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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.




