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Parte II
Do apogeu ao fim do Segundo Reinado

Pouco depois este aborrecimento legítimo teve uma distração que 
acabou com ele: puseram-na escola. Era inteligente, ou, como dizia D. 
Feliciana às suas amigas contando-lhes as qualidades da filha, tinha 
boa memória, e fez progressos.

Ao cabo de dois anos saiu da escola sabendo o catecismo, lendo 
Simão de Nantua e o Tesouro de menina e escrevendo sem muita 
ortografia, com letra bonita, mas banal, do geral das obidenses.

José Veríssimo, Cenas da vida amazônica (1886)
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No “plano inclinado” da monarquia

Brasil mental

Não há lugar aqui para expor todos os aspectos do esgotamento 
da fórmula monárquica, mas tão somente assinalar os fatos 
momentosos associados a sua agonia, os quais, quando reunidos, 
compõem o “plano inclinado” da monarquia.24 Em poucas palavras, 
tanto a forma patrimonial do Estado quanto o liberalismo estamental/
aristocrático e o regime de trabalho escravo entram em desagregação. 
Nos imprevisíveis últimos decênios do regime, o inconformismo com 
a ordem dinástica e a consciência dos embaraços do país abalam a 
autoridade das instituições. No mais e sobretudo, desde a década de 
1870, alvoroçava-se a dissintonia do regime de governo, dentre outros, 
dado por incapaz de desembaraçar o povo vivente ao léu. 

A maioria da população vegeta na mais triste miséria. A parte que 
não vive na miséria, afetada pela solidariedade dos interesses sociais, 
não está contente com a sua sorte, e debalde procura melhorá-la. 
Semelhante a um carro atrelado por trás e pela frente, a sociedade 
acha-se presa por forças opostas, e nesse estado penosamente ensaia 
algum passo no caminho das suas aspirações. Parte do sul, do Norte, 
do Centro do Império uma voz uníssona se levanta, como um grito de 

24 A formulação “plano inclinado” é de Sérgio Buarque de Holanda (1960), no 
estudo das disfunções da política parlamentar monárquica, entre 1870 e 1880.
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dor, e deplora a situação do país votado pela providência aos mais altos 
destinos (Oliveira, 1874, p.24).

Na conjuntura, de uma parte, a negação da legitimidade do Poder 
Moderador, Senado vitalício, Conselho de Estado, trabalho servil, 
privilégios senhoriais, mormente recusa do trabalho escravo, regras do 
exercício do voto e, é evidente, a crítica ao estado da instrução pública; 
de outra, a edição das leis abolicionistas, a introdução do trabalho 
livre, as ondas imigratórias, a extensão de linhas férreas, o travejar das 
aspirações republicanas, os progressos econômicos do centro-sul, o 
declínio econômico do Nordeste e os investimentos estrangeiros no 
país. “Solto, pois o trono dos alicerces fundamentais, visceralmente 
abalados pela abolição dos escravos, perigava, sobremodo, a manutenção 
da realeza. E viria fatalmente o desequilíbrio econômico e financeiro 
como veio a República” (Cardoso, 1924b, p.1.089).

No quadro de investimentos de energias, firmava-se a instrução 
popular como tema consabido do repertório dos valores modernos, 
o intuito, materializar a igualdade formal ditada em lei. “Em 
verdade, o mais digno objeto das cogitações dos brasileiros é, depois 
da emancipação do trabalho, a emancipação do espírito cativo da 
ignorância sob o ponto de vista da própria instrução elementar (e não 
falemos do estudo das ciências), nosso povo não entrou ainda na órbita 
do mundo civilizado” (Tavares Bastos, 1937 [1870], p.33). 

Inatual aos olhos dos anticonformistas, venturosos partidários 
de soluções positivas para o Brasil social, o cânon imperial, isto é, a 
ordem dinástica, estamental, patrimonial estava aquém do moderno 
viver. Nesse final do Segundo Reinado com seus rituais próprios de 
uma sociedade de corte, a solução monárquica aparece como passado 
a caminho da extinção. Nas visões de futuro, um sistema político e 
social entrara em extinção, e outro alcançara a maturidade; outro 
invariavelmente explicado com recurso aos discursos analíticos e 
impessoais, isto é, as teleologias imanentes e suas leis de evolução 
da humanidade e do conhecimento, – a “lei dos três estados”, o 
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teológico, o metafísico, o positivo ou científico (Comte). Ou a “lei de 
heterocronia”: mudanças evolutivas positivas pela ação do superior, 
isto é, o mais desenvolvido, sobre o inferior (Spencer). Chaves de 
entendimento, a teleológica visão de mundo desenrola a gramática das 
formas de pensar e modos de sentir, querer e agir da humanidade.

Tendo começado por uma reação aparente contra os princípios dos 
Enciclopedistas, contra as doutrinas dos terroristas de 93, nosso século 
será provavelmente assinalado na história por haver feito triunfar 
definitivamente na intuição geral, dos espíritos a doutrina da evolução 
lenta e gradativa de todos os fenômenos econômicos, biológicos, 
políticos, artísticos e sociais (Romero, 1898, p.14, grifo do autor). 

Heterodoxa, a autoridade moralizante das teleológicas visões 
de mundo impõe-se, e embora a motilidade das mentalidades 
representacionais seja notória, a meta é consensual –, superar a imediação 
da vida, desdobrar a substancialidade das teorias construtivistas 
de Estado, vida coletiva e melhoramentos materiais. Socialmente 
heterogênea, no decênio de 1870, adentravam na conjuntura político-
cultural, simultaneamente anticlerical, antirromântica, antimetafísica, 
as fileiras de sectários alistados nos torrenciais sistemas de pensamento 
científico, sistemas próprios de uma época que se via rica de tesouros da 
ciência e técnica. “Foi o Século XIX, pois, que nos deu o conhecimento 
total e completo do nosso planeta, quer no passado, quer no presente. 
Tudo o que possa fazer de futuro, e sob este aspecto pouco será, está 
nele em germe. E é quase certo que novas descobertas no domínio 
da erudição ou da geografia, em nada alterarão o nosso quase cabal 
conhecimento dele” (Veríssimo, 1981 [1899], p.120).

Nos enunciados da “geração de 1870”, a percepção de um 
tempo social imóvel, de um passado que não quer passar, ou se se 
preferir do esgotamento de experiências malsucedidas ou inatuais, 
patenteiam os benefícios da instrução. Na cena da Corte, nas cenas 
provinciais, cativantes, acotovelavam-se lidadores, libelistas, ativistas, 
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doutrinários, todos a compendiar o corpo e a alma do Brasil, 
sobretudo, os modos de pensar e os usos das políticas nacionais. 
Numa eflorescência de ações contenciosas, tomam lugar na hierarquia 
do sistema intelectual as figuras de Aarão Reis, Alberto Salles, 
Américo Braziliense, Antonio da Silva Jardim, Benjamin Constant, 
Godofredo Furtado, Joaquim Nabuco, José Feliciano de Oliveira, 
José Veríssimo, Júlio de Mesquita, Lauro Muller, Lauro Sodré, Lopes 
Trovão, Miguel Lemos, Miranda Azevedo, Muniz Barreto, Luiz 
Pereira Barreto, Prudente José de Morais Barros, Quintino Bocaiúva, 
Raimundo Teixeira Mendes, Rangel Pestana, Silvio Romero, Tobias 
Barreto, para mencionar alguns poucos.

Em termos ideal-típicos, ainda que fracionada e heterogênea, 
na “geração de 1870”, o campo intelectual douto se funde com as 
doutrinas de uso político, muitos se inclinam ao republicanismo 
liberal-federalista, outros ao republicanismo positivista-ditatorial, 
outros mais, ao jacobinismo. Da recusa aos dogmas turvados da 
tradição, desprendem-se propósitos de intervenção teórico-ativa. 
Para a “geração de 1870”, segundo usual formulação acadêmica25, a 
inteligibilidade da mecânica do mundo e seus fenômenos não repousam 
nas revelações transcendentais da fé religiosa, cujo passado mítico 
se perdera ou da filosofia espiritualista e eclética ou por ventura da 
burocrática orientação liberal, mas na atualidade da ciência organizada 
em sistemas de pensamento. Nas dogmáticas de teor indutivo inerente 
às doutrinas iniciáticas, a realidade sensível e seus objetos desfrutam de 
transparência e incolumidade..

25 Na tradição historiográfica, ver Cruz Costa (1950) e Lins (1967). Revisão 
do tema “geração de 1870” consta em Alonso (2002, p.32), segundo a autora: 
“Categorias como ‘darwinismo’, ‘positivismo’, ‘spencerismo’, ‘liberalismo’ 
sofreram apropriações, redefinições, usos políticos. Isso é evidente nas polêmicas 
entre facções: termos como ‘positivistas laffitistas’ e ‘littreístas’, ‘darwinistas’ 
e ‘spencerianos’, ‘liberais’ e ‘conservadores’ foram criados nas controvérsias. 
As categorias são contrastivas, exprimem relações entre grupos: a própria 
nomeação é uma arma em meio a conflitos de definição de identidades.” 
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A essa geração de ânimo alteado, nela processava-se a 
intelectualização dos processos conflitivos (e emocionais) – bacharéis, 
escritores, juristas, médicos, militares, políticos, professores, em suma, 
mestres-pensadores contemporâneos não só dos êxitos das ciências 
convertidos em técnicas aplicadas, mas também das tempestades 
sociais –, coube impulsionar a analítica dos descaminhos da fórmula 
monárquica e, nalguma medida, suportar o afluxo das campanhas 
abolicionistas e republicanas. Transluzidas, as escolhas cientistas não 
se reduzem às modas intelectuais do momento ou a entusiasmos 
doutrinários passageiros, ao contrário, alicerçam projetos de intervenção 
na vida cultural e política. De sorte que as filosofias sociais caudatárias 
do “espírito do século XIX”, o materialismo de Taine, o transformismo 
de Lamarck e Darwin, o evolucionismo biológico de Spencer, a teoria 
filogenética de Haeckel, o positivismo de Comte, com vivo sentimento, 
exteriorizam as profundidades das novíssimas teorias societárias para 
as quais homens e coisas inteligíveis são objetos cognoscíveis na sua 
totalidade. Escreve Euclides da Cunha (1975 [1909], p.196-197).

As novas correntes, forças conjugadas de todos os princípios e de 
todas as escolas – do comtismo ortodoxo ao positivismo desafogado de 
Littré, das conclusões restritas de Darwin às generalizações ousadas de 
Spencer –, o que nos trouxeram, de fato, não foram os seus princípios 
abstratos, ou leis incompreensíveis à grande maioria, mas as grandes 
conquistas liberais do nosso século; e estas compondo-se com uma 
aspiração antiga e não encontrando entre nós arraigadas tradições 
monárquicas, removeram, naturalmente, sem ruído – no espaço de 
uma manhã – um trono que encontraram.

Da primazia concedida à língua cientista, deflui a homologia 
entre evolução e progresso, experiência social e melhoramento 
material. Com o fito de clarear o destino social da política 
moderna, exorbita-se a crítica moral, donde a difusão da analítica 
das relações entre meio natural, raça, cultura e instituições. 
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Ciência e procedimentos de observação levariam a descoberta 
de objetividades pré-existentes à consciência dos sujeitos, isto é, 
para tais ideologias científicas, nos objetos reside a verdade, que a 
seu turno dirige pensamentos, convicções e sentidos dos homens. 
Para lidadores, libelistas, ativistas, doutrinários, a língua cientista 
substitui o Deus da religião, justo e reto, pela Razão esclarecida 
e ativa, ou se preferir, substitui a luz reveladora da fé, pela luz da 
ciência falante da língua do amanhã. 

Na praça de guerra, hinos à claridade

É tempo de saltar da boca dos heróis
O hino da vitória:
Os Novos Ideais, brilhantes como sóis
Surgem... são visões fantásticas da glória!

Dois atletas estão lutando em agonia:
A Treva com a Luz... a Noite com o Dia.
De um lado – a Ignorância, o pavoroso abutre
Que rasga o próprio seio e com seu sangue nutre
Os filhos do furor, do desespero insano
Que chama-se miséria – o grande Pelicano!...

Doutro lado a Instrução, a boa mãe, que ensina
O caminho da Escola, as portas da Oficina,
Aos filhos varonis, que a trabalhar sem susto,
Seguem para o futuro, alegres e robustos.

Não tarda a começar a Liberdade a Missa
No templo da Razão:
Vai-se desenvolver o tema da Justiça,
À luz da Nova Ideia, ao sol – Revolução!...
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Mais do que simples curiosidade ou demonstração de apreço ao 
gênio do autor dessas poéticas e viris efusões, cujo lirismo doutrinário, 
desnecessário dizer, enche os olhos e fere os ouvidos. “Novos ideais”, 
de Múcio Teixeira (1880, p.35), estetiza os sobrepoderes da instrução 
capazes de mover o “espírito brasileiro” em direção à luz do século. 
Figurando a si como homens da civilização do momento, os críticos de um 
passado histórico indébito anunciam a passagem dos obscurecimentos 
aos renascimentos. Para eles, a crise não era senão entrechoques de 
movimentos e de mentalidades. “Dois atletas estão lutando em agonia. 
A Treva com a Luz... a Noite com o Dia”, nos termos de Múcio Teixeira 
ou nos termos não menos sonoros de Luiz Pereira Barreto. “O mundo 
antigo é um tecido de milagres, e o milagre é a negação das leis naturais; 
o mundo moderno é o filho da ciência, e a ciência nada mais é que 
a sistematização das leis naturais. A incompatibilidade é completa 
e irremediável entre a tradição e a noção científica. Toda a tentativa, 
por consequência, de aquartelar na mesma cabeça o mundo antigo e 
o mundo moderno é uma desnaturada.” Nas palavras desse mestre-
pensador, diplomado em ciências naturais e medicina pela Universidade 
de Bruxelas, convicto positivista, ainda que heterodoxo.

Ao tratar-se, pois, da questão da instrução e da educação, o 
problema, que temos a resolver, é da distinção entre os elementos vivos 
e os elementos mortos do organismo social. Trata-se na realidade de 
saber se os elementos psíquicos que já se desintegraram da economia 
mental, terão a preferência da conservação sobre os elementos vivos, ou 
se estes deverão ter a exclusiva supremacia na direção teórica e prática 
do movimento social. Temos de um lado partes vivas e funções ativas; 
de outro, partes mortas, envolvidas no silêncio da inércia (Pereira 
Barreto in Barros, 2003, p.364).

É de se supor que os malditosos índices de analfabetismo geral, 
fenômeno propagador da escuridão, senão maculador do Brasil social, 
constituíssem a fonte dos elogios à vara mágica da instrução, apetitiva 
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matéria, cuja contrapartida lógica propicia a troca dos juízos e noções 
ilusórias pelo entendimento objetivo. Donde, mais do que antes, a urgência 
de uma primeira instrução de Estado ajustada às normas da vida civil, 
distribuída como serviço gratuito e obrigatório, porquanto propriedade 
comum, pois toda educação, dizia-se, é educação para as normas da 
vida civil. Nesse quadro de valores e críticas, o republicanismo educativo 
arma-se para enfrentar o contencioso que há de vir. “E nesta crença que 
julgamos de máximo alcance a educação pública, gérmen da regeneração 
do país uma sólida base onde se firmará uma nova ordem de coisas nascida 
do progresso e consciência da nação, quando convencida da esterilidade do 
primeiro e segundo império” (Braziliense, 1878, p.85). 

Agitava-se a equação formulada pelos sujeitos do republicanismo 
federalista: centralização=desmembramento, descentralização=unidade. 
Na revisão geral do país, em substituição ao centralismo monárquico, 
cogitam-se as qualidades do liberalismo localista como apregoa o 
Manifesto Republicano de 1870. “Somos da América, e queremos 
ser americanos. A nossa forma de governo é, em sua essência e em 
sua prática, autônoma e hostil ao direito e aos interesses dos estados 
americanos”. Doutrina forte e falante, o republicanismo engendra 
o ativismo político nos setores médios urbanos e cafeicultores do 
Sudeste. No programa de atualização das estruturas, o desmerecimento 
do Trono e do Altar redunda na valoração das teorias contratualistas, o 
país seria livre para transformar-se por vontade própria. Solidamente 
distribuída, grande benefício em si, a instrução popular, “arredando 
os perigos das comoções sociais”, constituiria a “base mais sólida das 
sociedades civis”, “necessidade urgente dos povos regidos pelo sistema 
constitucional”, no dizer arroubado de um figurão da época.

Retração dos direitos, o fosso civil aumenta

Excluam o homem da participação na soberania popular, 
e a liberdade ou a igualdade deixarão de ser um direito para ele, e 
se tornarão em mera concessão e tolerância de uma tirania mais 
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ou menos generosa. Inexplicável aberração! Pugnam pelo sistema 
representativo, e o destroem; querem a eleição popular, e excluem dela 
o povo; apreciam os movimentos generosos da multidão, e põem à 
margem essa mesma multidão de cujos entusiasmos tudo confiam 
(Alencar, 1997 [1868], p.85). 

Asseverava José de Alencar, em Sistema representativo.26 Expressão 
bem-acabada do indianismo oitocentista, sem o saber, o autor de O 
guarani futurava o que de fato viria a acontecer. De maioria liberal, a 
Câmara dos Deputados aprovava em janeiro de 1881 a Lei nº 3.029. A 
reforma da legislação eleitoral visa a converter o voto em algo aceitável, 
entrementes, note-se, não constam referências às defraudações habituais 
praticadas por coronéis e seus agentes, os emboladores, os calígrafos 
e os cabalistas. Nos discursos intermináveis, nas incontáveis sessões 
parlamentares, predominam os sorites: instrução bem difundida=boas 
eleições=democracia=bom regime representativo. 

Após debates intensos, aprovava-se a “Lei Saraiva” (ou “Lei do 
Censo”), em referência ao idealizador do projeto conselheiro José 
Antonio Saraiva a sua vez secundado pelo deputado Rui Barbosa. Com 
efeito, a Lei Saraiva altera substancialmente as regras de representação 
política ao instituir eleições diretas para todos os cargos, extinguir a 
distinção entre votantes e eleitores, introduzir o voto facultativo para 
senadores, deputados gerais e provinciais e o “censo pecuniário”, ou 
seja, para alistar-se como eleitor, a pessoa comprovaria renda anual de 
400 mil réis, atestada por terceiros.

À Lei Saraiva acresceu-se o “censo literário”, os novos eleitores 
comprovariam ser alfabetizados (com isso inviabiliza-se o alistamento 
dos libertos). Por conseguinte, reduziu-se drasticamente o alistamento 
eleitoral.27 Conforme o levantamento da diretoria-geral de Estatística, 
em 1874, a “população eleitoral” totalizava 1.114.066 indivíduos, ou 
seja, 11% da população total e 13% da população livre, aprovada a 

26 Cf. Alencar (1997 [1868], p.83 et seq.).
27 Cf. Carvalho (2011, 2012).
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Lei Saraiva, “população eleitoral” caia para 145.296.28 “E a situação 
não mudará apreciavelmente nos 40 anos que se seguirem à queda 
do regime” (Buarque de Holanda, 1948 [1936], p.84). Para aquela 
que seria a última participação do Brasil nas exposições universais do 
século XIX, a de Paris, alusiva ao centenário da Revolução Francesa e 
à inauguração da Torre Eiffel, o barão de Santa-Anna Nery, Frederico 
José de Santa-Anna Nery, autor do Le pays des amazones, rasgado 
elogio ao maravilhoso da região norte do país, organizara Le Brésil 
en 1889, volumoso relato dos progressos materiais e espirituais do 
Segundo Reinado. Recordativo, esse dublê de jornalista e aristocrata 
vazava o contraditório.

Eleitorado. O Império do Brasil está dividido em 125 distritos 
eleitorais, que elegem 125 representantes temporários (deputados 
eleitos para 4 anos), 60 representantes vitalícios (senadores) e 641 
membros das assembleias provinciais (eleitos por dois anos).

Esses 125 distritos compreendem 20 províncias e 892 municípios, 
com 330 cidades, 562 burgos (vilas) e 1.886 paróquias.

Até a revisão de 1887, o número de eleitores no Brasil era de mais 
ou menos 220.000, numa proporção de 1,5 para cada 100 habitantes 
da população total. Trata-se de um dos menores eleitorados que se 
conhece (Santa-Anna Nery, 1889, p.202).

Como é visto, o constitucionalismo exigia a representação 
legitimada pelo voto, conquanto no dia a dia se desconhecesse em 
extensão e profundidade o seu livre exercício. Numa palavra, a Lei 
Saraiva não amplia os direitos, mas os restringe. Sujeito adverso aos 
ditames da reforma eleitoral, o deputado José Bonifácio de Andrada 
e Silva, o moço, em discurso memorável proferido em 28 de maio 
de 1879, discurso maiêutico que adentrará nos anais do parlamento 
brasileiro, tempesteava.

28 Cf. Nicolau (2012).
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Saber ler e escrever é a questão pela questão. Como se define 
essa quantidade certa? Em quê a leitura e a escrita por si só afirmam 
os conhecimentos necessários para votar? Forçar a instrução se 
necessário, ou disseminá-la para que todos cheguem, compreende-se, 
mas esquecê-la, excluir em nome da Democracia a massa do povo, é 
de um liberalismo, que em honra dos nossos maiores, não conheceu a 
Constituição do Império (Andrada e Silva, 1879, p.435).

Malcontente, José Bonifácio exteriorizava sonoro anátema. 
“Neste país a pirâmide do poder assenta sobre o vértice, em vez de 
assentar sobre a base”. 
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Duas figuras de reformadores

Se aceitarmos os documentários compilados por Primitivo 
Moacyr A instrução e o império: reformas do ensino e A instrução e o 
império: subsídios para a história da educação no Brasil, poder-se-ia 
dizer que, no Segundo Reinado, não escassearam iniciativas dos 
estadistas da monarquia. Nas compilações, Moacyr arrola projetos, 
regimentos e regulamentos elaborados pela ronda de conselheiros de 
Estado, ministros do Império, presidentes de províncias, senadores, 
deputados gerais e provinciais, bem como de marqueses, barões, 
duques, condes e viscondes.29 

Num tratado memorável, pleno de dados e comentários 
finos, A instrução pública no Brasil, Liberato Barroso, ex-ministro 
e secretário de Estado dos Negócios do Império, ao minutar o 
ensino primário, secundário, superior, profissional, militar, declinava 
números restritivos: matrícula escolar geral, 107.500 de alunos, numa 
população livre de 8.830.000. 

29 “A multiplicação de projetos de reforma do ensino coincide com as duas 
últimas décadas do regime imperial e, através deles, podemos observar a 
intensificação das preocupações com o problema educativo em fase das 
transformações que vinha sofrendo a sociedade brasileira, bem como, a 
influência das ideias liberais em geral e suas consequências com respeito às 
ideias educativas” (Paiva, 1973, p.71).
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As Assembleias Provinciais não têm curado dos importantes 
interesses da instrução pública: o ensino oficial oferece ainda esse 
espetáculo de anomalia e desordem que assusta os espíritos mais 
intrépidos e porque nele contemplam o descalabro e a ruína moral do 
país. Tem sido contestada a necessidade da intervenção do Estado no 
ensino e instrução popular. A seita dos economistas, que seguem à risca 
o princípio do laissez faire, laissez passer, e os católicos retrógrados, que 
pretendem entregar o ensino à direção exclusiva da Igreja, a combatem 
(Liberato Barroso, 1867, p.59-64). 

Se na base material do Segundo Reinado coexistiam a estrutura 
de latifúndio e a exploração do trabalho servil ou prevalecem os 
costumes patriarcais, ou ainda se a formação intelectual das elites 
fosse o alvo prioritário, é inegável que nalguma medida a instrução 
evoluíra nas dimensões teóricas e práticas. No período assiste-se 
a um conjunto significativo de planos de reforma da instrução na 
Corte e nas províncias, neles, quase toda força propositiva, quase 
todo ímpeto legislador, quase todo trabalho de imaginação dirigem-
se à instrução elementar. Enfim, sem forçar a nota em demasia, é 
lícito supor que os belos planos apregoados na sala de leilões de 
ideias fustigassem a imaginação dos homens do reino. Na galeria, 
há uma série de planos, alguns com os usuais artifícios da retórica 
política, outros determinados a estatuir o grão de conhecimento a 
ser dado à prole do povo. Planos que, ao partilharem de um léxico 
comum, neles pressentem-se afinidades, levam à compreensão de 
que, para além do ler-escrever-contar, coexistia o afã de instituir 
a escola societária destinada revelar os méritos individuais pelo 
cultivo das faculdades naturais (é demasiado dizer que o elogio 
da instrução, como fato e valor, funcionasse como metáfora 
sublimadora da sociedade real?).

Nos belos planos, a consciência de antecipação do futuro anuncia 
a inevitabilidade da reforma da instrução. Os ares do tempo, falava-se, 
haviam trazido nas suas asas um estado social particular animado por 
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outras atitudes e sentimentos. Nesses planos fiéis à causa social, há 
exalação de fluidos humanitaristas: a meta fazer da instrução popular 
propriedade comum. 

Por exemplo, quer por desvelo aos interesses sociais quer pelos 
progressos das luzes, Tavares Bastos, em palavras inspiradas, incitava 
a extensão da instrução e sua obrigatoriedade com recurso a um 
imposto justificado como auxílio moral para anular a “ignorância e a 
rudeza do povo”. Cauteloso, não quer ferir o princípio constitucional 
da gratuidade, a “taxa escolar” não incidiria no ato da matrícula, 
o meio seria outro, as províncias adicionariam um percentual aos 
impostos diretos. A arrecadação custearia salários, aposentadorias 
de professores e seus adjuntos, aluguéis de casas, onde inexistissem 
prédios escolares, assistência aos meninos indigentes, elaboração 
de compêndios “acomodados aos métodos”, criação de bibliotecas 
populares, cursos noturnos para adultos e escolas normais. De olho 
nos sistemas escolares estadunidenses e seus teóricos, em particular, 
Horace Man predicava. “Não são escolas elementares do abc, como as 
atuais, que recomendamos às províncias. O sistema que imaginamos, 
é muito mais vasto.”

É ensino primário completo como nos Estados Unidos, único 
suficiente para dar aos filhos do povo uma educação que todos permita 
abraçar qualquer profissão, e prepare para o altos estudos científicos 
aqueles que puderem frequentá-los. Dispam-se de prejuízos europeus 
os reformadores brasileiros: imitemos a América. A Escola moderna, 
a escola sem espírito de seita, a escola comum, a escola mista, a escola 
livre, é a obra original da democracia do Novo Mundo (Tavares Bastos, 
1937 [1870], p.233).  

Sintomático desejo, melhor ainda, aspiração falante, desde o 
decênio de 1870 reclamavam-se planos para a educação popular 
organizada em associação nacional. Pela exemplaridade, convém 
relembrar Instrução pública e educação nacional, de Joaquim Inácio 
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Silveira da Mota; Educação nacional, de Afonso Herculano Lima; 
Questões relativas à educação nacional, de Joaquim Teixeira de Macedo 
e O ensino primário e secundário em um “Plano Nacional de Ensino”, de 
Antonio Cândido Leitão. Como é de se notar, o qualificativo “nacional” 
volta a colorir a retórica dos escritos de cultura política.

Nas cogitações, a notificação de reforma forra os títulos dos 
relatórios oficiais, projetos de leis e estudos tais como: Projeto de reforma 
da instrução na Bahia, de Antonio Ferrão Muniz; O ensino público 
primário, de Manuel José Pereira Frazão; Reforma do ensino primário: 
parecer e projeto, de Januário da Cunha Barbosa; Estudo sobre o ensino 
público, de Aprígio Justiniano da Silva Guimarães; A instrução pública 
em Minas Gerais, de Alcides Catão da Rocha Medrado; Ideias sobre a 
instrução primária e secundária, de Afonso Celso de Assis Figueiredo; 
Colonização e ensino popular, de Guilherme Francisco Cruz; Ensino 
primário, de César Augusto Viana de Lima; O Brasil para a instrução 
primária, de Alberto Brandão.

Na cultura política, firmava-se o ideal de uma escola societária 
sustentada nacionalmente pelos poderes públicos. Sem incorrer no 
risco de efetuar ultraleitura ou sobressignificar fontes textuais, é licito 
supor que, na série de planos encaixilhados em ideias esclarecidas, 
destacam-se as figuras de Carlos Leôncio de Carvalho e Rui Barbosa. 

De iniciativa de Leôncio de Carvalho, ministro de Estado dos 
Negócios do Império no gabinete liberal de 1878, o Decreto de nº 
7.247, de 19 de abril de 1879, do qual muito se disse e se continuará a 
dizer, reforma o ensino primário e secundário no município da Corte 
e o superior em todo o Império. Nas palavras de um contemporâneo, 
“liberal com assomos de republicano”, Leôncio de Carvalho, bacharel 
em Direito pela academia de São Paulo, nela viria a ser professor 
catedrático, e deputado pela mesma província, na legislatura de 1881. 
A decretação da reforma ocorre em meio às vagas liberais encabeçadas 
por dissidentes, clamava-se pela limitação dos poderes do Conselho 
de Estado, garantia de liberdade de consciência, ensino livre, livre-
concorrência no comércio e indústria e autonomia provincial. 
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Sancionado ad referendum do Poder Legislativo, o Decreto nº 7.247 
estipula o ensino livre. “Art. 1º – É completamente livre o ensino 
primário e o secundário no município da Corte e o superior em todo 
o Império, salvo a inspeção necessária para garantir as condições de 
moralidade e higiene.” 

No nível superior, o ensino livre redundava na desobrigação de 
frequência ao mesmo tempo em que eximia a interferência do Estado, 
na criação de faculdades e recrutamento de professores.30 Dentre as 
disposições complementares, a obrigatoriedade da instrução elementar, 
organização escolar em 1º e 2º graus, dispensa dos acatólicos das aulas 
de religião, coeducação até a idade de dez anos, jardins de infância, 
contrato de professores ambulantes “à moda sueca” e ensino normal. 
Em conformidade com os ares do tempo, revogava-se a proibição da 
matrícula de escravos. Encaminhadas à Câmara como fato consumado, 
as medidas são bem aceitas pela imprensa liberal e setores estudantis.31

Nas escolas de 1º e 2º graus, no modo de “noções” e “princípios 
elementares” com recurso aos métodos intuitivos, ensinar-se-iam 
conteúdos de gramática, história, geografia, moral, organização 
política, aritmética, álgebra, geometria, sistema de pesos e medidas, 
física, química e história natural, noções e princípios completados 
com o ensino dos deveres do homem e cidadão, economia social e 
doméstica, lavoura e horticultura e prática de oficio para meninos. 
Como bem explica a historiografia acadêmica, a queda do Gabinete 
Sinimbu precipita a demissão de Carlos Leôncio de Carvalho, com 
isso inviabilizava-se a apreciação do decreto por parte da Comissão 
de Instrução Pública, de modo que vingam tão somente as medidas 
da alçada do Executivo consubstanciadas no Aviso de 21 de abril de 

30 Em 1868, Felício dos Santos encaminha à Assembleia Geral projeto favorável 
à liberdade de ensino: “A partir de então, o movimento favorável à liberdade 
de ensino iniciado nas províncias e até então quase que exclusivamente 
baseado em considerações de natureza prática encontra decisivo apoio nas 
ideias liberais que se radicalizam e nos princípios positivistas que difundem 
celeremente, conquistando definitivamente os espíritos” (Haidar, 1972, p.72).
31 Cf. Buarque de Holanda (1960).
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1879, a saber, faculdades livres, desobrigação de frequência, liberdade 
de exames, livre-docência, suspensão do juramento de catolicidade, 
vale dizer, o Estado e suas instituições se eximiam de julgar métodos 
e doutrinas, ademais inovava ao conceder “a liberdade e o direito de a 
mulher frequentar os cursos das faculdades e obter título acadêmico”.32 

Tais medidas guardariam vigência até a reforma conduzida por 
Benjamin Constant Botelho de Magalhães, no governo provisório 
republicano. Na década de 1890, o já citado barão de Loreto renderia 
tributos à monarquia. “A reforma esboçada nesse ato reúne em si 
traços notáveis de uma constituição liberal do ensino público, e está, 
em geral, na altura das maiores verdades e das mais inteligentes 
aspirações contemporâneas” (Dória, 1899, p.20). E não será de todo 
desnecessário retornar ao ajuizamento expresso na Notícia histórica 
dos serviços, instituições e estabelecimentos pertencentes a esta repartição, 
publicada por ordem do ministro Amaro Cavalcanti. “A reforma veio 
iniciar no país uma fase de progresso e preparo do terreno à adoção 
de ideias sobre o ensino principalmente nas escolas primárias, que 
deviam frutificar mais tarde” (Brasil, 1898a, p.64). Mas, antes disso, 
com veemência e erudição sensíveis, Leôncio de Carvalho voltaria à 
carga na “Seção filosófica” do relatório Primeira Exposição Pedagógica, 
conforme Sacramento Blake. “É um grosso volume em que o Dr. 
Leôncio, numa introdução de 259 páginas, trata dos fatos mais notáveis 
da exposição e mostra, com o estudo das legislações e dos pareceres aí 
exibidos, quais os princípios geralmente adotados na organização do 
ensino primário” (Sacramento Blake, 1883-1902, p.82-83). De fato, 
num longo exórdio liberal e liberalizante, o ex-ministro querelava 
ponto a ponto as restrições ao seu plano reformador, as quais, como 
se sabe, estão na origem dos sempiternos pareceres ruianos. E ainda 
que os belos planos e a profusão de ações inovassem, na Corte, centro 
da grande política, normas de bom-tom no vestir e falar e das vogas 
científico-literárias, numa palavra, lugar de condensação da vida civil 
ilustrada, nela habitava uma população de 50% de analfabetos.

32 Cf. Briquet (1946, 1949).
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Momento Rui

Por último, convém deter-se nos pareceres da Comissão de 
Instrução Pública da Câmara dos Deputados, composta pelos 
deputados Rui Barbosa, relator, Tomás do Bomfim Espínola e Ulisses 
Machado Pereira Viana, encaminhados como substitutivos ao Decreto 
nº 7.247. “É um trabalho do longo fôlego devido à pena do Dr. Rui 
somente”, comentava Sacramento Blake. Entalhados com erudição 
científica e retórica política invejáveis, Reforma do ensino primário e 
várias instituições complementares da Instrução Pública e Reforma do 
ensino secundário e superior são escritos sociais ímpares; em ambos, 
exterioriza-se a instrução como fundamento da vida viva (e da vara do 
poder). “Se quereis, pois, cimentar a ordem necessária das sociedades 
em classes estáveis, é na escola que as deveis lançar” (Barbosa, 1947 
[1882], p.53). Fulgurantes, esses escritos denotam um estadista 
arrebatado pelas coisas do ensino. Pré-cognição do amanhã, os 
pareceres clareiam um porvir anticlerical e científico para a instrução 
popular (e a cultura nacional). Ostentosos, neles a imaginação do 
tribuno faísca ao prescrever modalidades de ensino concatenadas 
em nível elementar, médio e superior, facundos, endereçam reflexões 
consoantes às verdades das recém-surgidas ciências do homem. 

O parecer sobre ensino primário e normal remói as implicações 
científicas, políticas e filosóficas, ao mesmo tempo em que remói os 
programas de matérias e processos de ensino em suas profundidades 
teóricas. Propugnador, sobre isso não há dúvidas, o parecer bate-se pela 
criação de um ministério de Instrução Pública, Museu Pedagógico 
Nacional, Fundo Escolar, com receita vinculada à arrecadação, 
recenseamento anual da população em idade escolar, e frequência 
obrigatória no Município Neutro. Palmo por palmo, o jurista 
descortina os cenários educacionais da França, Inglaterra, Alemanha 
e Estados Unidos. Propositivo, esmiúça um nunca-acabar de aspectos 
vitais: mobiliário escolar, efetivos das classes, horários, métodos, 
construções escolares, higiene da visão, educação moral, física e 
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sanitária, metodologia da linguagem, aritmética, geografia, história, 
ciências físicas e naturais, desenho, música, metodologia do “Jardim de 
Crianças” e técnicas de aferição do rendimento escolar. 

Na apreciação de diferentes sujeitos, de diferentes épocas, os 
pareceres transparecem um pensador liberal contrário à abstenção do 
Estado na esfera social. Acolhidos como repositórios de obstinada 
presciência do amanhã, nas décadas seguintes, as idealidades ruianas 
constituiram referências vivas para Benjamim Constant, Vicente Licínio 
Cardoso, Azevedo Sodré, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho e tantos mais. 
Em síntese e sobremodo, igualmente a outros sujeitos cosmopolitas e 
cidadãos, o pensamento liberal-social de Rui Barbosa, um estadista da 
monarquia, manifesta uma doutrina de invertidos sinais: não é a defesa 
do indivíduo contra o poder despótico, tal como no entendimento 
iluminista, mas projeto civilizador num país inculto (e bárbaro), donde 
a tendência de pelo Alto reformar o Baixo e arrastá-lo para a civilização 
política consubstanciada em pacto social. “A nosso ver a chave misteriosa 
das desgraças, que nos afligem, é esta, e só esta: a ignorância popular, 
mãe da servilidade e da miséria. Eis a grande ameaça contra a existência 
constitucional e livre da nação; eis o formidável inimigo, o inimigo 
intestino, que se asila nas entranhas do país” (1947 [1882], p.47). E, 
porventura, não será de todo inoportuno retornar à severidade cortante 
de Vicente Licínio Cardoso (1927, p.1.075, grifo do autor).

Não esqueci Rui Barbosa. Apenas o seu procedimento me parece 
de todo inexplicável. Aquele relatório de 1882 é de fato monumental: 
modelar nas medidas sugeridas; admirável na oportunidade do 
diagnóstico; opulento no propósito dos alvitres propostos. Quem 
esquece o relatório foi o Rui republicano, o tribuno, o jornalista, o 
político, o colaborador robusto da Constituinte, o senador de três 
décadas republicanas, o candidato várias vezes à presidência da 
República. Foi ele próprio quem nunca mais falou naquele seu 
programa magistral, molde oracular em que podia ter sido vasto o 
idealismo orgânico da República. 
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Na série de planos anunciados na sala de leilões de ideias 
sociais, belo objeto, a instrução popular não é apregoada como tema 
contingencialmente político, mas sim constitutivamente.
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Ao sol da ciência

Fundar a educação nas ciências do homem

Um dos aspectos chamativos da cultura intelectual do Segundo 
Reinado refere-se à importância atribuída às ciências do homem, 
no estudo do fato educativo. Isso numa época sobre-excitada pelas 
invenções mecânicas e domínio da natureza pela inteligência técnica. No 
campo intelectual, expande-se a orientação utilitarista e antimetafísica, 
sobrevalorada, a ciência do útil dá o tom nos debates sobre os rumos 
futuros do país. Frutíferas, as recentes verdades da antropologia 
física, fisiologia, biologia, psicologia estimulam o armamento da 
pedagogia prática com as teorias endossadas pela indução, observação 
e experimentação. O clima mental de renovação e de contrastes acentua 
as manifestações a favor da vinculação do ensino aos sistemas de 
pensamento científico; ou por outra, o tempo da ciência, até então dado 
por incógnito, fazia a sua aparição. “Não pode haver dúvida: podendo 
e devendo apoiar-se hoje em princípios científicos, a educação entrou 
também na sua fase positiva” (Veríssimo, 1901, p.67). No intento de dar 
uso inteligível à cultivação das novas gerações, efetiva-se o duplo sentido 
de educação quer como processo quer como resultado.

Direta ou indiretamente, os evolucionismos moldam as análises 
caldeadas nas sínteses dos progressos da educação na história da 
humanidade e, por ventura, do conhecimento. Acompanhemos 
José Afonso de Paula e Costa, professor primário na província 
de São Paulo, autor da Dissertação pedagógica: ligeiro estudo sobre 
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a arte da leitura, manuscrito apresentado à comissão examinadora 
da Escola Normal de São Paulo, presidida por Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva. Em acelerada rotação de 
palavras, o professor desembaralhava as mentalidades temporais, 
ao situá-las em ordem de sucessão, assertivo escandia à aventura do 
autodesenvolvimento humano. 

A educação varia com o tempo, porque está subordinada ao 
conjunto de ideias que dominam uma época. Assim, ela tem o cunho 
do sistema filosófico predominante; e como cada época deteve sua 
doutrina especial, sua forma de religião, a educação em cada uma 
dessas épocas era feita sob modo diverso, mas consentâneo com as 
ideias gerais, políticas e religiosas de então.

Na época fetichista, que é comum a todos os povos, a educação 
dirigia-se a atividade; na politeica, representada pela Grécia, ocupava-
se da inteligência; na monoteica, especialmente sob a influência do 
catolicismo, cuidara do sentimento; e finalmente na época positivista, 
que é a época normal, a educação há de abranger três partes: será física, 
intelectual e moral.

A estes dois últimos períodos interpõe-se a transição 
revolucionária que hoje nos assola, e na qual a educação – como tudo 
o mais – é anárquico e dissolvente. São ainda os restos dos resultados 
negativos da Revolução Francesa, dessa grande crise, a qual devemos 
o aniquilamento do regime antigo – a teologia e a guerra – e o 
levantamento gradual do novo regime caracterizado pela Ciência e 
pelo Trabalho (Costa, 1884, p.2-3, grifo do autor). 

Operador dos métodos de ensino dignos de ciência, isto é, em 
correspondência com os sistemas filosóficos do momento, José Afonso 
de Paula e Costa, ao dissertar sobre a questão “Qual método de leitura 
é verdadeiramente científico?”, encadeava argumentos a favor da 
palavração, “estado definitivo” dos métodos de aquisição da leitura e 
escrita, como bem quisera João de Deus, em Cartilha maternal. 
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Sínteses cientistas análogas, suportadas na concepção de etapas 
causalmente ordenadas, constam em Dissertação pedagógica que para 
obter diploma de professor normalista apresentou em janeiro de 1884, de 
Antonio Victor Macedo, e em Educação física:  dissertação pedagógica 
apresentada à Escola Normal de S. Paulo em dezembro de 1883, de João 
Batista Freitas. Em meio à realidade trêfega, generaliza-se a demanda 
por uma instrução esteada na ossatura da ciência, de pronto imune 
à arbitrariedade, de pronto em sintonia com a marcha do espírito 
humano, porquanto a favor de uma pedagogia do interesse, do concreto, 
da observação, da atividade, da intuição, porquanto em harmonia com 
a fisiologia do organismo, logo habilitada a remover os obstáculos ao 
desenvolvimento natural das aptidões. 

Nas primeiras linhas dessa trincheira inquieta a favor dos 
benefícios coletivos proporcionados pela instrução imbuída de ciência, 
abriga-se Abílio César Borges, didata de projeção, médico pela 
faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, bem-sucedido proprietário 
de colégios na Bahia, em Minas Gerais e na Corte, mormente autor 
de libelos irrepreensíveis (e sempre relembrados) – Vinte anos de 
propaganda contra a palmatória e outros meios aviltantes no ensino da 
mocidade, opúsculo de distribuição gratuita, do qual extraímos esta 
sentença moral. “Não haverá meio de reger a alma humana senão 
fazendo padecer o corpo? A ciência é coisa que se introduza no espírito 
à força de pancadas? É o corpo ou a alma que aprende ou sente?” 
(Borges, 1876, p.6); ou como futurava, em Dissertação lida no Congresso 
Pedagógico Internacional de Buenos Aires em 2 de maio de 1882, escrito 
social a versar a influência benéfica dos internatos e os meios de excitar 
o gosto pela instrução. 

E o que é que quer, senhores, o ensino moderno, intuitivo, 
razoável, positivo, natural e, portanto, agradável e convidativo, tão 
brilhantemente descrito e proclamado aqui, desta tribuna, por alguns 
dos ilustrados membros deste Congresso? 
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Quer redimir a infância da materialidade e das torturas do velho 
ensino: quer aliviá-la dos vexames, do martírio do ensino rotineiro, além 
de indigesto e amargoso, imposto pela violência; quer fazer dos mestres 
prestantes obreiros do progresso da instrução dos povos, em vez de 
tristes mantenedores da rotina; – quer tornar a escola amada, agradável 
e feliz, tanto para quem ensina como para quem aprende; – quer que os 
meninos as busquem em vez de fugir delas; em suma, senhores:

— Quer esclarecer as inteligências,
— Quer formar os corações,
— Quer fundar o império da razão (Borges, 1884, p.22-23).33

Demandas essas intensificadas noutras conjunturas da vida do 
país quando retornam os debates sobre a instrução como nervo vital do 
corpo coletivo, a saber, nos primórdios da República, no nacionalismo 
do pós-guerra e na Era Getuliana, em tais conjunturas políticas 
multiplicam-se os planos de formação reta das novas gerações, com 
recurso a uma pedagogia do interesse, do concreto, da observação, da 
atividade e da intuição. De sorte que a sensibilidade cientista assim 
dispõe ao suavizar a dor das dores da aprendizagem, visto que a relação 
professor-aluno não deve ser intimidativa, mas colaborativa, seria 
possível desatar o nó saudável da emulação e do interesse pelo estudo. 
Para esse ponto de vista humanitarista, métodos e processos de ensino 
naturais são coextensão da essência biopsicológica da pessoa. 

Tito Lívio de Castro, jovem médico, estudioso da psicologia, 
economia política, história, antropologia, psiquiatria, filosofia, 
poesia, literatura, leitor assíduo de teoristas arquicitados – Buckle, 
Darwin, Galton, Haeckel, Le Bon, Lombroso, Maudsley, Ribot, 
Spencer, Tarde, em A mulher e a sociogenia, tratado médico-científico 
longamente prefaciado por Silvio Romero, ao concentrar-se na 
análise do paralelismo entre ontogênese e psicogênese, psicogênese e 

33 Sobre esse importante proprietário de estabelecimentos de instrução 
e teórico do ensino, ver Alves (1924) e “Notas sobre o finado Barão de 
Macaúbas” (1892).
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sociogênese e seus desdobramentos na pedagogia escolar, dardejava 
argumentos críticos.

Na escola a criança nada encontra de atraente, ela só deseja 
brincar e em vez de encaminhar-se a força excessiva do organismo 
para um estudo que não tenha a aparência de estudo (do atual, ao 
menos) procura-se reprimir o que é fisiológico, o que absolutamente 
indispensável para o desenvolvimento regular do indivíduo, procura-se 
pelo medo aniquilar-se-lhe a espontaneidade orgânica diante de um 
mestre que não lhe entende e que a obriga a trabalhos sistematicamente 
penosos, deprimentes nocivos (Castro, 1893, p.68).

Num Rui Barbosa tocado pelas hipóteses evolucionistas, 
os métodos de ensino científicos correspondem aos processos 
psicogênicos. “Haveis de educar o menino como a natureza 
educou o gênero humano” (1947 [1882], p.100). Denotadoras, 
nos enunciados esclarecidos habitam aspirações concernentes a 
um ensino ético-moral isento de férula, isso sob suposto de guiar 
brandamente pensamentos e condutas. Tudo levava a crer que, ao 
transitar da teoria à prática, a humanidade entrara no período viril, 
logo capaz de refletir racionalmente as coisas da vida e dos negócios 
públicos. Dotado de fascínio sutil, o anteriormente descrito, resulta 
na negação dos protocolos de ensino suportados na palavra do 
professor, na leitura mecânica, no recurso da memória –, protocolos 
condenáveis, pois contrários à autoeducação, isso por habituarem 
as novas gerações a ler, ver e sentir o mundo pelo olhar alheio e 
experiência de outrem, assim dizia-se. 

Entrava em curso outra denegação, a da psicologia das faculdades 
da alma, grupo inato de potências residentes no sujeito empírico, 
ou seja, inteligência, volição e sensibilidade, operações elevadas do 
espírito, dadas como produtoras da atividade mental; donde a recusa 
da pedagogia consuetudinária, dita rígida, mnemônica, dogmática, 
disciplinar, donde ainda o estudo da natureza infantil como objeto 
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(científico) legítimo. Efloresce o desejo de regular os passos do ensino 
conforme o desenvolvimento psicofisiológico e o crescimento físico 
da criança; como rota didática, apregoa-se a percepção das imagens 
das coisas existentes e seus nomes, isto é, os signos. Ora bem, posto o 
problema desse modo, é facultado dizer que triunfava o associacionismo 
empirista para o qual as experiências sensoriais condicionam o 
conhecimento e o pensamento. 

Uma das primeiras expressões desse estado de espírito é 
Antonio de Almeida Oliveira, deputado paraense pelo Partido 
Liberal, homem público empático ao gênio das técnicas pedagógicas 
norte-americanas, nação por ele conhecida de viso em excursão 
por aquele país-continente. Num livro sobrecarregado de análises 
e dedicado ao nascente republicanismo, O ensino público, Almeida 
Oliveira recomendava o uso das “lições das coisas”, método por ele 
observado nos Estados Unidos da América, sob a denominação de 
object lessons, lesson on objects, teaching objects. “As lições das coisas as 
acostumarão a ver bem, a observar, a distinguir, a julgar, a comparar e 
a raciocinar. As lições das coisas ainda não constituem a ciência, mas 
preparam maravilhosamente o espírito para um ensino científico” 
(Oliveira, 1874, p.139). 

No plano global, Europa e Estados Unidos, ao lado da organização 
dos sistemas nacionais de educação, ensaiava-se o nascimento de 
uma pedagogia científica e experimental, domínio de conhecimento 
cumulativo mediatizado pelos domínios disciplinares da antropologia 
física, biologia, fisiologia, história, psicologia, sociologia e estatística. 
Pedagogista, no entendimento esclarecido, é o conhecedor da natureza 
da puerícia, da gênese e formação de ideias, das fases ontológicas 
da pessoa e claro das etapas de crescimento físico. No cerne dessa 
pedagogia à procura de status científico, aloja-se a ideia de “maturação 
do organismo”, noção conceitual chave na regulagem da processuação 
dos métodos de ensino objetivos.

Em Education as science, 1872, obra traduzida para o francês 
e português por iniciativa de Gabriel Compayrè e Adolfo Portela, 
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Alexander Bain desposava ideias. E, com efeito para ele, a “educação 
dos sentidos” exercitava a faculdade superior de discriminação das 
sensações e, ao discernir cores, cheiros, gostos, tatos, lograr-se-
ia melhor memória para vistas, sons e sabores, melhor distinção e 
retenção das formas aparentes, propriedades e grandezas das coisas. 
Diferentemente da instrução sob a severidade externa do professor, a 
associação de emoções, sensações, volições constituiriam a “matéria” 
da vida mental,ou por outra, a educação dos sentidos implica 
autoeducação (self-government). 

A denegação do escolasticismo encorpa-se com a tradução e 
adaptação de Rui Barbosa “para os países de língua portuguesa”, do 
manual para professores Primary object lessons for training the senses 
and developing the faculties of children, de Norman Allison Calkins, 
sob o título Primeiras lições de coisas. “Obra unanimemente aprovada 
pelo Conselho Superior da Instrução Pública da Bahia, pelo Conselho 
Diretor da Corte, e adotada pelo governo imperial”, a época de Carlos 
Leôncio de Carvalho à frente da pasta ministerial. Para o tradutor-
adaptador, o método intuitivo não se reduz às “lições de coisas”, ao 
contrário, é o cerne de uma presumível didática geral. Rui despertara 
para esse “manual de ensino intuitivo aplicável a todas as matérias”, 
ao ler Rapport sur l ’instruction primaire à l ’Exposition Universelle 
de Philadelphie, de Ferdinand Buisson, secretário da comissão de 
estatística do ensino primário da França.34 Nessa exposição alusiva 
ao centenário de Independência dos Estados Unidos da América, em 
que D. Pedro II se fizera presente,35 o ensino intuitivo fora posto em 
evidência por corresponder às faculdades perceptivas da pessoa. 

Primeiras lições de coisas ou “método de Calkins” como 
popularizado, prescreve o ensino pela observação e atividades refletidas. 
“O ensino pelo aspecto, pela realidade, pela intuição sensível, pelo 
exercício reflexivo dos sentidos, pelo cultivo complexo das faculdades 
de observações está destinado a suceder triunfantemente aos processos 

34 Cf. Lourenço Filho (2001 [1954]).
35 Cf. Pesavento (1994).
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verbalistas, ao absurdo formalismo da escola antiga” (Barbosa, 1886, 
p.5). Dessa forma, para o ensino intuitivo em classes de instrução 
primária, circulavam coleções para “lições de objetos” e “noções de 
coisas”: “O museu Escolar – Caixa Saffray para lições de coisas”, 
reunião metódica de coleções de objetos comuns; Lições de coisas, de 
Manoel José da Silva Guanabara; Lições de coisas: sentido, formas, cores 
(método de Calkins), de Luiz Carlos Duque-Estrada; Noções de coisas, de 
Uchoa Cavalcanti e Lições de coisas pelo Dr. Saffray.

Este livro tem por fim servir-vos de um companheiro, de um 
amigo. Abri-o nas horas de ócio, levai-o para os passeios, lede-o 
enfim quando puderdes que não vós enfastiareis, por isso que ele vos 
ensinará constantemente coisas que vos são mais ou menos familiares; 
não o desprezareis, porque haveis de compreender que ele vos é útil, e 
aumenta os vossos conhecimentos, ensinando-vos a apreciar e a julgar 
aquilo que vos cerca (Saffray, 1881, p.6).

Em pauta, a aprendizagem pela observação sensível e visível, 
melhor, pelo sensorialmente perceptível, antiga e irretorquível 
recomendação esteada nas autoridades de Locke, Condillac, Rousseau 
e Spencer, e nas práticas conceituais de Pestalozzi e Fröebel. Entre 
brasileiros, temperava-se tal entendimento com as reflexões de Vitor 
Cousin, conselhos práticos de Hippeau, filantropismo de Basedow e, não 
menos importante, a legislação instituinte da escola primária francesa. É 
de então a urgência de um ensino atualizado conforme a civilização do 
momento de modo a incutir naquele que ensina o despertar da vontade 
por meio de recursos ativos, desenvolver as faculdades intelectuais e 
sobremodo formar bons corações, como bem quer Antonio Jansen de 
Mattos Pereira, presidente da província do Maranhão. 

Porque há de ficar limitado o conhecimento dos que frequentam 
as escolas – da província – a esse ler, escrever e contar, a essa gramática e 
catecismo, que se antigamente foram o máximo da instrução, hoje não 
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se podem ser, porque as aspirações do espírito moderno são outras? 
Porque não dar nas escolas – por meio de um estudo conveniente – 
noções de fisica, química e história natural, pelo menos com explicação 
de suas principais aplicações à indústria e aos usos da vida? 

Porque negar aos meninos noções gerais dos deveres do homem 
e do cidadão? Porque não falar-lhes na higiene? Porque não dar a eles 
um conhecimento – ainda sucinto – da nossa organização política? 
Porque não instruí-los desde logo no que toca a economia social, a 
lavoura e horticultura? Porque desprezar a música e o canto, de que 
bons resultados se tem colhido, e essas lições de coisas de que tanto falam 
os educadores, por isso que estendem-se a tudo o que serve à vida e 
a todas as ações da natureza? (Mattos Pereira apud Fernandes, 1929, 
p.240-241, grifo do autor).

Se, porventura, os fatos até aqui descritos e narrados não 
representam o princípio e o fim das continuidades e descontinuidades 
da instrução pública, ainda que as cifras e os diagnósticos desconsolem, 
ainda que os belos planos permaneçam imaterializados, ainda que a 
instrução nacional seja simples alínea a encabeçar as Falas do Trono 
ou ainda que inexistam ações emanadas de um centro nacional, sem 
sombra de dúvidas, há uma pedagogia escolar em movimento.

Mediadores da relação mestre-aluno, os compêndios

Ao passar a limpo o panorama do final do Império, José 
Ricardo Pires de Almeida constatava a existência de certos grupos de 
publicações: obras gerais de educação para “institutores, institutoras e 
professores”, obras dirigidas aos “alunos, meninos e meninas”, “obras 
administrativas” – leis e regulamentos da instrução pública. 

Os livros do primeiro grupo são pouco numerosos, o que é 
uma prova deplorável da indiferença em que a ciência da educação 
se encontra entre nós; e infelizmente, pecam pela qualidade, mais 
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ainda pelo número. Há alguns que, por, por títulos diversos, fazem 
uma honrosa exceção e desfrutam de reconhecido mérito junto aos 
professores” (Pires de Almeida, 1989 [1889], p.158). 

Na sua explicação, os métodos de leitura dividiam-se em 
ortográficos, composição da palavra e sílaba “em todos os seus elementos, 
consoantes e vogais”, métodos novos, “admitindo apenas dois elementos, 
os sons e as articulações”, métodos “que se apoiam ou pretendem apoiar-
se nestes dois sistemas”, “métodos ditos fonomímicos ou datilógicos” – os 
sons e articulações de sons correspondem aos sinais da mão ou gestos do 
corpo, apreensíveis pelos olhos, destinando-se aos surdos-mudos; “para 
ensinar pelos olhos”, os “aparelhos escolares”: letras móveis, silabários, 
contadores mecânicos, aritmômetros, material de Fröebel, mostradores 
de ponteiros de relógio, quadro de pesos e medidas, cores do espectro 
solar, ofícios e profissões, história natural, “retratos de grandes homens 
do Brasil”. Quer dizer requeriam-se outras vias, em vez da “verbiagem”, 
o “realismo”, em vez das abstrações, a intuição e os sentidos, em vez do 
salmodiar, a imaginação imaginativa. Aduzidas de uma pedagogia que se 
quer científica, nessas preocupações subjazem as dimensões do homem 
social, donde a recusa da figura do prático em pedagogia, o mestre-escola 
régio, pois os saberes a respeito da infância encareciam novas atitudes, 
donde o descrédito do anexim legitimado pelo costume: “Só se sabe bem 
o que se aprende dificilmente”. 

Se, no plano geral, retomam-se as discussões da urgência de 
uma educação nacional, no plano particular da pedagogia escolar, 
incrementam-se as edições de compêndios a ostentarem, cada qual com 
as suas palavras e modos, a vinculação entre ciência da educação e arte 
de ensinar. E, mais do que antes, o compêndio é chamado a interceder 
nas relações mestre-discípulo, e mais do que antes, o bom compêndio é 
o legitimado pela experiênciação do autor na condição de professor.36 E, 

36 “A partir do século XIX, com a constituição dos estados nacionais e com o 
desenvolvimento, nesse contexto, dos principais sistemas educativos, o livro 
didático se afirmou como um dos vetores essenciais da língua, da cultura e 
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por paradoxo, a pedagogia do concreto, do interesse, da observação, da 
intutição e da atividade não prescinde de compêndios, muito embora 
se sabe hoje mais arejados e refinados com ilustrações, cores e tipos 
gráficos variados. Breve reportação de títulos e autores transparece 
o empenho na elaboração de “obras acomodadas à inteligência dos 
meninos”, em maioria, formuladas em linguagem a gabar os méritos 
do raciocínio, observação e experimentação, sobremodo aplicáveis aos 
“usos da vida”. Associadamente à fixação e à elevação do status dos 
autores didáticos, em maior parte, vinculados ao magistério, instalam-
se instâncias de controle da adoção, aquisição e distribuição de livros 
de leitura, cartilhas e cadernos de caligrafia. 

Por precaução, convém dizer que, ao lado dos avanços, há escolhos 
dos mais graves. No parecer “Métodos e programas de ensino nas escolas 
primárias, adoção de compêndios”, encaminhado à Primeira Exposição 
Pedagógica, Manoel Olímpio Rodrigues da Costa pronunciava palavras 
duras. “A história do ensino, em nosso país, mostra-nos que compêndios 
imprestáveis e inúteis à instrução primária, só pela importância social de 
seus proprietários, são aprovados e vendidos a altos preços, e distribuídos 
pelas escolas, muitas vezes para pasto de traças” (Costa, 1884, p.4). Noutro 
parecer, José Manoel Garcia problematizava mais ainda. “O Estado tem 
incontestável obrigação de prevenir que, nas escolas primárias tanto 
públicas como particulares, sobre as quais a lei lhe confere o direito de 
inspeção, se leia por livros subversivos dos bons princípios da sociedade, 
da moral, da religião fundamental.” 

Cumpre-lhe ainda, em relação nos destinados ao ensino, que não 
contenham doutrinas ofensivas daqueles princípios, evitar a adoção 
dos que, por sua incorreção e viciosa locução, só servem para barbarizar 
o idioma nacional em vez de concorrerem para criar gosto e fazer 

dos valores das classes dirigentes. Instrumento privilegiado de construção de 
identidade, geralmente ele é reconhecido, assim como a moeda e a bandeira, 
como um símbolo da soberania nacional e, nesse sentido, assume um 
importante papel político” (Choppin, 2004, p.553).
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conhecidos os primores e opulência da língua vernácula. Devem esses 
livros ser: 1º, metódicos e apropriados aos programas de ensino, já 
na linguagem, já na extensão e na intensidade das matérias; 2º, bem 
impressos e devidamente corretos; 2º, de preço módico, a fim de que se 
facilite a todas as posses a sua aquisição (Garcia, 1884b, p.6).

Seja do modo que for, somados aos títulos e autores citados em 
capítulo anterior, o rol declinado a seguir não deve ser negligenciado 
como quinquilharia passadista. Em atenção ao ato de ler articuladamente 
as polêmicas quanto à aquisição da leitura pelo método da soletração 
ou sibilação ou da palavração, circulavam: Bacadafá, ou método de leitura 
abreviada, de Antonio Pinheiro Aguiar (Rio de Janeiro, 1870); Método 
de leitura oferecido à infância e ao povo, de Otaviano Hudson (São Paulo, 
1875); Silabário ou primeiro livro de leitura, de Manuel Ribeiro de Almeida 
(Rio de Janeiro, 1875), título premiado pelo governo imperial; Silabário 
português ou novo método para aprender a ler em breve tempo a língua 
portuguesa e o sistema métrico ilustrado com numerosas estampas, “traduzido e 
composto” por J. R. Galvão, “à venda no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco 
e S. Paulo” (1879); Método racional e rápido para aprender a ler sem soletrar, 
dedicado à infância e ao povo brasileiro, de João Köpke (São Paulo, 1879); 
Cartilha da infância, de Tomás Paulo do Bom Sucesso Galhardo (São 
Paulo, 1880); Cartas de nomes para se ensinar em pouco tempo a ler e a escrever, 
figurado a pronúncia do Brasil, dedicada aos mestres e pais brasileiros, de José 
Jorge Paranhos da Silva (Rio de Janeiro, 1880); Abecedário Mascarenhas ou 
método repentino de aprender a ler, organizado e dedicado à infância brasileira, 
de Francisco de Paula Mascarenhas (Rio de Janeiro, 1881); Lições no lar 
(1° livro – Silabário, 2º livro – Contos e diálogos, 3° livro – Conhecimentos 
úteis e 4º livro – Estudos de homens e coisas), de Hilário Ribeiro (Pelotas, 
1881, 28ed. 1893), “adotado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná”; Escola primária. Lições à infância baseadas nos princípios fisiológicos 
da linguagem articulada para aprender a ler sem soletrar, de Manuel Paulino 
de Assunção (Rio de Janeiro, 1882); Silabário nacional ou novo método de 
aprender a ler, imitado e composto, de Antonio de Araújo Ferreira Jacobina 
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(Rio de Janeiro, 1883); e Cartilha maternal ou arte da leitura, de João de 
Deus (Lisboa, 1881).

É ao Dr. Zeferino Candido, diretor do Colégio São Pedro 
de Alcântara, que deve a introdução e real aplicação do método 
de leitura chamado Método de João de Deus ou Método intuitivo e 
apreensível intelectual. Cartilha maternal, principal livro de João de 
Deus, é uma das maiores obras de ensino moderno. Este livro abriu 
uma nova via aos institutores, levou-os a ensinar pela inteligência 
mais que pela memória, reduzida ao papel de colaboradora e 
instrumento de conservação dos conhecimentos. Se, a Cartilha 
Maternal não está ainda espalhada por todo o país, pode-se, 
entretanto, considerar como generalizada, apesar das diversas 
modificações introduzidas na forma em que se apresenta hoje 
(Pires de Almeida, 1989 [1889], p.170-171).37

Nesse rol adventício, a novidade consiste nas “cartilhas 
nacionais”, por exemplo, Cartilha nacional ou novo primeiro livro 
de leitura, de Hilário Ribeiro (Rio de Janeiro, 9ed. 1887), título 
premiado na Exposição de Objetos Escolares e Medalha de Prata 
na Exposição de Paris de 1889. Destinada ao “ensino simultâneo de 
leitura e escrita”, ornamentada com belas gravuras, na abertura da 
cartilha consta breve nota metodológica.

 
A Cartilha Nacional tem por fim ensinar simultaneamente a ler e a 

escrever. Como a arte da leitura é a análise da fala, levemos desde logo 
o aluno a conhecer os valores fônicos das letras, porque é com o valor 
que há de ler e não com o nome delas.

Uma vez que o aluno conheça perfeitamente o elemento fônico 
correspondente a cada vogal, começará o professor a ensinar-lhe a 

37 Quanto às campanhas do sectário do positivismo de Comte, Zeferino 
Candido, visando ao uso da Cartilha maternal, ver Monarcha (1999); quanto à 
experiência de aculturação da cartilha, ver Trindade (2004). 
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escrever com giz, no quadro preto, primeiro o i, que é a vogal mais 
elementar, e sucessivamente o u, e, o, e o a (Ribeiro, 1887, p.5, grifo 
do autor).

Bem-sucedido autor didático, Hilário Ribeiro publica também a 
série graduada de leitura Cenário infantil, Na terra, no mar e no espaço, e 
Pátria e dever. Elementos de educação física e moral (Rio de Janeiro, 1884, 
1885, 1887). 

Pois bem, para o ensino de português, circulam “seletas” e 
“florilégios”: Florilégio brasileiro da infância “destinado ao exercício 
de leitura de verso e de manuscritos nas escolas públicas primárias”, 
de João Rodrigues da Fonseca Jordão, “Obra adotada pelo Conselho 
Superior da Instrução Pública, com aprovação do Governo Imperial, 
para uso das escolas públicas do ensino primário e do Imperial Colégio 
de Pedro II, e composto com diferentes tipos de letras impressas e 
manuscritas” (Rio de Janeiro, 1874).

Para a aritmética: Tabuada segundo o método Pestalozzi, de José 
Ramos Paz e Guia pedagógico de cálculo mental e uso do contador mecânico ou 
aritmômetro no ensino elementar da aritmética, de Brazilicus [pseudônimo] 
(Rio de Janeiro, 1882), premiado pelo júri da Exposição Pedagógica. 

Num contexto histórico de relativização do ensino de história 
sagrada e valoração da história nacional, observando que alguns autores 
são publicistas republicanos, outros monarquistas, apareciam Lições de 
história pátria, do prócer republicano Américo Braziliense (Campinas, 
1876); História do Brasil contada aos meninos, de Estácio de Sá e Menezes 
(Rio de Janeiro, 1880); Pequena história do Brasil por perguntas e respostas, de 
Joaquim Maria de Lacerda e Resumo da história do Brasil para uso das escolas 
primárias, de Maria Guilhermina Loureiro de Andrade (Boston, 1888).

Para o ensino da geografia do Brasil e das províncias: Noções de 
geografia e de história do Brasil para uso das escolas de instrução primária 
da província do Pará, de Joaquim Pedro Corrêa de Freitas (Pará, 1879); 
Compêndio de corografia do Brasil para uso das escolas de instrução primária, 
de Brito Aranha (Lisboa, 1872); Noções de geografia do Brasil para uso da 
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mocidade brasileira, de Manuel José Pereira Frazão (Rio de Janeiro, 1883) e 
Geografia da Província do Rio Grande do Sul, de Hilário Ribeiro, “adaptado 
às classes elementares, adornado de oito mapas coloridos e acompanhado 
de noções sobre a América do Sul e a do Norte” (Pelotas, 1881). Em nota 
introdutória, o didata deblaterava. “Uma reforma tem custado muito, e 
vai lentamente: é a da escola primária, por isso que ameaça a tranquila 
imbecilidade dos espíritos chatos e rotineiros que fogem à discussão e à 
verdade e temem a luz da civilização e da história”. 

Os gregos e os atenienses esmeravam-se na educação intelectual e 
física das crianças; para eles o movimento do espírito não era menos 
útil e necessário que o movimento dos músculos. Diferentemente 
procedemos. Nem vida do pensamento, nem a atividade física! 

A memória imobilizando as faculdades ativas, atrofiando a palavra 
e o raciocínio; e, onde a memória, que faz parte do entendimento, não 
se utiliza em proveito da inteligência e de si mesma, pode ser exaltada 
muito embora pelo pai imprevidente e pelo mestre ignorante, mas em 
verdade sua ação não produz senão imbecis e idiotas (Ribeiro, 1881, p.3).

Dentre os códigos de decoro, manuais de civilidade, melhor é 
dizer, controle da imediatez dos instintos e formação de suditos-cidadãos 
responsáveis e de boa índole, Deveres do homem, de Eusébio Vanerio; e 
Ensino de moral e religião nas escolas primárias, secundárias e normais, de 
Rodolfo Epifânio de Souza Dantas (Rio de Janeiro, 1884). Para o ensino 
de diversas matérias, em moldes de crestomatias: Novo método de ensino a 
ler e escrever, acrescentado da Civilidade de Chantal, de um resumo da doutrina 
cristã, extraído do catecismo histórico de Fleury e das primeiras noções de cálculo, 
de Augusto Freire da Silva (Paris, 1875); Lições de coisas inanimadas e 
animadas, de Emílio Zaluar (Rio de Janeiro, 1875); Compêndio de doutrina 
cristã, “coligido, aumentado e publicado”, por José Dias da Cruz Lima 
(Rio de Janeiro, 1875) e o bem-acolhido Noções de direito para as escolas 
primárias, de Antonio Francisco Bandeira Júnior (Rio de Janeiro, 1885), 
elogiado por Machado de Assis e Quintino Bocaiúva. Tirantes esses 
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títulos e autores, há os tratados de exercícios ginásticos: Da educação física, 
intelectual e moral da mocidade no Rio de Janeiro, de A. F. M. Andrade (Rio 
de Janeiro, 1874) e Tratado elementar da ginástica escolar, de Pedro Manoel 
Borges (Rio de Janeiro, 1888). 

Uma última observação, quanto ao conhecimento do corpo da 
pátria, o Instituto Filomático, sediado no Rio de Janeiro, publicava o Atlas 
do Império do Brasil, em 1868, do político, jurista e geógrafo maranhense 
Candido Mendes de Almeida, ex-professor de Geografia e de História 
do Liceu de São Luis na Província do Maranhão. Uma das primeiras 
representações cartográficas mais fiéis, o atlas reproduzia as divisões 
administrativas, eclesiásticas, eleitorais e judiciárias, e fora elaborado 
mediante consultas a mapas, documentos antigos, relatos de viagens, 
expedições e alvarás régios.38 Com efeito, no Atlas do Império do Brasil 
constavam as novas divisões administrativas, as províncias do Amazonas e 
Paraná, desmembradas do Pará e São Paulo, em 1853 e 1854. 

E a disposição territorial das províncias setentrionais: Amazonas, 
Grão-Pará, Maranhão, Piauí, províncias orientais, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito-
Santo; das províncias meridionais: Município Neutro, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Paraná, Santa Catarina, São Pedro e das províncias ocidentais: 
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Ademais, Mendes de Almeida propõe 
a elevação da parte setentrional do Grão-Pará à categoria de província 
autônoma, sob a denominação de Pinsonia (hoje, Rondônia). Em síntese, 
a edição do atlas ofertava a percepção inteiriça do Império do Brasil. 

Contudo, certas fronteiras externas e internas bem como certos 
aspectos naturais permaneciam indeterminados, de fato, em O ensino 
público, o paraense Antonio de Almeida Oliveira (1873, p.15) lamentava 
– “Seus rios ainda ninguém pode contar e descrever”. Que conclusões 
podem ser extraídas dos argumentos antes expostos? Tema fecundo, 
na edição de obras didáticas incidem demandas de ordem educacional 
e pedagógica, fatores econômicos e tecnológicos, injunções de ordem 
política e científicas. 

38 Cf. Guerra e Santos (2011).
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De mestre-escola a professor primário

Seria possível contrabalançar certos quadros aflitivos e 
cenas desencantadas no tocante a figura do mestre de escola e sua 
desconfortável rotina? Melhor, referir-se ao declinar da palmatória 
que, por antonomásia, se apelidava de “Santa Luzia”, por ter “olhos 
ou buracos no centro”, donde o mote – “Santa Luzia de cinco buracos, 
que tira a mandinga de todos velhacos”. Como colocar em estado de 
suspensão as narrativas que esbatem a fisionomia patibular do mestre 
de escola quer em relatos de viagens e explorações quer em recordações 
tardias de ex-alunos e ex-professores quer ainda na literatura de ficção? 

Nessas narrativas, a catadura do mestre punitivo retorna como 
imagem da infelicidade da puerícia. Em registro desafortunado, narra 
o anônimo autor de História da pedagogia compilado por um professor. 
“Submetidos ao regime dos castigos corporais, aos péssimos métodos 
instrutivos e educativos preconizados pelos jesuítas, os meninos tinham 
horror à escola, que consideravam um instrumento de insuportável 
martírio. Ainda mesmo em nossos dias há muita gente que se recorda 
com aperto de coração das tão célebres escolas régias, que ainda proliferam 
nalguns Estados Brasileiros” (História..., 1914, p.251, grifo do autor). 
Por sua vez, em inspirado impulso autobiográfico, Candido Mota, em 
São Paulo e a República, retraz os idos desolados da infância escolar. 

Como essa eram as demais escolas primárias, nas próprias 
residências dos professores, que ficavam assim à vontade. Quase 
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de chinelos, sem meias, cabelos em desalinho, acolitados por uma 
inclemente “Santa Luzia” de forte cabriúva, nome esse dado à 
palmatória de cinco furos, e que era o terror da meninada. De longe 
ouvia-se o eco do vozerio dos alunos obrigados a cantar, em tom 
invariável, a tabuada; e, às sextas-feiras o “sois cristãos”; meio esse 
mais prático encontrado para manter a ordem, sem o emprego da tal 
santa, dos puxões de orelhas ou cocorotes que deixavam sinal no couro 
cabeludo (Mota, 1935, p.49, grifo do autor).

Esses recorridos desconsoladores, esses ajuizamentos do 
desamparo da puerícia, e deles há um rol sem fim, não esgotam 
a interpretação, nalguma medida, é preciso colocar em causa as 
visões demasiadamente hegemônicas a respeito do estado de coisas 
no Segundo Reinado. Se a instrução elementar atravessa o antigo 
regime descridamente pelos vaivéns de ministros de Estado e 
presidentes de províncias, exiguidade de recursos, desencontros entre 
Executivo e Legislativo, extensão territorial e dispersão demográfica, 
por certo não significa concluir que tal situação pesarosa encerre toda 
interpretação do passado.

Da formação de professores

De raro em raro, os marcos escolares provinciais ganhariam 
alguma diversidade, por exemplo, com a criação de escolas normais. 
Premidas por injunções e eventualidades, abrindo e fechando a 
qualquer momento, com professores recrutados entre bacharéis, 
engenheiros, médicos, esses estabelecimentos conhecem existência 
conturbada. Contudo, o Brasil situa-se entre os primeiros países da 
América a instalar escolas normais mantidas pelos poderes públicos, 
pátria-mãe das escolas normais, a França instala estabelecimentos de 
preparação profissional para o magistério apenas na Revolução de 
Julho de 1830.39

39 Cf. Bowen (1986).
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No Brasil, conforme cronologia estabelecida, ainda que 
porventura haja discrepâncias, a sequência espiralada e cambaleante 
de manifestações da tomada de consciência quanto à preparação 
profissional de mestres é esta: Niterói e Minas Gerais –1835, Bahia 
– 1836, Pará – 1839, São Paulo – 1846, Pernambuco – 1864, Piauí 
– 1864, Paraíba – 1864, Rio Grande do Sul – 1869, Pará, Paraná e 
Sergipe – 1870; e mais adiante, Amazonas – 1872, Espírito Santo e 
Rio Grande do Norte – 1873, Maranhão e Mato Grosso – 1874, Santa 
Catarina e Município da Corte – 1880, Goiás – 1881, Ceará – 1884.40

 Como regra medianamente geral, o aspirante à matrícula deveria 
comprovar ser maior de 17 ou 18 anos, homem, e 14 ou 15, “sendo 
senhora”; ambos instruiriam a petição com certidão de batismo, 
atestado de moralidade autenticado por párocos ou autoridade policial, 
atestado médico comprovando estar livre de moléstias ou defeito físico 
incompatível com o magistério, certidão de vacinação e revacinação, 
licença do pai ou marido, se menor de idade ou mulher casada. Os 
conteúdos de ensino abarcavam agrimensura, aritmética, caligrafia, 
desenho linear, gramática, história e geografia pátria, história e 
doutrina sagrada, música, sistema métrico. Quanto às matérias 
profissionalizantes, estudava-se didática, metodologia e pedagogia, 
com exercícios de aplicação em escolas anexas ou outras quaisquer. 

A bem dizer, o programa da matéria Moral, Doutrina Cristã e 
Pedagogia, organizado pela diretoria da Sociedade Onze de Agosto, 
da província do Maranhão, em conformidade com o artigo 4° da Lei 
nº 1.089, de 17 de julho de 1874, assinado pelo vice-presidente José 
Francisco de Viveiros, exemplifica o ideal-tipo de mestre a ser regrado 
em conformidade com a Religião de Estado. 

1. Fundamento da moral. A consciência, distinções, fundamentos 
entre o bem e o mal, apreciação dos sistemas que tentam explicar o 
fundamento da moral; a lei moral, lei eterna, natural e positiva e lei 
humana. Diversos motivos de nossas ações. Sanção moral. Destino do 

40 Sobre o tema a produção memorialística e acadêmica é extensa e profícua, 
entre outros, ver Araújo, Freitas e Lopes (2008) e Neves (2002). 
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homem. Imortalidade da alma. Moral religiosa ou deveres do homem 
para com Deus. Culto interno, externo, público. Moral individual. 
Deveres para com a alma, inteligência, vontade e sensibilidade. Deveres 
para com o homem em geral, com a família e o Estado. Doutrina cristã. 
Preliminares. Símbolo dos apóstolos. Deus-Trindade. Anjos-Homem 
e sua queda. Mistério da encarnação-Jesus Cristo-Redenção. Espírito 
Santo-Igreja. Virtudes teologais. Decálogo. Religião. Mandamentos 
da Igreja. Meios que Deus estabeleceu para a santificação do homem 
– Graça – Orações, Sacramentos.

2. O que é pedagogia, sua divisão em suas partes. Didática e 
metodologia. O professor, sua missão, seus deveres, suas qualidades 
naturais quanto ao físico e à alma, suas qualidades morais: bondade, 
firmeza, regularidade, zelo, pureza de costumes, boa educação, 
civilidade, modéstia, piedade, prudência, recolhimento, pudor, caridade, 
justiça, desinteresse, amor pelo estudo. 

Quanto à ordenação jurídico-política do Império, na Escola 
Normal da Corte, ensinava-se os seguintes conteúdos de educação 
cívica: a nação, a divisão, a forma de governo, a dinastia e a religião. 

Os cidadãos brasileiros. Poderes e representação nacional. Poder 
Legislativo e suas atribuições. Eleições. Poder Moderador. Poder 
Executivo. Família Imperial. Conselho de Estado. Força Militar. 
Poder Judicial. Administração e economia das províncias. Municípios. 
Direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros.41

Novamente é preciso não sobre-estimar o andamento dos 
acontecimentos: ao lado dos professores provindos das escolas normais, 
por sinal, sempre em número insuficiente, há os mestres recrutados em 
exames encabeçados por comissões de notáveis, e considerados dignos 
de estima, como recomendava a Lei nº 1.089, de 17 de julho de 1874, 
sancionada pelo presidente do Maranhão, João Antonio Coqueiro. “Se 
alguns dos atuais professores públicos catedráticos do município da 
capital, de um e de outro sexo, quiser frequentar as aulas do Curso 
Normal, terá assento em lugar especial ao lado da mesa do professor.”

41 Cf. Pereira Júnior (1889).
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Pedagogia compendiada

A fim de transcender o restrito círculo das rotinas empíricas, 
surte efeito uma demanda de manuais de pedagogia a versar a teoria 
e a prática de princípios, métodos e processos de ensino, elaborados 
por autores nacionais e estrangeiros: O ensino Praxedes, compêndio de 
didática para ensino das matérias, de Praxedes Pacheco (Rio de Janeiro, 
1861); Curso prático de pedagogia destinado aos alunos-mestres das 
escolas normais primárias e aos instituidores em exercício, de Daligault, 
em tradução de Joaquim Pires Machado Portella (Recife, 1865); 
Compêndio de pedagogia, de Carlos Augusto Soares, (Rio de Janeiro, 
1878); Compêndio de pedagogia para uso dos alunos da escola normal do 
Rio de Janeiro, de Antonio Marciano da Silva Pontes (Niterói, 1881); 
Doutrinas pedagógicas e elementos de instrução pública para uso das escolas 
de ensino primário, especialmente das províncias do Amazonas e Pará, 
de Joaquim Maria Nascentes de Azambuja (Pará, 1884); Pedagogia e 
metodologia: teoria e prática, de Camilo Passalácqua (São Paulo, 1887); 
Tratado de metodologia coordenada, para uso de professores e alunos das 
escolas normais, de Felisberto Rodrigues Pereira Carvalho (Rio de 
Janeiro, 1888); Lições de coisas, de João Barbalho Uchoa Cavalcante, 
“guia prático para uso dos professores e aspirantes ao magistério, 
contendo preceitos e regras do método intuitivo acompanhado 
de lições e exercícios de aplicação” (Pernambuco, 1888), Catecismo 
de economia política para uso das escolas normais do Império, de Pedro 
Autran da Matta e Albuquerque (Rio de Janeiro, 1888) e Princípios 
de pedagogia, de Augusto Coelho (São Paulo, 1891-1893), alentado 
tratado em quatro tomos e dois volumes, decalcado de A educação 
intelectual, moral e física de Spencer.

Quanto às “lições de coisas”, convém acrescentar aos já citados 
Primeiras lições de coisas, de Calkins; Lições de coisas, de Manoel José 
da Silva Guanabara; Lições de coisas: sentido, formas, cores (método de 
Calkins), de Luiz Carlos Duque-Estrada; Noções de coisas, de Uchoa 
Cavalcanti e Lições de coisas pelo Dr. Saffray. No geral, os autores 
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didáticos indiciam crucialidades: formar mestres com domínio de 
conteúdos para além de aqueles a serem ensinados, fazer a escola servir 
à criança, conceber a sala de aula como banco de ensaios.

A realidade e suas antinomias 

Se ao mestre de escola, a princípio fiel auxiliar do padre e do 
médico, delega-se a sustentação dos alicerces da identidade nacional 
centrada na aliança entre Estado, Coroa e Igreja, monotonamente, no 
espacejar dos anos, os relatórios de ministros do Império, presidentes 
de províncias e inspetores gerais esbatem idênticas queixas: relaxação 
dos costumes dos mestres, imerecimento literário dos aspirantes ao 
magistério, extemporaneidade dos métodos e processos de ensino, 
inadequação dos locais de ensino, abusiva presença de leigos no 
magistério, mesquinhez de ordenados. 

No mais, as fileiras do magistério nacional são exíguas e assim 
permaneceriam nos presentes vindouros, fato que não impede de 
relembrar a nota de bom-senso declinada em Americus: cartas políticas 
extraídas do Padre Amaro. “Não pode haver boas escolas sem bons 
mestres e nem pode haver bons mestres sem lhes pagar bem. Na 
fundação de um Estado tudo quanto se poupar neste objeto é economia 
ainda mais absurda que a do avaro que nega a si próprio o pão de cada 
dia” (Americus, 1825, t.1, p.54).

Minas Gerais e Bahia, de longe as províncias mais populosas, 
1.669.276 e 1.211.792 habitantes, possuíam tão somente 1.453 e 
771 professores respectivamente.42 Essa “estatística moral”, isto é, a 
correlação entre o número de professores e a população geral, é acolhida 
pelas falas oraculares centradas nos sobrepoderes da instrução primária 
de Estado, mais concretamente, pelos sujeitos dispostos a modificar 
a condição subjetiva da nação e da nacionalidade infusa. Mal pago, 
malquerido e mal-ouvido, o dia a dia do mestre-escola, comumente 
designado “proprietário da cadeira da escola”, ou melhor, aquele que 

42 Cf. Apêndice A – Tabela A.
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oferta “quilates de luz”, no dizer arroubado de certo figurão, não 
desfruta de melhores condições de vida. Na Fala de 13 de março de 
1886, endereçada à Assembleia Provincial do Maranhão, o conselheiro 
Bandeira de Mello ponderava.

Em meu conceito, dois meios há de remediar estes males, e é 
robusta a fé que alimento de que a ação combinada de ambos dará 
novo impulso à instrução popular, o melhor benefício que podeis fazer 
as classes menos felizes de vossos concidadãos. São esses meios: o 
aumento de ordenado, e a criação de uma escola normal. 

Pelo primeiro, tornareis o professorado uma carreira procurada 
da gente honesta e laboriosa, que tenha sentimento da própria 
responsabilidade, e queira servir com honra; pelo segundo apurareis 
as vocações, e serão por uma vez expelidos do magistério a ignorância 
protegida, os incapazes, que as outras carreiras repelem (Mello apud 
Fernandes, 1929, p.243). 

Vice-diretor e professor de matemáticas do “Colégio do Exmo. 
Sr. Barão de Tautphoeus”, professor da 1ª cadeira da freguesia do 
Sacramento na Corte, membro da Imperial Sociedade Amante da 
Instrução, credenciais dignas de atenção, Manoel José Pereira Frazão 
desabafa, em Cartas do professor da roça, série de artigos relativos à 
instrução pública da Corte, publicada no jornal Constitucional.  

Agora (aqui para nós) qual é o papel que representa um 
professor, propriamente tal, perante uma sociedade como a nossa? 
De que importância goza? Obrigado pelas circunstâncias a resignar-
se a uma tarefa tão espinhosa quão inglória, e tendo como garantia 
única seus pingues ordenados, não perde por certo a ocasião de se 
deixar devorar por algum dos minotauros de que acima lhe falei. O 
professorado hoje é a pior das recomendações! Perguntai a um pai 
o que é o professor de seu filho, e ele vos responderá: “Um criado de 
ensinar meninos” (Frazão, 1864, p.31, grifo do autor).
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No palavrear de Tavares Bastos em Cartas de solitário, intelectual 
de proa e contundente crítico da monarquia. “Pois um moço, no 
Amazonas, ou no Paraná, ou em Goiás que saiba ler, escrever, aritmética, 
doutrina, elementos de Geografia e Gramática nacional, prestar-se-á a 
ensinar meninos por 400$ anuais? De certo que não. Vai aprender latim 
e formar-se em Direito ou procura logo um emprego público de certa 
ordem, ou, finalmente, é escolhido delegado de polícia, eleito vereador, 
nomeado membro de assembleia” (Tavares Bastos, 1863, p.70). Saído 
das camadas populares, aos poucos o mestre de escola teria sua imagem 
social reconfigurada para além de fiel auxiliar do padre e do médico, 
seria rebatizado professor primário, e a esse prometeico intermediário 
da cultura atribuiu-se o exercício de uma profissão eminentemente 
intelectual.

Comparar a diferença

Em atos de pensamento e projeções mentais, monarquistas e 
republicanos ritualizam o halo da instrução pública como fundamento 
da civilização política, donde pensar e medir o Brasil por comparação, 
comumente os bons exemplos recaem no sistema escolar da Prússia ou 
no modelo político e social da Terceira República francesa ou ainda 
no progressimo liberal-federalista dos Estados Unidos. Monarquistas 
e republicanos, os homens públicos acompanham a ordenação dos 
sistemas escolares unitários, centralizados e legislados pelas burocracias 
dos Estados nacionais. 

Em âmbito internacional, o método comparativo, cujo uso 
é perceptível nos estudos das línguas, folclore, costumes, direito, 
política, comparece nos estudos dos sistemas de ensino e certamente 
ganha maior visibilidade nas exposições universais de Viena, Áustria, 
Filadélfia, Estados Unidos, em que constavam seções de Instrução 
Pública. São desse período, os célebres estudos do republicano 
Ferdinand Buisson, a saber, Rapport sur l ’instruction primaire à 
l ’Exposition Universelle de Vienne en 1873, Rapport sur l ’instruction 



II. Do apogeu ao fim do Segundo Reinado   •   107 

primaire à l ’Exposition Universelle de Philadelphie en 1876 e Conférence 
sur l ’enseignement intuitif, faite aux Instituteurs délégués à L’Exposition 
Universelle en 1878.43 

No Brasil, a voga comparativa desperta nos idos de 1870 
com a tradução e edição pela Imprensa Nacional dos relatórios de 
Celéstin Hippeau, Rapport sur l ’instruction publique aux États Únis 
e L’instruction publique en Angleterre. Tal voga assenta a recolha de 
modelos e experiências dos sistemas nacionais de educação próprios 
das nações liberais. Conjugadamente, a literatura político-sociológica 
publicada no Brasil intensifica a busca de fontes exteriores de 
inspiração. É de então o incremento de estudos prescritivos e relatos 
de viagens de observação patrocinados pelas autoridades, no amplo 
repertório, dentre muitos, O ensino primário no Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda, por César Augusto Viana Lima; O ensino público 
primário em Portugal, Espanha, França e Bélgica, por Luis Augusto Reis; 
O ensino público primário na Itália, Suíça, Suécia, Bélgica, Inglaterra e 
França, por Manoel José Pereira Frazão; O ensino público primário 
em França, Espanha e Portugal, por Luisa Leopoldina Tavares Porto-
Carrero; O jardim infantil: sua natureza, seu fim e seus meios de ação, por 
Antonio Herculano de Souza Bandeira, abarcando França, Áustria, 
Alemanha e Suíça; Estudo sobre o ensino primário no Reino Unido da 
Grã-Bretanha e Irlanda, por César Augusto Viana de Lima; Exposição 
e crítica da legislação alemã sobre as escolas normais e jardins da infância, 
por Dias da Silva Júnior e O ensino público primário na Itália, França e 
Bélgica, por Amélia Fernandes da Costa. Desse primigênio de estudos 
comparados, deduziam-se ações e iniciativas reformadoras. 

Pela repercussão obtida, sobreleva-se a obra ampla de Joaquim 
Teixeira de Macedo, aliás, premiada na Primeira Exposição Pedagógica 
do Rio de Janeiro: A instrução pública na Prússia, O ensino normal primário 
na Prússia, Breves apontamentos para o estudo das questões relativas ao 
ensino normal primário e a educação popular, Novos apontamentos de origem 
alemã para o estudo das questões relativas à educação nacional. 

43 Cf. Bastos (2013).
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No intento de melhorar a administração escolar, vem a público um 
rol de estudos aqui impossível de entremostrar à exaustão: Coeducação 
dos sexos nas escolas primárias, normais e secundárias, por João Barbalho 
Uchoa Cavalcanti; Medidas conducentes a tornar efetiva a inspeção do 
ensino, por Josino do Nascimento Silva; Sistema disciplinar e meios de 
emulação nas escolas de diversos graus, por Augusto Cândido Xavier 
Cony; Jardim das crianças, de W. Hacilman, “tradução de G. L. A.”, 
exposição do sistema de Fröebel; Organização dos jardins de infância, 
por Joaquim José de Meneses; Organização dos jardins de infância, por 
Maria Guilhermina de Andrade e Regulamento geral e programas do 
ensino e horários das escolas normais primárias, por João José Barbosa 
de Oliveira. Da infância ao limiar da idade adulta, cria-se ser possível 
envolver a infância e a adolescência num sistema de ensino uniforme 
e eficiente. Isto é, sente-se a infância e a adolescência como etapas 
dotadas de faculdades próprias, para essa despontante sensibilidade, 
as crianças não nascem homens, tornam-se, antecâmara da vida 
social, a instrução, força cultural politicamente relevante, certificaria a 
agregação à esfera convivial e mundana. 
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Da química moral

A gestão dos serviços públicos demanda dados quantitativos. No 
ministério do Barão de Rio Branco, mais exatamente em 1872, a recém-
instalada diretoria-geral de Estatística efetuava a única contagem geral 
da população no Império. À primeira vista, parece ser impensável realizar 
um censo demográfico geral num país de territorialidade infindável, 
rural, escravocrata e, claro, destituído de comunicações e transportes. No 
escrutínio dos atributos da população, aplicaram-se “boletins de família”, 
indagando-se nome, sexo, idade, “raça” (definida pela cor, branco, preto, 
pardo, caboclo), estado civil, naturalidade, nacionalidade, residência, 
religião, defeitos físicos, enfermidades e grau de instrução. 

Ao final de 1876, o relatório apresentado pelo diretor-geral, 
conselheiro Manoel Francisco Correia, revelava os índices definidores 
da demografia do país: massa da população – 9.930.478 almas, sendo 
8.419.672 livres e 1.510.806 escravos; “raças”: branca – 3.787.288, 
negra – 1.954.452, indígena – 386.944, parda (mulatos e mestiços) 
– 3.801.782. Províncias “mais bem povoadas”: Rio de Janeiro, Ceará, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe; “menos povoadas”: Amazonas, Mato 
Grosso – “cinquenta quilômetros quadrados para cada pessoa”. Nas 
palavras do conselheiro. “É pouco animador o quadro da estatística 
intelectual; mas o impulso que entre nós vai tendo a instrução popular 
faz esperar que não decorrerá muito tempo sem que varie para melhor 
proporção ora existente entre os que sabem e os que não sabem ler” 
(Brasil, 1877, p.19-20). 
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Na massa da população livre, 1.563.078 “sabem ler e escrever”, 
6.856.000 “não sabem ler e escrever”. Entre os que “sabem ler”: 
1.012.097 são homens, 550.981 mulheres; analfabetos 80% da 
população livre e 99,9% da população escrava. Províncias nas quais 
avultam analfabetos: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 
Paraíba; em situação menos acabrunhante: Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Paraná, Maranhão. Há variação relativa na coluna “Instruídos” 
se observamos que os percentuais incluem a população de 0 a 6 anos 
de idade.44 Das populações em atividade, 80% se dedicam ao setor 
agrícola, 13% ao de serviços e 7% à indústria. Na categoria “serviços”, 
mais da metade referia-se a empregados domésticos.45

Da obrigatoriedade

Uma das províncias do Império em que a instrução está mais 
generalizada é a do Rio de Janeiro. Pois bem, leia-se o relatório do Sr. 
visconde de Prados, ver-se-á qual a distribuição das escolas e quais as 
facilidades que lá mesmo encontram para aprender a ler e escrever. Há 
perímetros de tal extensão, em que os moradores das extremidades 
precisariam do dia inteiro para ir às escolas e voltar das apetecidas lições. 

José Bonifácio de Andrada e Silva, o moço, discurso de 28 de maio 
de 1879.

O artigo 179, §32, da Constituição Política do Império estipulara 
a gratuidade da instrução primária, mas não a obrigatoriedade. Desde 

44 “Mesmo descontando-se o fato de que os percentuais se referem à população 
total, sem excluir crianças nos primeiros anos de vida, eles são bastante 
elevados. Apurou-se que somente 16,85% da população entre seis e quinze 
anos frequentavam escolas. Havia apenas 12 mil alunos matriculados em 
colégios secundários. Entretanto, calcula-se que chegava a 8 mil o número 
de pessoas com educação superior no país. Um abismo separava, pois, a elite 
letrada da grande massa de analfabetos e gente com educação rudimentar” 
(Fausto, 2000, p.237).
45 Cf. Apêndice A – Tabela B.
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o decênio de 1840, os relatórios das públicas autoridades debatiam 
o estatuto da obrigatoriedade escolar, só assim, dizia-se, as crianças 
estariam a salvo da ignorância e indiferença dos pais, tutores e amos. 
Dentre os argumentos, a convicção herdada dos reis-filósofos e seu 
esclarecido despotismo, a necessidade de compelir as massas humanas 
para formas de vida civilizadas. 

O vozerio dos homens hábeis da monarquia, vozerio a defrontar 
o embotamento popular, enuncia com veemência o estatuto da 
obrigatoriedade, assunto pertinente à razão de Estado, dele, o estatuto 
dependeria o aperfeiçoamento da sociedade civil, donde a ênfase nas 
luzes do conhecimento para o bem do Estado e suas instituições 
políticas. Ou por outra, pela obrigatoriedade, o longo braço do Estado 
alcançaria franjas sociais e rincões, os mais longínquos, a escola primária 
não apenas alfabetizaria, mas também ensinaria maneiras, moralidades 
e significado das estruturas jurídicas e institucionais.46 Se assim for, 
ativada por propósitos políticos nacionais, a instrução pública forjaria 
a identidade nacional (empresa fartamente compartilhada, note-se, 
pelos conselheiros José de Alencar e Gonçalves de Magalhães em suas 
respectivas obras literárias). Na construção identitária, a nação (e o 
Estado), expurgada as contradições, aparece como síntese americana 
de brancos europeus, negros africanos e indígenas.

Formar o espírito público

Num âmbito mais significativo, o marco legislador referencial 
do estatuto da obrigatoriedade escolar é, mormente, o regulamento da 
instrução primária e secundária do Município Neutro, Decreto nº 1.331-

46 Inexistindo a separação entre Estado e Igreja, o catolicismo é a religião 
oficial, a Igreja atua onde o braço do Estado não logra interiorizar-se, e 
exercia parte das funções administrativas e políticas. No dizer do visconde de 
Bom Retiro, Luís Pedreira do Couto Ferraz, o catolicismo “[...] esclarecendo 
a população de nossos sertões e do interior do Brasil que, em geral, pouco 
ilustrada, tanto carece de autoridades e a chame ao caminho legal.” Atas do 
Conselho de Estado, 1875, citado por Alonso (2002, p.64).



112   •   Carlos Monarcha

A, de 17 de fevereiro de 1854, de iniciativa de Luiz Pedreira do Couto 
Ferraz. Além da gratuidade, o decreto estatuía a obrigatoriedade, reforçada 
pela aplicação de penalidades aos responsáveis omissos e contumazes. 

Art. 64 – Os pais, tutores, curadores ou protetores que tiverem em 
sua companhia meninos maiores de sete anos sem impedimento físico 
ou moral, e lhes não derem o ensino pelo menos de primeiro grau, 
incorrerão na multa de 20$ a 100$ conforme as circunstâncias.

A primeira multa será dobrada na reincidência, verificada de seis 
meses. O processo nestes casos terá lugar ex officio, da mesma sorte que 
se pratica nos crimes policiais. 

Art. 65 – O Inspetor Geral, por si e por seus Delegados, velará 
eficazmente na execução dos artigos antecedentes; e para este fim haverá 
das Autoridades locais as listas das famílias, contendo os nomes e idades 
dos meninos pertencentes a cada uma (Brasil, 1854, art. 64-65). 

Na interpretação de José Ricardo Pires de Almeida. “O ensino 
obrigatório estava, depois de 1854, inscrito na imortal reorganização 
elaborada, sob o olhar do imperador, por aquele que se tornou mais 
tarde visconde de Bom Retiro.” Mais à frente, o ministro Carlos 
Leôncio de Carvalho, pelo Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, 
reativaria a obrigatoriedade nas escolas primárias de 1º grau, fazendo-a 
acompanhar de penalidades aos recalcitrantes. 

Art. 2 – Até se mostrarem habilitados em todas as disciplinas que 
constituem o programa das escolas primárias do 1º grau, são obrigados 
a frequentá-las, no município da Corte, os indivíduos de um e outro 
sexo, de 7 a 14 anos de idade.

Esta obrigação não compreende os que seus pais, tutores ou 
protetores provarem que recebem a instrução conveniente em escolas 
particulares ou em suas próprias casas, e os que residirem à distância 
maior, da escola pública ou subsidiada mais próxima, de 1½ quilômetro 
para os meninos, e de 1 quilômetro para as meninas (Brasil, 1879, art. 2).
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Os responsáveis omissos sujeitavam-se a multas de 20 a 100$000, 
meninos chegados aos 14 anos sem concluir a escola de 1º grau 
prosseguiriam em paróquias, se houvesse ensino para adultos. No mais, 
pelos atos dos presidentes de províncias, o estatuto da obrigatoriedade é 
retomado como parte da afirmação do poder público, em âmbito local. 

Orgulhosa de si, a publicação oficial, O Império do Brasil na 
Exposição Universal de 1876 em Filadélfia, atestava a gratuidade do 
ensino público primário articuladamente à tendência à obrigatoriedade, 
no Brasil império, segundo a publicação, o “fato deixara de ser 
proclamado para ser fato praticado”. 

Como em todo o mundo civilizado, ocupa a atenção dos governos 
geral e provinciais a necessidade de tornar efetiva esta medida, e, 
pois, tratam de prover as sua execução atentando as suas dificuldades 
provenientes das grandes distâncias, e da variedade da lavoura nos 
distritos rurais, em que nossos meninos de certa idade auxiliam os 
pais, nos trabalhos de campo (O Império..., 1875, p.133). 

Conforme os dados da publicação, o país contava com 20 
províncias, 685 municípios, incluindo o Município Neutro, 255 
cidades, 460 vilas, 1.553 paróquias, 12 dioceses. Ceará, Maranhão, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Pernambuco, Santa 
Catarina, São Paulo, Sergipe estatuíam a frequentação obrigatória, Rio 
Grande do Norte a circunscrevia às sedes das cidades, vilas e povoações. 

À época, certas províncias fixam a idade escolar entre a idade de 
7 e 10 anos outras de 7 e 12 ou ainda de 7 e 14 e 7 e 15. Entrementes, 
era frequente condenar as escolas por contrariarem a moralidade exigida 
pelas famílias. “As crianças das classes razoavelmente abastadas não vão 
à escola pública porque seus pais têm, mais ou menos, o preconceito 
de cor ou porque temem, e com razão, pela moralidade de seus filhos, 
em contato com esta multidão de garotos cujos pais os enviam à escola 
apenas para se verem longe deles algumas horas (Pires de Almeida, 1989 
[1889], p.90). Assim como é frequente invocar a precisão dos filhos, no 
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ganha-pão da família, contudo há outro dado a ser considerado nos 
lugares sob o predomínio da oralidade como meio de comunicação 
pessoal e da aprendizagem imitativa e intracomunitária, isto é, com 
adultos, remanesce certa indisposição quanto a matrícula e frequentação, 
a escola aparece como algo ostentatório e desviante, a letradice, cria-se, 
acabaria por desmerecer o trabalho no campo e na oficina.

“Boa é a lei se dela faz uso legítimo”

O Código de Instrução da província de São Paulo, 1857, é um 
dos bons exemplos dos extremos da legislação provincial quanto à 
escolarização das populações alheias à alfabetização, ao mesmo tempo 
em que ilustra a perfeição a tese da construção do poder local. Entre os 
tantos propósitos do código, consta o enquadramento das populações 
ralas viventes em rotinas obscuras e pertinazes, ensimesmadas em 
sobradões ou dispersas em casebres de taipa rude em chácaras e 
lugarejos à beira de estradas, então a província guardava antiquíssima 
fisionomia colonial.47 

Elaborado por conhecedores do Direito Público, Antonio 
Joaquim Ribas, João Dabney de Avelar Brotero e Diogo de 
Mendonça Pinto,48 o código, pela abrangência das disposições, 493 
artigos, dezenas de capítulos, centena de parágrafos, quer galgar 
o Céu e abraçar a Terra. Para fins de inspeção, o dispositivo legal 
segmenta a província em Círculos Literários com sedes nas cabeças 
de comarcas; em cada círculo, um inspetor literário nomeado dentre 
os residentes, se graduados em Letras ou Ciências ou se professores 
distinguidos pela aplicação.

Aos subinspetores reserva-se a tarefa de “Inculcar nos pais de 
família a necessidade de mandarem seus filhos à escola de primeiras 
letras, e dispor de meios adaptados a fazê-los sentir a necessidade de se 
estender, e progredir a instrução primária.” 

47 Cf. Marcílio (2014).
48 Cf. Sacramento Blake (1883-1902).
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O capítulo “Da obrigatoriedade do ensino” estatui a 
obrigatoriedade entre 7 e 15 anos de idade para crianças residentes 
no raio de ¼ de légua da povoação em que houvesse escola pública 
ou particular. Os subinspetores requisitariam às autoridades policiais 
do Distrito uma relação dos menores de 15 anos residentes no raio da 
obrigatoriedade, certificariam nome, idade e naturalidade do menor, 
se era analfabeto, se completara a instrução primária ou se apenas a 
começara. No caso de ser menor órfão ou não residir com os pais, 
seria anotado o nome do tutor, curador, amo ou pessoa com a qual 
residia. “Sendo o menor filho natural, e não querendo os pais serem 
conhecidos, se lançará a nota – filho de pais incógnitos.”

O subinspetor corrigiria as inexatidões e omissões nas relações 
nominais dos contumazes, em seguida solicitaria informações 
aos párocos, Juízes de Paz e demais autoridades. Se necessário, 
convocaria os menores, acompanhado de um professor, pároco ou 
pessoa habilitada, verificaria se a criança é analfabeta ou de instrução 
incompleta. Em editais nos jornais ou afixados em escolas e igrejas, o 
subinspetor comunicaria os resultados da verificação aos responsáveis 
pelo menor. Findo o prazo, intimaria pessoalmente os responsáveis, 
impondo-lhes multas, se refratários, sujeitar-se-iam à duplicação 
cumulativa do valor previsto, se ausentes pais e amos, as mães saldariam 
os débitos. Se preciso fosse, o subinspetor requisitaria aos Juízes de 
Órfãos a nomeação de tutores ou curadores para órfãos e filhos de 
pais suspensos do pátrio poder ou portadores de “defeitos intelectuais 
ou morais”; nesses casos, os juízes colocariam os menores à soldada, 
cabendo aos novos amos mandá-los à escola ao “menos uma vez por 
dia”. No fecho do capítulo, severa disposição: autoridades policiais, da 
instrução pública, ou quaisquer outras, descumpridoras das disposições, 
sujeitavam-se à multas de 50$000 a 100$000 réis. 

Apesar das disposições severas, a realidade do dia a dia prossegue 
ao arrepio da lei, por décadas, os relatórios do inspetor-geral, crônicas 
documentadas da vida na província, Diogo de Mendonça Pinto, 
realçam o quadro mazelado. Tirocínio inepto e moralidade frágil dos 
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mestres, cadeiras vagas ou ocupadas minoritariamente por professores 
“definitivos” e majoritariamente por interinos, ordenados mesquinhos, 
métodos ineficazes, falta de utensílios, resistência em mandar a meninice 
à escola.49 E, muito embora os apelos se repetissem, “Prevaleça-
se a Autoridade Pública do seu direito de forçar aos Cidadãos dos 
povoados que se instruam”, como ditara Antonio Saraiva, presidente 
da província de S. Paulo, apelo reforçado por João Theodoro Xavier, 
também presidente de S. Paulo, na Lei nº 9, de 22 de março de 1877, 
o estatuto da obrigatoriedade permanece na estaca, numa frase, a lei é 
dura, mas a aplicação é flácida.

Não à “liberdade de persistir na ignorância”

Os “homens do mais avançado espírito”, empenhados em 
demonstrar que a natureza humana pode ser aperfeiçoada, avizinham-
se na imposição do ensino público. No contencioso das doutrinas 
jurídicas, nos embates sobre o dobramento autoridade/liberdade, 
liberdade/autoridade, as posições são excludentes. Para uns, “o direito 
de fazer o que era contra o direito natural da pessoa era inadmissível”, 
para esse ponto de vista, o Estado deveria fiar os direitos conaturais 
da pessoa. “Tão legítimo, como é legítimo o pátrio poder, o qual não 
envolve certamente o direito desumano de roubar ao filho o alimento 
do espírito, – o ensino obrigatório é às vezes o único meio de mover 
pais e tutores remissos ao cumprimento de um dever sagrado. Nas 
cidades, por exemplo, onde haja escolas suficientes, como não sujeitá-
los a multas, ou a trabalhos e prisão no caso de reincidência” (Tavares 
Bastos, 1937 [1870], p.139).

Posição semelhante demonstrara Liberato Barroso, ex-
ministro da Justiça no gabinete de Francisco José Furtado. Convicto 
monarquista, sincero abolicionista, a seu turno, o conselheiro João 
Alfredo expressava idêntico ponto de vista (apud Oliveira, 1874, 
p.133-134). “O Estado tem o direito de obrigar os pais, tutores, 

49 Cf. Kubo (1986) e Monarcha (1999).
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todos os que, enfim estão encarregados de qualquer indivíduo em 
idade de frequentar a escola, de fazê-lo aprender a ler e escrever. 
Este direito decorre da proteção devida pelo poder público àquele 
que tem necessidade de intervenção da sociedade, para gozar das 
garantias que lhe são conferidas pela lei.” Em conferência literária 
na Glória, 1873, Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de 
Ouro Preto, compartia idêntica convicção. “Da instrução pública 
depende a aspiração suprema das sociedades modernas, a liberdade 
consorciada com a ordem”; e citava Laveley, autor de L’instruction 
du peuple. “‘A criação da escola importa a supressão da cadeia: o 
Estado que não instrui, carece amedrontar, porque os dois grandes 
mantenedores da ordem social são – o carrasco e o professor 
público’. Não pode haver hesitação na escolha, senhores”. 

Se o pai degenerado, que seus filhos dos alimentos, é responsável 
perante a lei, que intervindo em favor das míseras crenças, lhe pede 
severas contas e o obriga a cumprir tão sagrado dever, não há razão 
para que não seja igualmente responsável, não preste as mesmas 
severas contas, quando deixa de satisfazer necessidades muito mais 
importantes que as físicas. Demais, senhores, as conveniências gerais, 
o interesse de todos exige por vezes a sujeição da vontade individual à 
vontade da lei (Figueiredo, 1924, p.268). 

Ademais o visconde introduzia uma interpelação crucial, a 
instrução dos libertos. “Se não cuidarmos de proporcionar os meios 
para a educação dos libertos, teremos em poucos anos um crescido 
número de brasileiros, que, vegetando na ignorância e na miséria, irão 
povoar as enxovias ou os hospitais, depois de terem sido elemento 
de desordem e perversão.” Para Afonso Celso, nas províncias de 
populações aglomeradas em cidades, vilas, aldeias e povoados, a 
exigência de frequentação assomava como algo factível. “Mas, nas 
nossas vastas províncias, onde se dizem vizinhos indivíduos residentes 
a cinco e mais léguas uns dos outros, e fazenda há que ficam a 10 
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e 20 das povoações mais próximas, claro é que uma exigência seria 
impossível” (Figueiredo, 1924, p.268, grifo do autor). 

Por seu lado, ao colocar o estatuto da obrigatoriedade no espelho 
da reflexão, Rui Barbosa sentenciava. “Assim como a obrigação escolar 
pressupõe, em boa doutrina que, aliás, a prática nem sempre tem 
observado, a gratuidade da escola, assim a escola gratuita sem a frequência 
imperativa representa uma instituição mutilada” (1947 [1882], p.181). 
Para outros tantos, a ação do Estado contrariava a liberdade individual. 
“A instrução e a educação obrigatórias são exorbitantes da missão natural 
do Estado e atentatórias ao direito de personalidade e aos direitos da 
família.” Doutrinava José Maria Correia de Sá e Benevides em Elementos 
de filosofia do Direito privado (1884, p.35). 

Noutro plano, questionava-se a inconstitucionalidade do estatuto 
da obrigatoriedade face às franquias provinciais, o poder legislativo 
geral não teria legitimidade para fixar leis comuns para as províncias. De 
qualquer modo, no decênio de 1870, firmavam-se certezas, a lógica da 
boa organização escolar recomendava a gratuidade e a obrigatoriedade. 
Dogma social benquisto, o “regime coercivo” representaria ato de 
proteção perante os cometimentos paternos. Grosso modo, os debates 
remetem à decretação da obrigatoriedade, respeitando-se a distância 
entre a moradia e a escola. 

Num ato de generosidade, o Estado, províncias e municípios 
forneceriam aos “meninos filhos das classes pobres”, roupas, 
compêndios, utensílios; aos pais, tutores e protetores desidiosos 
seriam aplicadas penalidades gradualmente mais fortes, por exemplo, 
a infração acarretaria perda de direitos políticos ou prisão, em caso 
de reincidência. Acompanhemos os termos do Regulamento geral 
da instrução do Espírito Santo, baixado em 1882, no governo de 
Herculano Marcos Inglês de Souza. 

Artigo 3º – O ensino elementar é obrigatório para todas as 
crianças de 7 a 10 anos de idade. Para eximirem os filhos e tutelados 
da frequência da escola elementar, os pais e tutores provarão: 
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§1º – Que no seio da família, ou em aula particular, se lhes ministra 
o ensino exigido por esse regulamento;

§2º – Que os filhos tutelados têm moléstias ou defeito físico que 
os inibem de ir à escola;

Artigo 4º – Para esse fim os pais e tutores são obrigados a 
comunicar a autoridade competente, logo que seus filhos e tutelados 
atingirem a idade prescrita, que os estão instruindo em casa ou em 
aula particular, ou a participar o motivo porque não lhes proporciona o 
ensino (Espírito Santo, 1882, art. 3-4).

Considera-se a obrigatoriedade arrimo das instituições sociais e 
políticas, figura-se a escola primária de Estado como crisol da consciência 
civil. Em defesa do estatuto da obrigatoriedade, evocava-se o exemplo 
das “nações esclarecidas”, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, 
Holanda, Inglaterra, Itália, Portugal, Prússia, Suécia, Suíça, Estados 
da união americana. De fato, assistia-se à aprovação quase universal da 
obrigatoriedade escolar (e da conscrição militar), mais pontualmente, 
Prússia e França assomavam como faróis-guias em matéria de organização 
e pedagogia escolar. E não raramente se imputava ao estatuto da 
obrigatoriedade a causa do soerguimento da Prússia abatida pelas tropas 
de Napoleão I, donde repetir-se a exaustão uma sentença atribuída a 
Bismarck. “Quereis saber o que tem levantado a Prússia? São duas coisas: 
a obrigação do serviço militar e a obrigação do serviço escolar.” 

Variantes dessa frase proverbial, ecoam no tempo longo: 
“Creio ter sido Guilherme II quem afirmou dever a Alemanha a sua 
fulminante vitória de 70 ao mestre-escola e ao sargento” (Camargo, 
1931, p.56). E, de algum modo, a Primeira Exposição Pedagógica, as 
atas e os pareceres do malogrado Congresso da Instrução condensam 
as expectativas vigentes.50 Exarados por Silvio Romero, Antonio Bahia 
da Silva Araújo e Antonio da Cunha Leitão, os pareceres sobre o 
ensino obrigatório e os meios de efetivá-lo, simulavam cartas rogatórias 
a favor da autoridade pública, justiça e penalidades.51

50 Cf. Collichio (1987).
51 Cf. Atas... (1884).
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Rogava Silvio Romero. “Os meios práticos de tornar efetiva 
a obrigatoriedade de ensino são de três ordens: a sua gratuidade 
aos pobres, a difusão de escolas por todo o país, especialmente nos 
centros populosos, e imposição de penas aos pais, tutores, protetores 
que não mandarem seus filhos, pupilos e protegidos” (Atas..., 1884, 
p.2). Rogava Antonio Bahia da Silva Araújo. “Obrigado pela lei civil 
a alimentar os filhos, não menos obrigado deve ser o pai a prestar-lhes 
o alimento do espírito, as antigas leis do direito romano colocavam a 
prole como propriedade do pai, no direito moderno aos pais cumprem 
o dever de cumprir o que natureza lhes impõe em relação à prole” 
(Atas..., 1884, p.3). No mesmo diapasão, Antonio da Cunha Leitão. “O 
ensino obrigatório não é uma utopia, como pretendem alguns, é não só 
praticável, como eficaz. A lei não pode ser indiferente ao cumprimento 
deste dever, que tão de perto afeta os interesses do Estado; e como a 
principal mantenedora da ordem social, tem o direito, que também 
assume as proporções de um dever, de exigir que o pai cuide do 
primeiro desenvolvimento intelectual dos filhos, não só para prepará-
los afim de bem poderem desempenhar os ônus da cidadania, como 
também em benefício da própria sociedade de que eles têm de fazer 
parte” (Atas..., 1884, p.15). 

Em escala modesta, nem por isso menos significativa, nas 
províncias multiplicam-se opúsculos e conferências referidos à 
liberdade de ensino e à obrigatoriedade escolar. Breve balanço permite 
situar a circulação de escritos sociais em tom de manifesto de opinião: 
O ensino obrigatório, carta aberta endereçada à Assembleia Provincial 
de Santa Catarina, por Joaquim dos Remédios Monteiro; Ensino 
obrigatório, de Oliveira Fernandes, discursos na Assembleia Provincial 
Legislativa de São Paulo; Ensino obrigatório, de Manuel Francisco 
Correia, conselheiro do Império, conferência sobre a legitimidade 
das Assembleias Provinciais na imposição de penalidades. E, apesar 
das diferenças inter-regionais, os presidentes de províncias operam 
idênticos dispositivos jurídicos; mas aqui é preciso acautelar a palavra 
e distinguir a lei formal da aplicação real. Se a legitimidade dos regimes 
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representativos demanda a manifestação da vontade do povo, fazia-se 
preciso ofertar serviços de instrução pelo Estado. Na rotação do tempo, 
firmar-se-ia tripla convicção, formação da nacionalidade, segurança do 
Estado e funcionamento das instituições dependeriam de uma primeira 
instrução de Estado comum a todos. Em tom teratológico, replica hábil 
estadista da monarquia, Alfredo do Nascimento Silva, em “Um átomo 
de história pátria. Histórico da Sociedade Amante da Instrução”. “A 
higiene social tem de proceder do mesmo modo, vigiando de perto 
a podridão, queimando as pústulas sociais, sacrificando os membros 
para salvar o corpo e, sobretudo, amparando na queda os que tombam, 
sendo mãe da orfandade e regaço dos abandonados, fortificando os 
espíritos, lhes difundindo a instrução, e pregando-lhes a moral!” (Silva, 
1892, p.102). Para reviver metáforas e anseios da época, purificar 
costumes, fecundar corações, distribuir benefícios da lavoura, comércio 
e indústria, promover higiene social, emancipar a pessoa pela assunção 
do autogoverno, engrandecer o país e cimentar os laços provinciais, 
seriam fins alcançáveis pelo alastramento de uma luz geral entre as 
massas analfabetas viventes em franjas sociais e confins territoriais.
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Vozes testamentárias

Na antemanhã da República, o estado da instrução era este: ensino 
primário, secundário no Município Neutro e superior em todo o país 
a cargo do governo central e gerido pelo ministro do Império; ensino 
primário, normal e profissional sob a alçada dos poderes locais, legislados 
pelas Assembleias provinciais e administrados pelas inspetorias gerais. E 
como a contradizer os avanços civilizacionais do Segundo Reinado, Carlos 
Leôncio de Carvalho, sincero estadista liberal, eriçava reflexões.

Um dos maiores benefícios da Exposição Pedagógica foi patentear 
o estado da nossa instrução primária, que muitos ignoravam. Pouco se 
cuida da educação do sexo feminino, para o qual apenas existem em 
todo o país 1.315 escolas. Os meninos que ainda não têm atingido 
a idade escolar (7 anos) vagam pelas ruas, contraindo maus hábitos, 
importunando os transeuntes, atropelados pela polícia, que não sabe o 
que fazer deles (Carvalho, 1884, p.34-35). 

Às análises especulativas, Leôncio de Carvalho encarrilhava 
números ao mesmo tempo comprobatórios e restritivos: massa da 
população – 9.930.478 habitantes, analfabetos – 8.365.997, população 
em idade escolar de 6 a 15 anos – 1.902.454, frequência escolar – 
321.449 alunos; escolas públicas – 4.486; escolas particulares – 913; 
colégios – 286; para adultos analfabetos, 4/5 da população, 47 escolas 
frequentadas por 1.121 discípulos. 
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Grande parte dos mestres não possuía as habilitações 
necessárias ao exercício do magistério, “cabendo a culpa disso 
aos poderes públicos, que não lhes querem dar escolas normais. 
São demasiadamente mesquinhos os vencimentos do magistério 
primário; paga-se a um professor menos do que a empregados 
subalternos de muitas repartições.” A essas condenatórias, Leôncio 
de Carvalho acrescia a intolerância com os acatólicos, a inexistência 
de matérias para educação intelectual, moral e física, a ausência de 
inspeção escolar, os métodos de ensino “morosos e difíceis”, a jornada 
escolar em dois períodos separados por longo intervalo obrigando os 
pais a mandarem os filhos duas vezes a escola. 

Num exercício de educação comparada, a querer demonstrar o 
atraso nas coisas da instrução, o liberalista Leôncio de Carvalho alude 
às realidades progressivas da Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, Escócia, Hungria, Inglaterra e Irlanda. E por essas coisas do 
destino, sempre insondável, sempre imprevisível senão surpreendente, 
ao barão de Santa-Anna Nery, na companhia do barão de Saboia, 
Luiz Cruls e do contra-almirante barão de Teffé, coube oficializar o 
derradeiro balanço do Segundo Reinado em Le Brésil en 1889, obra 
organizada para documentar a participação do Brasil na Exposição 
Universal de Paris em 1889. No introito “Le Brésil actuel”, Santa-Anna 
Nery enfileira imagens afirmativas. “Não há mais, senão cidadãos livres 
submetidos aos mesmos deveres e gozando dos mesmos direitos”, 
“O Brasil veio a Paris não para se impor, mas fazer a velha Europa 
constatar que ele não é indigno, pelos progressos que realizou, de 
entrar mais profundamente ainda no concerto econômico dos grandes 
Estados.” Na sequência, sólidos capítulos de hidrologia, climatologia, 
mineralogia, estatística, história, geografia, demografia, agricultura, 
comércio, indústria, finanças, ferrovias, migração e artes, assinados 
por grandes nomes, Henri Gorceix, José Maria da Silva Paranhos, 
André Rebouças, Leitão da Cunha, Eduardo Prado e outros mais. No 
capítulo “Instruction publique”, repertório extenso, Santa-Anna Nery 
estocava dados significativos. 
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No Brasil, o ensino primário é de responsabilidade da província 
e das municipalidades, exceto no Município Neutro onde a 
responsabilidade é do ministério do Império. O ensino secundário 
parte dos governos provinciais, mas o Estado mantém duas escolas 
secundárias em duas províncias; e, no Rio de Janeiro, esse ensino, da 
mesma forma que a instrução primária, parte do Estado. Apenas o 
ensino superior constitui, de fato, um monopólio do Estado, que 
distribui os programas e dispõe dos estabelecimentos especiais onde 
esse ensino é dado.

Nossos municípios e, sobretudo nossas províncias são livres na 
escolha do pessoal do ensino, na fixação dos programas, na adoção dos 
métodos e na criação de escolas. O Estado não impõe a eles nenhum 
encargo administrativo, nenhum direito de inspeção. 

E estocava mais ainda.

O ensino primário é gratuito para todos, em virtude do artigo 
179, parágrafos 32 e 33, título VIII da Constituição brasileira de 25 de 
março de 1824; e o Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 declarou 
que é parte das Assembleias Provinciais legislar sobre a instrução 
pública e sobre os estabelecimentos aptos a distribuí-la, exceção feita 
aos estabelecimentos de instrução superior então existentes como 
também a todos os outros que seriam criados no futuro por uma lei 
geral do Estado. 

O ensino primário é obrigatório em certas províncias; em outras 
torna-se facultativo. Quanto à laicidade, essa palavra não está ainda em 
nosso vocabulário pedagógico. A instrução religiosa é dada em quase 
todos os estabelecimentos escolares, e, mais frequentemente, pelos 
laicos, sem que seja resultado até aqui de graves inconvenientes. Fora 
da capital, todas as províncias se colocam como um dever e como um 
ponto de honra possuir, e manter, ao menos uma escola secundária 
e uma escola normal primária na sua cidade principal (Santa-Anna 
Nery, 1889, p.231 – grifo do autor).
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Nesse ano de 1889, mais exatamente no mês de maio, na Fala 
do Trono, abertura da quarta sessão da vigésima legislatura, solene 
e elevada, a voz monárquica de Pedro II sugere à Assembleia Geral 
Legislativa a criação de um ministério da Instrução e demais ações 
necessárias à instrução pública, algumas, note-se, debatidas por ocasião 
da Assembleia Geral Constituinte. 

Entre as exigências da instrução pública, sobressai a criação de 
escolas técnicas adaptadas às condições e conveniências locais; a de 
duas universidades, uma ao sul e outra ao norte do Império, para 
centros de organismo científico e proveitosa emulação, donde partirá 
o impulso vigoroso e harmônico de que tanto carece o ensino; 
assim como a de faculdades de ciências e letras, que, apropriadas às 
províncias, se vinculariam ao sistema universitário, assentando tudo 
livre e firmemente na instrução primária e secundária (Falas do 
Trono..., 1977 [1889], p.145).

Meses depois, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, José do 
Patrocínio confirmava a proclamação da República. A essa altura dos 
fatos, viria a público o decreto de banimento da família real redigido 
por Rui Barbosa. Exilada, a família real, embarca para a Europa no 
vapor “Alagoas” escoltado pelo couraçado “Riachuelo”; no bolso da 
sobrecasaca, conta-se, o imperador guardava um exemplar de Cenas 
da vida amazônica, de José Veríssimo. Na comitiva, uns tantos poucos 
desventurados, o engenheiro negro André Rebouças, os barões de 
Loreto e de Muritiba. Num breve e melancólico ato, encerrava-se 
o teatro do mundo monárquico. No mais, entre silabários, cartilhas, 
cartas do ABC, compêndios, crestomatias, livros de leitura, catecismos, 
métodos de ensino os mais diversos, processava-se a escolarização de 
parcelas de crianças brasileiras.




