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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. 



II. Do apogeu ao fim do Segundo Reinado   •   85 

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).



II. Do apogeu ao fim do Segundo Reinado   •   87 

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).




