eficácia do “método 

João Deus”, por meio da utilização da Cartilha maternal ou arte da 

leitura, escrita pelo poeta, pedagogo e republicano João de Deus 

(1830-1896) e publicada, em 1876, em Portugal. Silva Jardim con-

siderava esse método mais apropriado para ensinar a língua mater-

na às crianças, porque estava centrado no método da palavração e 

consistia em iniciar o ensino da leitura pela palavra, para depois 

analisá-la a partir dos valores fonéticos das letras (Mortatti, 2000). 

Esse método vinha contrapor-se aos métodos da soletração e da 

silabação, ambos de uso rotineiro naquela época. 

Segundo Mortatti (ibidem), o “método João de Deus” para o 

ensino inicial da leitura divulgado nessa cartilha começou a circular 

também, mais sistematicamente, no Brasil, a partir dos anos iniciais 

da década de 1880, principalmente nas províncias de São Paulo e 
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do Espírito Santo. Esse movimento de propagação e utilização do 

“método João de Deus” estava em sintonia com as ideias e os mo-

delos pedagógicos em vigência, nesse mesmo momento histórico, 

em Portugal e no Brasil. 

Ainda em 1884, juntamente com o professor João Köpke, Silva 

Jardim escreveu um relatório sobre a Escola Primária de Neutra-

lidade, no qual apresentou alguns resultados do funcionamento 

dessa escola. Esse relatório foi publicado em 1885, pela Leroy King 

Bookwalter (SP).

Entre 1888 e 1889, período no qual Silva Jardim dedicou-se 

quase exclusivamente à propaganda republicana, teve publicadas 

as seguintes obras: A republica no Brazil: compendio de theorias e 

apreciações políticas destinado a propaganda republicana... (1888); 

A republica no Brazil (1889); Pela republica e contra a monarquia: 

conferencias populares (1889); Carta política ao país e ao partido 

republicano (1889); e Pela republica e contra a monarquia: conferen-

cias populares (1889).

Ainda nesse período (1888-1889), Silva Jardim teve publica-

dos muitos artigos em jornais, discursos, manifestos, circulares e 

conferências, nos quais mostrava-se declaradamente contra a Mo-

narquia e a favor do abolicionismo, do positivismo e da instalação 

da República. Tal fato pode ser observado nos títulos dos textos: “A 

caminho”, “A conspiração”, “A mentira do trono”, “A propaganda 

republicana”, “A situação republicana”, “Carta política ao País” e 

ao “Partido Republicano”, “Política Republicana” e “Manifesto à 

Província e ao País”.

Em 1891, foi publicada a obra póstuma Memórias e viagens I – 

Campanha de um propagandista (1887-1890), pela editora Typ. 

Comp. Nacional (Lisboa, Portugal). Segundo Fernandes (2008, 

p.75), esse livro é “[...] composto de longas transcrições de discursos 

ou artigos anteriores, mas recheados de reflexões do propagandista 

decepcionado com os rumos da jovem república e de justificativas 

do autor para uma série de posturas adotadas em sua vida”.

Em 1978, foi publicado, pela Fundação Casa de Rui Barbosa 

e Conselho Federal de Cultura, o livro Propaganda Republicana 
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(1888-1889): discursos, opúsculos, manifestos e artigos coligidos, 

anotados e prefaciados por Barbosa Lima Sobrinho, que destaca 

que:

[...] a leitura de seus discursos e opúsculos permitirá acompanhar 

a evolução de suas ideias, num sentido que se poderá classificar de 

revolucionário, dissociado de tantos cursos e opúsculos permitirá 

acompanhar a evolução de suas ideias, para a conquista do poder. 

Isso é o que caracteriza a posição singular de Silva Jardim: é que 

visava, acima de tudo, a formação de uma opinião republicana, 

como conquista preliminar do advento de um regime, que lhe pare-

cia falso, se não correspondesse a raízes profundamente mergulha-

das no espírito do povo brasileiro. (Lima Sobrinho, 1987, p.14)

Esse livro muito contribuiu para que estudiosos e pesquisadores 

conhecessem o pensamento e ação política de Silva Jardim, uma vez 

que nele está disponível a maioria dos textos de sua autoria, escri-

tos nos dois anos que antecederam a instauração da República no 

Brasil, ou seja, no período em que ele atuou sistematicamente como 

propagandista desse regime político. 

Bibliografia sobre Antonio da Silva Jardim

No que se refere à produção escrita sobre Antonio da Silva Jar-

dim, reuni 139 referências de textos de outros autores sobre Silva 

Jardim e textos que contêm menções a Silva Jardim, sua atuação 

profissional e produção escrita e/ou citações de seus textos (Pas-

quim, 2012).

 Em relação aos textos sobre Antonio de Silva Jardim, ou seja, 

que tratam especificamente desse autor, reuni 37 referências de 

texto, que estão assim ordenadas: livros, dezessete; artigos, seis; ca-

pítulos, três; trabalhos acadêmicos, quatro; artigos de jornais, três; 

textos completos publicados em anais de eventos, três; e verbete de 

dicionário, um.
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Em relação aos textos que contêm apenas menções a Silva Jar-

dim, sua atuação profissional e sua produção escrita e/ou textos 

que contêm citações de seus textos, reuni 57 referências de texto, 

que estão assim ordenadas: menções e/ou citações em livros, de-

zoito; menções e/ou citações em artigos, dezesseis; menções e/ou 

citações em trabalhos acadêmicos, dez; menções e/ou citações em 

textos completos em anais de eventos, onze; menções e/ou citações 

em verbete de dicionário, um; legislação municipal, uma.

Os textos que contêm apenas menções a Silva Jardim, sua atua-

ção profissional e sua produção escrita e/ou textos que contêm 

citações de seus textos foram publicados entre 1889 e 2011, ou seja, 

ao longo de 122 anos. Porém, somente a partir de 1996 é possível 

verificar a regularidade nas publicações sobre Silva Jardim.

Ainda nesse período, entre 1889 e 2011, há intervalos conside-

ráveis, sem publicação de textos sobre Silva Jardim e/ou textos que 

mencionam e citam seus textos. São eles: 1890, 1892, 1893 e entre 

1896 e 1908. É possível observar que, a partir de 1896, há um inter-

valo de doze anos sem publicações de textos sobre Silva Jardim e/

ou que mencionam e citam seus textos.

Entre as 36 referências de textos sobre Silva Jardim, dezesse-

te são de livros que tratam de biografias e memórias sobre a vida 

e obra de Silva Jardim, nos quais se pode observar um destaque 

para sua atuação como adepto do positivismo e defensor do regime 

político republicano. 

Entre as 56 referências de textos que contêm apenas menções a 

Silva Jardim, sua atuação profissional e sua produção escrita e/ou 

seus textos, pode-se observar que, a partir das três últimas décadas, 

os estudos sobre a atuação de Silva Jardim estão relacionados com 

a história da educação, em particular, com história da alfabetização 

no Brasil. Nesse campo, a partir da divulgação dos resultados das 

pesquisas de Magnani (1997) e Mortatti (2000), o interesse tem 

recaído, especialmente, na atuação de Silva Jardim como defensor e 

divulgador do “método João de Deus” contido na Cartilha mater-

nal ou arte da leitura (1876), escrita pelo poeta português João de 

Deus, também positivista e republicano.
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Considerações finais

Em relação à apresentação dos aspectos sobre a vida, formação 

e atuação do professor Silva Jardim, é possível destacar que a pro-

dução sobre ele está diretamente relacionada a conceitos-chave, tais 

como abolicionismo, republicanismo, positivismo e cientificismo. 

Estes operam de diferentes modos em seu pensamento e são repre-

sentativos de sua ação e atuação política. Por serem os conceitos 

mais explorados de seu pensamento, por muito tempo destacou-

-se sua atuação como “herói da República”, lugar de prestígio que 

ocupa nos estudos sobre a história do Brasil Império.

No entanto, como se pode constatar, a educação é uma face 

menos explorada do pensamento e da atuação de Silva Jardim, o 

que não significa que seja menor, posto que ele pensava a alfabeti-

zação e a educação de um ponto de vista político e parte integrante 

de seu projeto republicano, ou seja, para a formação de uma nação.

Estudos pontuais, como o que apresento neste texto, podem 

contribuir para a compreensão de aspectos ainda pouco explora-

dos no âmbito da história da alfabetização e principalmente para a 

abertura de outras possibilidades de pesquisa.
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