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Resumo

O tema deste estudo é o financiamento da instrução pública e tem como objeto de pesquisa o
financiamento da instrução pública elementar na Província de Minas Gerais entre 1822 e
1834. Busca compreender e mais especificamente analisar as práticas e representações sobre a
organização, arrecadação e distribuição do imposto subsídio literário na renda pública geral
com a instrução pública propagadas pela Junta da Fazenda Pública Nacional na Província de
Minas Gerais, pela legislação, pelos relatórios elaborados pelos ocupantes de cargos oficiais
imperiais e pelas matérias sobre Educação Elementar e orçamento da receita e da despesa
Imperial publicadas no periódico O Universal. O período considerado como recorte
cronológico de pesquisa foi delimitado pelos anos de 1822 até 1834 e justifica-se pela
Independência Política do Brasil de Portugal e a criação das Assembleias Legislativas
Provinciais, que passam a legislar também sobre a instrução pública, respectivamente
caracterizada pelo novo modo de atuação do Estado Imperial do Brasil. Foi utilizada como
documentação a legislação colonial e imperial vigentes na época, os documentos contidos no
Fundo de Fazenda Provincial de Minas Gerais, os relatórios de Presidente de Província e o
periódico local O Universal, produzidos no período recortado. Foram empregadas as
contribuições teórico-metodológicas de Roger Chartier (1990) para situar a parte da história
das representações e apropriações contábeis sobre a instrução pública de Primeiras Letras
inseridas em diversos conteúdos nas “falas e nos relatórios” oficiais. Ao identificar a presença
do imposto subsídio literário na organização, arrecadação e distribuição da renda pública
geral, por meio da coleta de dados no corpus documental, foi possível estabelecer que este se
conectava a três compreensões: uma relacionada ao lançamento contábil feito separadamente,
em conjunto e, às vezes, sobrecarregado de outros impostos, com fins à maximização das
rendas públicas; outra relacionada ao uso quantitativo destes lançamentos apropriado e
representado nos discursos oficiais para legitimar o crescimento, a ordem e o progresso do
Estado Imperial; e a terceira relacionada à distribuição geográfica das escolas com professores
ativos e seus vencimentos. Os documentos oficiais sobre o estado da instrução pública
mineira utilizada pelos ocupantes de cargos públicos, “falas e relatórios”, não tiveram seus
dados atualizados conforme as informações remetidas pela Contadoria Provincial de Minas
Gerais; seguiram com o uso de dados legitimados pelas Leis e à demonstração de que a
instrução pública, mesmo sendo dispendiosa, era parte importante para levar novos modos de
atuação à população pela via educacional. Por fim, o término legal do imposto subsídio
literário na Província de Minas Gerais se deu por meio da Lei mineira de 08 de abril de 1836.
Palavras-chave: Instrução Pública Elementar, Subsídio Literário, Professores de Primeiras
Letras, Receita Geral.

Abstract

The issue of this study is the financing of public education and has as research object the
research of the basic public education funding in the Minas Gerais Province between 1822
and 1834. The understanding and analysis of the organization, fundraising and the distribution
of the “subsídio literário” duty in the general revenue in the public education propagated by
the “Junta da Fazenda Pública Nacional” in the Minas Gerais Province, was possible due to a
elaborated study of the former legislation, the reports developed by the past imperial elite and
by the periodically published articles about elementary education and the Imperial Budget and
Expenditure by the province press. The chronological cut of this research was delimited by
the period between 1822 until 1834 and is justified by the achieved political independence of
Brazil from Portugal and also by the creation of the “Assembleias Legislativas Provinciais”,
which were going to regulate and legislate the public instruction in the Imperial State of
Brazil. For the development of this study the former colonial and imperial legislation, the
treasure of provincial fund of Minas Gerais, the reports of the provincial president and the
local periodic “O Universal” were employed as document sources. The theoretical and
methodological contributions of Roger Chartier (1990) were used to place the historical
financial representations and appropriation about the “Primeiras Letras” in the public
education, which were found in several official former speeches and reports. After the
“subídio literário” acknowledgment in the organizational, taxes revenue and in the public
income distribution, was possible to establish three important observations: one was related to
the ac-counting entries, which were sometimes separately published or found together and
overloaded with other taxes, for purposes of public revenue maximization. Another important
statement was related to the appropriation of these official releases in official speeches to
legitimize the growth, the order and the progress of the Imperial State. The third observation
is related to the geographical distribution of schools, their active teachers and their
emoluments. The findings in the studied sources indicates that the discourses and
reports about the state of the public education in the provincial accounting contained a lack of
actualization in the information produced by the provincial bookkeeping and also shows that
those were legitimated by the Law and used to indicate that the public education, even though
expansive, was important by bringing new social behavior thoughts trough education to the
population. In conclusion it was found, that the “subsídio literário” tax through the Law of
Minas Gerais Province on 8th April 1836 to its end came.
Keywords: Elementary Public Instruction, “Subsídio Literário”, “Primeiras Letras” Teachers,
General Revenue.

Abstrakt

Diese Arbeithat als Thema die Finanzierung der allgemeinen Schulbildung, das Ziel ist die
Recherche der allgemeinen Schulbildungsfinanzierung in “Minas Gerais”- Provinz zwischen
1822 und 1834. Die Analyse der Spendenorganisationsowie ein genaues Verständnis der
Verteilung der “subsídio literário” in dem allgemeinen Umsatz der allgemeinen Finanzierung
der Schulbildungbei der “Junta da Fazenda Pública Nacional” in “Minas Gerais”- Provinz war
möglich durch eine Recherche der alten Gesetzgebung sowieeiner Untersuchung der Berichte
die von der letzten kaiserlichen Elite verfasst wurden, außerdem wurden die periodisch
publizierten Artikel über die Schulbildung genauer beleuchtet. Die Chronologie dieser Arbeit
ist auf die Zeit zwischen 1822 und 1834 begrenzt, dieses Zeitfenster wurde bewusst gewählt,
da nach dieser Zeit Brasilien die politische Unabhängigkeit von “Portugal” erreicht
hatte.Außerdem wurde derzeit die “Assembleias Legislativas Provinciais” gegründet, die ab
dieser Zeit die Legislatur der Schulbildung des neuen brasilianischen Kaiserreichs verwaltete.
Für die Entwicklung dieser Studie wurde die damalige Kolonialgesetzgebung und die
Reichsgesetzgebung, sowie der Provinzfonds “Minas Gerais” ebenso wie die Berichte des
Provinzpräsidenten und die “O Universal” Zeitung untersucht. Die theoretischen und
methodologischen Beiträge von Roger Chartier (1990) wurdenfür die Darstellung der
Geschichteund der Finanzierung der “Primeiras Letras” in der allgemeinen
Schulbildungverwendet. Nach Untersuchungen der “subsídio literário” in der Umsatzsteuer
und der öffentlichen Einkommensverteilung, konnten drei wichtige Beobachtungen etabliert
werden: die Buchungsvorgänge wurden nicht immer getrennt eingetragen, sondern manchmal
zusammen, es kam aber auch vor, dass sie von anderen Steuern überladen wurden, dies hatte
eine Maximierung der Staatseinnahmen zufolge. Die Buchungsvorgänge wurden oft in
offiziellen Redenbenutzt als Legitimierung des Wachstums, Ordnung und Entwicklung des
kaiserlichen Staats. Weiterhin wurden die Schulverteilung, sowie das Einkommen der Lehrer
als wichtiger Punkt dieser Arbeit studiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Diskurse über den
Zustand der öffentlichen Bildung in der Provinzbuchhaltung veraltet waren.
Außerdemwurden des Öfteren offizielle Reden verwendet um zu zeigen, dass obwohl die
allgemeine Schulbildung teuer war, sie wichtig für das Zivilisieren und Formalisieren der
Bevölkerung war. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die “subsídio literário” durch
das Gesetz der Minas Gerais Provinz am 8. April 1836 zu Ende kam.
Schlüsselwörter: Schulbildung,
Allgemeiner Umsatz.
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INTRODUÇÃO

Apresentação da pesquisa

Esta dissertação traz como tema de análise o financiamento da instrução pública
brasileira. Escolhi como objeto de estudo o financiamento da instrução pública elementar na
Província de Minas Gerais de 1822 até 1834, no contexto organizacional do Estado Imperial
do Brasil, com entrada pelo aparato legal e os lançamentos contábeis; por meio dos projetos
políticos de educação.
A constituição do Estado Imperial se deu sob várias dimensões da vida social,
dentre elas, a arrecadação, a fiscalização e a distribuição das rendas públicas que se formaram
entrelaçados ao processo estatal do novo regime. No processo de escolarização brasileira, esta
proximidade relacionava-se com o imposto denominado subsídio literário, destinado a custear
o pagamento dos professores em Portugal e seus territórios, criado em 1772 e que vigorou no
Brasil até 1834. Contudo, na Província de Minas Gerais o imposto subsídio literário foi
extinto pela Lei mineira de 08 de abril de 1836.
As Aulas Régias 1 iniciadas em 1759 por D. José I, rei de Portugal, foram
constituídas em Estudos Menores. No agrupamento dos Estudos Menores estavam as cadeiras
de Primeiras Letras e as de Humanidades (Latim, Grego, Retórica e Filosofia). Das
consignações e coletas para os estudos o monarca estabeleceu um imposto único nomeado
subsídio literário, em 10 de novembro de 1772. Esse imposto destinava-se ao pagamento dos
professores das escolas menores. Embora o recorte cronológico desta pesquisa seja o século
XIX, as “raízes históricas” do imposto subsídio literário foram lançadas no século XVIII e,
por isso, apresentei-as no primeiro capítulo desta dissertação.
Portanto, recorri, algumas vezes, ao recuo do período cronológico estabelecido
nesta pesquisa. Adotei este critério, conforme proposta feita pela minha orientadora Dra.
Christianni Cardoso Morais, de tentar compreender as "raízes históricas" da estrutura
educativa herdada de tempos coloniais no Brasil. O objetivo deste recuo temporal foi o de
tentar mostrar a especificidade da escola régia no século XVIII e, depois, o de marcar a
diferença entre a intenção setecentista e a escolarização no XIX. O avanço na marca final do
período desta pesquisa se concretizou em uma escolha pessoal com o propósito de entender

1

Optei pelo emprego da inicial maiúscula nos nomes que designam disciplinas, conforme o Acordo Ortográfico
de 1943.

17

quais foram as relações que se estabeleceram para o término legal do imposto subsídio
literário e quando isto se deu.
O tema do financiamento da instrução pública elementar brasileira no século XIX
tem sido pouco refletido, mas a sua exploração pode agregar importantes contribuições para a
História da Educação do Brasil e de Minas Gerais, de modo que busco compreender e analisar
os lançamentos de receitas e despesas com a instrução pública de Primeiras Letras na
Província de Minas Gerais. E, sobretudo, de modo específico, o quantitativo do pagamento
dos professores públicos de Primeiras Letras e os seus locais de lotação.
O início do período da pesquisa foi balizado em 1822 com a Independência
Política do Brasil. Já o marco final, embora também político, tem sentido econômico, pois se
justifica pela criação das Assembleias Legislativas Provinciais em 1834. Estas passam a
legislar, sobretudo, sobre a instrução pública e assumem a folha de pagamento dos professores
provinciais.
A delimitação espacial deste estudo se baseou na importância da Província de
Minas Gerais por ser a mais populosa, pela economia e pela política já desenhadas e
consolidadas em século anterior, conforme estudo de João Antônio de Paula (2012)2. Para o
desenvolvimento deste trabalho, considerei a Província de Minas Gerais como região na
perspectiva de José D‟Assunção Barros (2006), em que a região é como uma unidade do
espaço com característica de homogeneidade interna sob aspectos da materialidade física ou,
até mesmo, de ordem cultural. Levei em consideração a centralização em Ouro Preto das
informações contábeis emitidas pelas localidades mineiras. De Ouro Preto essas informações
seguiam para o Rio de Janeiro, capital do Brasil, e vice versa, de acordo com o corpus
documental estudado.

A construção do objeto de pesquisa

O meu interesse pela temática do financiamento da instrução pública não
aconteceu ao acaso. Ele decorreu dos relatos da experiência de minha avó paterna, Aurentina
Castro Silva, como professora em Araçuaí-MG, durante as primeiras décadas do século XX, e

2

Sigo as orientações da professora Ana Maria de Oliveira Galvão, na disciplina de Metodologia Científica I,
cursada no segundo semestre de 2008, na graduação em Pedagogia da FaE/UFMG. Naquela ocasião ela nos
indicou a escrever o nome do autor por extenso seguido do ano da publicação do estudo quando da primeira
utilização e na sequência fazê-lo pelo último nome acompanhado do ano de publicação da obra citada.
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o constante atraso em seus vencimentos. E, também, ao trabalhar com o orçamento público na
Secretaria de Indústria, Comércio e Tecnologia no Estado de Rondônia, interessei-me pela sua
História, o que veio a se concretizar com este estudo.
Esta oportunidade de pesquisa aconteceu durante o meu percurso como discente
no curso de Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
(FaE/UFMG), entre os anos de 2008 e 2013. Nas marcas desse período, a construção do meu
interesse de pesquisa se reestruturou através da disciplina História da Educação I3, que se
consolidou com a disciplina História da Educação II4. E, posteriormente, o meu ingresso na
iniciação científica se deu mediante as questões levantadas sobre os ordenados dos
professores e as contas imperiais, durante uma aula expositiva ministrada pelo Professor
Luciano Mendes de Faria Filho, em agosto de 2009. Buscava compreender como o Estado
Imperial se organizou com as receitas e as despesas com a Instrução Pública Elementar em
Minas Gerais nos Relatórios de Presidente de Província.
Meus contatos com os documentos aconteceram no Arquivo Público Mineiro
(APM), inicialmente com as leituras dos Relatórios de Presidentes da Província mineira em
concomitância aos textos acadêmicos próximos ao tema em questão.
Na tentativa de localizar documentos específicos sobre os lançamentos das
receitas e das despesas sobre o processo de escolarização na Província Mineira, encontrei no
APM cópia do microfilme do Inventário dos Manuscritos Avulsos, relativo à Capitania de
Minas Gerais. Entre esses documentos identifiquei uma provisão ordenada pelo rei de
Portugal D. João V ao provedor da Fazenda do Rio das Mortes, Jerônimo Correia da Amaral,
em 20 de agosto de 1720, ordenando-lhe que fizesse lavrar um livro onde se lançassem todas
as receitas e as despesas da Fazenda Real pertencentes à sua Comarca. Esta provisão instigoume ao campo de busca com a localização dos documentos no Fundo de Fazenda Provincial de
Minas Gerais.
A documentação neste Fundo de Fazenda Provincial envolvia uma enorme
quantidade de informações sobre os lançamentos das arrecadações dos diferentes impostos e
dos pagamentos efetuados de 1822 a 1889 e, à vista disso, era imperativo estabelecer um
recorte e um modo de pesquisar mediante tantas possibilidades. De início, na leitura dos
documentos, deparei-me com uma legislação datada desde o período colonial. Através de
estudos no APM, no Portal da Câmara dos Deputados do Brasil e na Torre do Tombo em

3
4

Ministrada por Thais Nivia de Lima e Fonseca, 2008/2.
Ministrada por Luciano Mendes de Faria Filho, 2009/2.
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Lisboa, Portugal, localizei e selecionei outra documentação passível e relevante para
favorecer a compreensão contextual, que foi a legislação.
Durante as orientações e os estudos sobre a produção acadêmica no campo do
conhecimento da Educação compreendi que as recentes pesquisas sobre a História da
Educação na Província de Minas Gerais contribuíram para a compreensão dos debates sobre a
escolarização da população mineira no século XIX. Tais estudos demonstravam o processo de
formação do Estado Imperial, das legislações imperial e provincial sobre a escola, a formação
de professores, as relações entre as famílias e as escolas, a materialidade nas escolas, dentre
outras.
Com o decorrer da pesquisa, estudei em trabalho de monografia como o Estado
Imperial Brasileiro se organizou, depois da Independência Política do Brasil em 1822.
Concentrei-me nas relações das receitas e das despesas vinculadas à instrução pública
elementar em Minas Gerais, sob o enfoque orçamentário.
Nesse momento, com a leitura da obra de José Murilo de Carvalho (2012a),
entendi que após solicitação das cortes portuguesas à volta do rei D. João VI do Brasil para
Lisboa, ordenavam, também, o retorno de D. Pedro a Portugal e a subordinação das Juntas de
Governo Provinciais do Brasil aos lisboetas.

Essas medidas provocariam a perda da

autonomia adquirida com a vinda da Família Real portuguesa para o Brasil e fomentariam
uma possível fragmentação na América Portuguesa. Nem todas essas determinações foram
aceitas. D. Pedro, com apoio de políticos, anunciou sua posição de ficar no Reino Unido do
Brasil. Os passos à independência política foram dados por D. Pedro com o evento simbólico
de 07 de setembro e sua coroação em 01 de dezembro de 1822.
Minas Gerais teve participação no processo de independência brasileira em
conjunto com São Paulo e Rio de Janeiro. As demais Províncias juntaram-se gradualmente ao
movimento. A consolidação deste processo político brasileiro em Minas, segundo Francisco
Iglésias (1995), acarretou diferentes andamentos que proporcionavam redefinições nas
relações políticas e econômicas internas. Essas relações políticas aconteciam com a
monarquia constitucional representativa, liberdade de expressão na imprensa e disputa
partidária.
Iglésias (1995), ao discutir o mercado interno provincial mineiro, analisou a sua
intensidade e integração de Minas desde o período colonial. Haja vista que entre as 18
Províncias brasileiras, a de Minas era a mais populosa, criavam, assim, respaldo para o seu
mercado interno. A economia circulante mineira efetuou-se principalmente por gado, mulas,
escravos, farinha, aguardente, fumo, açúcar, tecidos, fazendas, ouro e diamante. As lavouras

20

de subsistências eram o milho, feijão, mandioca, batata, dentre outros. Os caminhos dos
negócios de Minas foram se constituindo ao comerciar, em grande medida, com Salvador pelo
Rio São Francisco e por via terrestre com o Rio de Janeiro.
Segundo Carvalho (2012a), após a Independência Política do Brasil, o Imperador
D. Pedro I teve momentos de prestígio que culminou no oposto, ao se desentender com os
políticos liberais e a população. As balizas da impopularidade estavam lançadas com a
dissolução da Constituinte de 1823, determinação da Constituição outorgada em 1824, derrota
e perda da Banda Oriental (atual Uruguai), defesa do trono português para sua filha Maria da
Glória de encontro aos interesses de seu irmão D. Miguel e aproximação dos seus
conterrâneos. As manifestações contra a governabilidade de Dom Pedro I tornaram-se
constantes, levando-o a abdicação em 1831.
Ainda de acordo com Carvalho (2012a), na Regência de 1831 a 1834, com as
convergências e divergências de ideias, o Império Brasileiro viveu momentos de tensões, o
que mobilizou a criação da Guarda Nacional em 1831, com fins da manutenção da ordem. O
clima tenso na Província de Minas Gerais ocorreu com revoltas em 1833. Na capital mineira,
Ouro Preto, foi contida uma manifestação com interesse na restauração do poder a D. Pedro I
e uma rebelião escrava no meio rural.
O processo centralizador marcado na Constituição de 1824 encontrou-se
fragilizado diante de diferentes interesses políticos. Como demonstra Carvalho (2012a), com
fins de redefinir o estabelecimento da ordem no País, a Carta Magna sofreu uma reforma em
12 de agosto de 1834, sob o número de Lei 16, também conhecida como o Ato Adicional de
1834.
O Ato Adicional de 1834 delegou aos Presidentes de Província poderes de
nomeação e transferência de funcionários, criou as Assembleias Legislativas Provinciais e
orçamentos próprios. Ordenou-as a legislar sobre a instrução pública primária e secundária,
exceto as faculdades de Medicina e os Cursos Jurídicos. Contudo, a situação administrativa
provincial continuava intocável, seus Presidentes continuavam em cargos mediante sistema de
nomeação.
As considerações finais do trabalho de conclusão de curso foram que, após a
Independência Política brasileira, a instrução pública elementar foi um dos pilares da
sociedade com a tarefa de propagação das luzes ao levar a civilização5 àqueles que seriam o
futuro do Estado. A organização do Estado Imperial do Brasil sobre o vetor das receitas e das
5

Utilizo o conceito de civilização de Norbert Elias (1994, v. 1, p. 24) em que “diz respeito a algo que está em
movimento, constante, movendo-se incessantemente „para a frente‟ e que deve ser o tempo todo buscado”.
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despesas provinciais com este ramo de serviço estatal possibilitou a visualização da
organização da instrução elementar no período de 1822 a 1836.
Esta organização efetivava-se através dos métodos de ensino e no aumento do
número de professores de Primeiras Letras na Província de Minas, com seus ordenados
fixados anualmente pela legislação, a qual obteve forma nos orçamentos imperiais de 18311832 e 1833-1834 e no primeiro orçamento provincial de 1835-1836. Concordei com as
formulações de Amaro Cavalcanti (1890), em obra nomeada Resenha financeira do eximpério do Brazil em 1889, em que a escrituração efetuada pelas Juntas de Fazenda,
Tesourarias de Província e Mesa das Rendas Provinciais eram regidas por Leis dos tempos
coloniais e sem escrituração regular.
Compreendi que as Aulas Régias iniciadas com a reforma dos Estudos Menores,
em 1759, foi outra herança do período colonial brasileiro. Mesmo com a mudança da
nomenclatura de Aulas Régias para Instrução Pública após a Independência de 1822, a forma
organizacional educativa no Brasil Imperial nos anos iniciais permaneceu a mesma daquela
anterior. O professor ministrava suas aulas de Primeiras Letras ou das Humanidades em
espaço alugado, em sua casa ou em casa da família do aluno, conforme Thais Nivia de Lima
Fonseca (2011) e Christianni Cardoso Morais (2009).
O Estado Imperial Brasileiro, ao se adequar ao aparato legal proposto, promulgou
a Lei de 15 de outubro de 1827. Esta Lei de 1827 reforçou a obrigatoriedade da criação de
escolas nos lugares mais populosos. Essa organização deu-se também no sentido do que
deveria ser ensinado a essa população, dentre outros: acresceu ao ler, escrever e contar
estudos sobre a Constituição do Império e a História do Brasil. Acrescentava, assim, de
acordo com Luciano Mendes de Faria Filho (2007), aos alunos e às alunas outros
conhecimentos e valores, com a aplicação do método lancasteriano, monitoral ou mútuo, pelo
qual um professor poderia atender os vários deles em espaço maior, e implicava, em menos
tempo gasto no processo de ensino com auxílio de estudantes em destaque no processo da
aprendizagem.
Findou-se aquela etapa da monografia de conclusão do curso de Pedagogia com o
alargamento de minhas percepções sobre a organização do Estado Imperial do Brasil e os seus
projetos políticos de educação.
Retomei o tema de pesquisa, o financiamento da instrução pública, que me
oportunizou a entrada no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São João
del-Rei, com pré-projeto alcunhado Termo de Mariana de 1822-1834: professores e o
financiamento do ensino das Primeiras Letras. Mas, com as orientações da Professora
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Christianni Cardoso Morais, à volta aos documentos e às contribuições dos Professores Écio
Antônio Portes e Luciano Mendes de Faria Filho no exame de qualificação da presente
pesquisa, intitulei o projeto de pesquisa em Organização e distribuição da Renda Pública
Geral com a Instrução Pública de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais entre 1822
e 1834.
No decurso de consolidação do meu objeto de pesquisa compreendi a sociedade
mineira, entre 1822 e 1834, como uma possibilidade no meio de muitas, marcada com a
relevância atribuída ao Estado Imperial no desempenho da elaboração de Leis para criar e
manter os serviços prestados como: instrução pública, correios, passagem nos rios, ofícios de
justiça, munições de guerra, remessas de depósitos ao Tesouro Público, execuções da Fazenda
Pública, décima de heranças e legados, décima de prédios urbanos, selo de papéis, matadouro
público, construção de estradas, construção de pontes, materiais escolares, custeio de presos
pobres, manutenção de igrejas, hospitais, vacinas para a população, civilização dos indígenas,
biblioteca, jardim botânico, iluminação das ruas, polícia e outros afins.
A Província de Minas Gerais tivera Ouro Preto como sua capital Imperial. Ouro
Preto era a localidade centralizadora das informações advindas dos demais locais e repassadas
às unidades gestoras ministeriais na capital Imperial do Brasil, Rio de Janeiro. Esse dinâmico
movimento estava interligado com outros lugares, em que diferentes grupos de pessoas se
articulavam, sobretudo através do aparato legal, dos relatórios, dos orçamentos, dos balanços
e dos ofícios para tomada de decisões. Ao mesmo tempo, aconteciam os debates e embates
orais e escritos sobre a escolarização.
A função gerencial dos serviços do Estado Imperial na Província de Minas Gerais
era desempenhada pelos empregados mineiros e autorizadas pelo poder central do Império.
Segundo Antonio Chizzotti (1975), o ensino oficial Imperial, através da escola, trazia novos
modos de convivência social, a fim de enquadrá-los ao modelo europeu francês. Mônica
Yumi Jinzenji (2002, p. 144), em análise sobre a relação entre a educação escolar e a familiar
mineira nas primeiras décadas do Brasil Imperial, afirmou que “a educação escolar era vista
como a intervenção capaz de corrigir as más influências e danos causados pelas famílias,
substituindo-as na tarefa educativa.”
Diante desses alcances multifacetados das dimensões da vida social com
expressões de diferentes interesses pessoais e grupais, elaborei algumas questões: como foi a
participação da Província de Minas Gerais com o imposto subsídio literário na renda pública
geral do Império do Brasil? Qual era a relação entre os cálculos contábeis elaborados pela
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Junta da Fazenda de Minas referente à Instrução Pública de Primeiras Letras e as “falas e os
relatórios” feitos pelos ocupantes de cargos públicos?
Com fins a possíveis respostas para essas perguntas, incorporei outros
documentos com o propósito de comparação de dados entre os lançamentos efetuados pela
Fazenda Provincial Mineira, os publicados no periódico O Universal, os utilizados nos
Relatórios ao Conselho Geral da Província e no diagnóstico contido nas “falas e nos
relatórios” dos Presidentes da Província de Minas Gerais aos deputados mineiros.
Tenho como hipótese orientadora de pesquisa que a instrução pública elementar
fazia parte do processo de formação do Estado Nacional do Brasil. No ensino de Primeiras
Letras estavam ancorados os novos princípios do ler, escrever, contar, estudos sobre a
Constituição do Império e a História do Brasil como meio de levar a civilização aos alunos e
alunas do espaço urbano e a prepará-los para, alguns possíveis, exercícios de funções no
Estado Imperial do Brasil. Contudo, contradições havia entre a arrecadação, a distribuição do
subsídio literário, o pagamento dos professores de Primeiras Letras na Província de Minas
Gerais e documentos imperiais.
Em grande medida, o meu percurso de investigação de pesquisa se deu como parte
do projeto Moderno, modernidade, modernização: a educação nos projetos de Brasil (séculos
XIX e XX) desenvolvido entre membros do Centro de Pesquisas em História da Educação da
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo objetivo geral é o de
"identificar e analisar o lugar ocupado pela educação nos projetos de Brasil elaborados entre
1820 e 1970, envolvendo temas e questões específicas" (FARIA FILHO, 2009, p. 11).
Por meio desses direcionamentos, passei a investir em possibilidades de pesquisa
em documentos que favorecessem com a compressão ao objeto deste estudo, o financiamento
da instrução pública elementar na Província de Minas Gerais entre 1822 e 1834, sobre os
quais discorro a seguir.

Os documentos

Os Anais do Parlamento de 1823 fizeram-se leituras necessárias para o
entendimento das articulações dos projetos políticos do Brasil Imperial. Essas discussões
aconteciam nas sessões parlamentares e anunciavam as várias maneiras dos pareceres
efetuados pelos políticos na construção da nova ordem. Segundo análise de Chizzotti (1975),
a problemática da instrução pública brasileira foi matéria discursiva utilizada por D. Pedro I
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em sua “fala” inaugural da Assembleia Constituinte de 1823. O Imperador destacava a
necessidade de legislação específica sobre o pilar educacional, que estava em construção.
Outros documentos registraram as ações humanas sobre a temática em foco e, por
meio de busca no APM, na Biblioteca Nacional e no Portal da Câmara dos Deputados do
Brasil, selecionei aqueles que favorecessem a verticalização da percepção do contexto
Imperial e Provincial quais foram os relatórios ao Conselho Geral da Província e a legislação.
Esses documentos tratavam a respeito da instrução pública e dos impostos, em grande modo
muitos eram produtos da legislação e de normas, nos quais continham os entendimentos dos
grupos que os produziam.
Os levantamentos de dados utilizados para este estudo foram efetuados em
balancetes e balanços da tesouraria geral da Província de Minas Gerais e afins, nos Anais do
Parlamento Brasileiro de 1823, no jornal O Universal, nas “falas e nos relatórios” dos
presidentes da Província de Minas Gerais, nas Leis Imperiais do Brasil aos cuidados do APM
e nas Leis Históricas de Portugal coibidas na Torre do Tombo - em Portugal.
Para os anos de 1822 a 1834 foram encontrados nos documentos do Fundo de
Fazenda Provincial 1.989 páginas, das quais 1.543 eram manuscritas, ora com uso do
“grafite”, ora da tinta ferrogálica 6 . Verifiquei lacunas em documentos que registravam os
lançamentos tanto das aguardentes quanto das carnes verdes. Embora estes lançamentos
tivessem sido efetuados separadamente, em sua grande maioria, fizeram-no em união dos dois
impostos, sem, contudo, mencionar sobre sua composição. Verificar as rubricas lançadas nos
Livros de Manifestos, do subsídio literário e das carnes verdes, foi parte do limite temporal
imposto nesta pesquisa e uma escolha conforme analisou Laerthe de Moraes Abreu Junior
(2008).
Conforme Marco Morel (2005) o impresso foi um documento importante no
Brasil entre os anos de 1800 e 1850, principalmente após a independência política do Brasil.
O impresso foi um meio pelo qual se tornou possível a ativa participação política para
expressar em seus artigos as dimensões sociais conflituosas entre os membros da população
local. Essas lutas foram fartamente utilizadas com fins de se chegar à casa parlamentar através
de fala, no exercício da força repressiva estatal aplicada nas contenções dos motins e nas
rebeliões da população envolvida e no artigo escrito (Morel, 2005).

6

Informação obtida em conversas com o funcionário do APM Denis Soares, em dezembro de 2011. Maiores
detalhes, ver estudos de Alexandre Vilela Oliveira de Souza (2008) intitulado Importância da restauração dos
documentos escritos com tinta ferrogálica nos estudos de memória de ciência.
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Ao entender a relevância do impresso no Brasil e particularmente na capital da
Província Mineira, Ouro Preto, o jornal O Universal foi eleito com sua publicação no período
compreendido entre os anos de 1825 e 1834. Este jornal foi publicado até 1845.
De acordo com Faria Filho e Vago (2001), o periódico publicou matéria a respeito
da Instrução Elementar de Primeiras Letras, em vários números, enaltecendo o método mútuo.
Mais do que esse tratamento dado, trabalhei com números que se ocupavam com a Educação
Elementar e o Orçamento da receita e da despesa.
Este documento foi agregado neste estudo com o propósito de auxiliar a análise
qualitativa à contábil e quantitativa, por meio das matérias publicadas sobre a Instrução
Elementar e os Orçamentos das Receitas e das Despesas em Minas. Saliento que, no caso
desta pesquisa compartilhei a perspectiva de Jacques Revel (1998, p. 14) em análise sobre a
variação da escala como “um recurso de excepcional fecundidade, porque possibilita que se
construam objetos complexos e portanto que se leve em consideração a estrutura folheada do
social.”
Neste percurso, as leituras feitas de alguns trabalhos sobre a Província de Minas
Gerais favoreceram a inclusão da legislação como documento. Este aparato legal possuía um
acervo documental que me proporcionou a retomada de parte do processo de organização
imperial e provincial da instrução pública. As marcas das mudanças trazidas nas Leis, nos
Decretos e nos Regulamentos fizeram parte de um todo de interferências do governo Imperial
e Provincial durante o período recortado de estudo. Entendo a legislação como documento,
segundo Faria Filho (1998), com análise não somente como um ordenamento jurídico, mas,
também, como expressão da linguagem e de prática social estabelecida através de sentidos
dados às relações sociais, com o projeto educacional e o fazer pedagógico.
Os outros documentos de pesquisa utilizados deram sustentação à análise no
campo da contabilidade. Foram cumpridas duas etapas, em momentos distintos, mas
interligados entre si, com objetivo de determinar e, mais especificamente, de analisar o
imposto subsídio literário na aplicação da instrução pública elementar. Estas foram
constituídas de leituras sobre temas afins dos campos da História, da História da Educação, da
Contabilidade e da Economia Política.
Para a escolha dos lançamentos contábeis sobre o financiamento da instrução
pública de Primeiras Letras foi adotado o seguinte caminho: li e transcrevi ipsis litteris os
dados do Fundo de Fazenda Provincial, do periódico O Universal, dos Relatórios dos
Presidentes da Província, da Constituinte de 1823 e das “falas e dos relatórios” dos
Presidentes da Província de Minas Gerais, que tratavam do financiamento da instrução
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pública em Minas Gerais. Depois de várias tentativas com fins à organização dos dados,
testei o método de reorganizá-los seguindo as datas das assinaturas dos lançamentos
contábeis. Este rearranjo foi o caminho que encontrei para a análise dos dados como
demonstro ao longo do texto. A reflexão do processo de escolarização foi percebida como
mais um instrumento utilizado a favor de levar as luzes à população, de decisões políticas que
utilizaram de dados das contas orçamentárias governamentais em Minas, sobretudo na da
instrução pública, para a organização e sustentação da ordem e do progresso do Estado do
Brasil.
Percebi que com o estudo desses documentos criei relações de conversa do
presente com o passado sobre as escolhas dos projetos políticos de escolarização em questão,
pois os fragmentos dos vestígios do financiamento escolar são expressões de relações sociais
que mostram além das práticas pedagógicas a obtenção e a aplicação de recursos em uma
sociedade com seu processo intrínseco de construção histórica.
Os recolhimentos do imposto subsídio literário sobre a cachaça e a carne verde e
as suas aplicações nos pagamentos dos professores de Primeiras Letras são importantes
entradas de estudo que permitem jogar luzes em como se deu a aplicação das decisões dos
projetos políticos imperiais na Província de Minas Gerais de 1822 até 1834. Além disso,
ampliou o conhecimento da nomeação de parte significativa dos professores e seus locais de
trabalho.
Busquei analisar o corpus documental deste objeto de estudo com suas
continuidades, descontinuidades e modificações na História, nos locais e nos tempos
assinalados pelas transformações dos processos sociais.

Para interrogar os documentos

busquei apoio de outros campos do conhecimento, os quais foram a contabilidade e a
economia política.
A contabilidade foi indispensável para o entendimento das técnicas das partidas
7

dobradas nos documentos do Fundo de Fazenda Provincial de Minas Gerais. Segundo
Miguel Maria Carvalho Lira (2011), os aspectos históricos das relações comerciais e
financeiras entre os italianos e os portugueses, no intervalo dos séculos XIII e XVI, aconteceu
com a introdução do uso das partidas dobradas em Portugal. Entre os aspectos citados pelo
autor, teve a saída dos italianos para as nações ibéricas com o intuito de participar dos
negócios proporcionados pelas novas rotas mercantis. Esses italianos trouxeram os
conhecimentos adquiridos com as práticas mercantis e as aplicações do método das partidas
7

Registro de transação da riqueza na forma de entrada no mínimo em duas contas, nas quais o total de débito
deve ser igual ao de crédito.
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dobradas. Este método das partidas dobradas foi publicado no livro italiano Luca Pacioli, em
1494.
Comprovei que este método contábil tivera aplicações na Capitania de Minas
Gerais quando da localização daquela provisão de D. João V ao provedor da Fazenda do Rio
das Mortes ordenando-lhe lavrasse no livro de receita e de despesa todos os negócios da
Fazenda Real, pertencentes àquela Comarca.
A economia política de Adam Smith (1996) fez-se corrente na sociedade mineira
nas primeiras décadas do século XIX, presença em destaque com a relevância atribuída ao
Estado no desempenho da manutenção da segurança militar, da administração da justiça e da
edificação e manutenção das instituições públicas.

Perspectivas históricas e pressupostos teórico-metodológicos

Ao estudar os documentos, o meu objeto de pesquisa foi-se estruturando. Das
leituras sobre as receitas e as despesas com a instrução pública de estudos gerais constituídos
por etapas, outras foram efetuadas alicerçadas no movimento da nova história com a fundação
da revista Annales, Annales d´Historie Economique et Sociale, em 1929, por Marc Bloch e
Lucien Febvre.
As publicações nesta revista faziam críticas e apontavam diferentes perspectivas
daquelas consagradas na História. Deslocou-se do que era o fato histórico como produto
heróico, isolado e datado, para novas abordagens de documentos e de duração, incorporando à
História, além do estudo do passado, a ação do ser humano no tempo, considerando as
permanências, as rupturas e as transformações.
Bloch (2001), ao debater sobre a linearidade, contínua e irreversível, apontou para
uma nova concepção do tempo histórico. A duração já não era aquela medida temporal, que
muitas das vezes levava o historiador à procura pela origem do fato histórico, mas, sim, uma
das novas balizas da História com os ritmos diferentes. O tempo transformou-se em interesse
no processo de mudança e quais foram os motivos que as possibilitaram, sobretudo qual era a
posição do homem nesse contexto histórico. O historiador deve priorizar a constituição dos
fatos históricos nas suas transformações, permanências, refeitos pela ação humana, pelas
relações sociais e pelas culturas através dos vestígios.
Seguindo essa mesma perspectiva de que os documentos são evidências
produzidas por pessoas carregadas ou não de intencionalidade, Jacques Le Goff (2013, p.108)
acrescenta que o documento fora produzido por quem detinha o poder no passado e “as
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condições de produção do documento devem ser minuciosamente estudadas”. Os documentos
são mostras históricas de pessoas que estavam inseridas em um campo social, após este
tratamento dado aos documentos, pelos historiadores de ofício, eles tornaram-se documentos
históricos. Pela determinação de seus limites.
De maneira significativa, sob os pilares dos Annales, com enfoque a respeito do
uso numérico pelas sociedades, Revel (1989) afirmou que a utilização dos dados se deu para
além do conhecimento populacional e territorial, como era no antigo regime. Quando se
instaurou a nova ordem, os fins do uso da informação numérica pelo Estado sustentavam às
tomadas de decisões pelos ocupantes dos cargos no poder.
Os alicerces lançados pelos Annales indicaram também outras abordagens teóricometodológicas que se fizeram presentes nas pesquisas em História da Educação no Brasil.
Conforme Marta Maria Chagas de Carvalho e Clarice Nunes (2005), a apresentação da
História da Educação no Brasil realizou-se como unidade curricular nas escolas normais no
século XX, e direcionada, ainda, sob a perspectiva positivista, enfatizava os fatos, os heróis, a
linearidade do pensamento pedagógico e o passado influenciando o presente.
Esse modelo de entendimento da História da Educação encontrou respaldo com o
movimento da Escola Nova, sobretudo com Fernando de Azevedo em A Cultura brasileira, o
qual retardou a entrada da pesquisa no campo disciplinar em questão, nas observações de
Chagas de Carvalho (2003).
A mudança da abordagem da História, por conseguinte da História da Educação,
como proposição de Carvalho e Nunes (2005), proporcionou o incremento das pesquisas com
outros documentos, que com seus trabalhos vieram influenciar novos caminhos para a
historiografia no Brasil. Esta dimensão, conhecida como nova história cultural, tributou a
escolha de temas que extrapolassem o escolar, incluindo também o que constituiu o sujeito
fora desse espaço. Os documentos, nesta perspectiva, foram a expressão de alguém e de como
se dava o seu modo de ler os acontecimentos, devendo o pesquisador alargar o seu campo de
busca mediante os limites das evidências.
Por meio desse direcionamento, foquei em possibilidades de pesquisa nos
documentos como os Annaes do Parlamento Brasileiro de 1823, as “falas e os relatórios” dos
Presidentes de Província da Província de Minas Gerais, o periódico O Universal, a Legislação
e o Fundo de Fazenda da Província de Minas Gerais inspirada nas proposições da abordagem
histórica de Roger Chartier (1990). Conduzindo-as ao objeto deste estudo, o financiamento
da instrução pública elementar na Província de Minas Gerais entre 1822 e 1834, que
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mantivessem relações entre os dados contábeis produzidos e seus usos nas “falas e nos
relatórios” oficiais imperiais em Minas.
Mediante reflexões, Chartier (1990, p.16) analisou o objeto da história cultural
como sendo o de “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma realidade
social é construída, pensada, dada a ler”. Para a construção conceitual, que proporcionaria a
pesquisa nesta perspectiva, ele desenvolveu conceitos como os de representação e
apropriação.
De modo simplificado e sem interesse de esgotar o assunto, a representação
cultural pode ser compreendida como um dos meios de se trazer para o presente aquilo que
estava ausente, gerando normas e práticas sociais que norteavam os comportamentos das
pessoas ao dar sentido às suas formas de viver. Para tanto, inserem-se “em um campo de
concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de
dominação”, são, assim, fornecidas “lutas de representações” (CHARTIER, 1990, p. 17).
Este conceito permitiu ao historiador a compreensão de que o mundo é
contornado pelas palavras e, estas, o constroem. O conceito de representação cultural
desenvolvido por Chartier (1990) subsidiou esta pesquisa, enquanto o seu objetivo buscava
analisar as “falas e relatórios” oficiais imperiais e, sobretudo, no uso das informações
orçamentárias aplicadas e desenvolvidas nesses documentos.
Outro conceito da História Cultural elaborado por Chartier (1990, p. 26) foi o de
apropriação cultural. Este trata de “uma história social das interpretações, remetidas para as
suas determinações fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inscritas nas
práticas específicas que as produzem”. Este conceito tem suas âncoras nas relações sociais,
institucionais e culturais com numerosas maneiras de interpretações as quais provocam
conflitos.
Para Sandra Pesavento (2003), as apropriações e as representações assumiam os
sentidos de substituições e portadoras do simbólico, construindo explicações do real. Por
esses meios, a História Cultural investiga o passado alicerçado em documentos carregados de
representações e apropriações que dão suporte ao pesquisador na construção desses sentidos à
época.
Ao me dispor estudar instituições imperiais em seus diferentes interesses
políticos, sociais, administrativos e financeiros que, mesmo tendo sido regidas por Leis e
Regulamentações, procuraram estabelecer definições rumo às práticas do uso da informação
numérica e as suas apropriações. Essas formas de apropriação foram variadas, diferenciandoas conforme as relações das pessoas com as culturas. Tentei realizar análise sobre os modos
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de apropriação que foram realizadas pelas pessoas que ocuparam cargos no Estado Imperial
do Brasil. Passo a discorrer sobre o tratamento dado ao financiamento da instrução pública
brasileira na historiografia e nas disciplinas afins.

O financiamento da instrução pública na historiografia e nas disciplinas afins

No Brasil, as pesquisas sobre o financiamento da instrução pública abarcaram um
período de longa duração, com diferentes abordagens e entradas de análise. Os trabalhos
iniciados em 1870 focavam na legislação e nas contas do governo imperial, sob a orientação
positivista. Esses trabalhos compreendiam os fatos históricos em uma linearidade, tentando a
construção daquilo que se viveu aos moldes do passado.
Os pioneiros desses estudos no Brasil foram Tavares Bastos (1870), José Ricardo
Pires de Almeida (1889), Liberato de Castro Carreira (1889; 1883) e Amaro Cavalcanti
(1890), com estudos, em grande medida, sob o enfoque da transcrição de documentos em
plano nacional.
Primitivo Moacyr (1936), nesta mesma abordagem histórica, porém no contexto
do Estado Novo, preocupou-se com a problemática da propagação da instrução pública no
período imperial. O autor elegeu a legislação, os relatórios, a estatística escolar e dentre outros
para defender a urgência de um sistema nacional único de ensino no Brasil nos meados de
1930; ancorava-se na tese da fragmentação das escolas de Primeiras Letras naquele período de
estudo. Anísio Teixeira (1938), ao prefaciar o terceiro volume de A instrução no Império,
ressaltou a proposição moacyriana ao destacar a urgência do deslocamento dos estudos para a
prática escolar da escola pública no Brasil.
O estudo realizado por Iglésias (1958), em sua tese intitulada Política econômica
do governo provincial mineiro (1835-1889), para concurso de livre-docente da Universidade
Federal de Minas Gerais, concedeu uma pesquisa sobre os negócios em Minas, em que o autor
colocava a Província de Minas Gerais em pauta nas discussões acadêmicas. De acordo com o
historiador, o seu interesse por Minas deu-se sobretudo

Pela consideração da pobreza da bibliografia da história mineira, quase
inexistente quanto ao período provincial. Da pesquisa que nos ocupou e que
se encontra em síntese no estudo que se segue, estaremos satisfeitos e
compensados se a exposição despertar curiosidade para o tema e para a ideia
de que Minas viveu também o século XIX. Já é tempo de incorporar a
Província à História (IGLÉSIAS, 1958, p. 15).
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A análise realizada por Antônio Luiz de Bessa (1981), em História financeira de
Minas Gerais em 70 anos de República, discutiu a questão tributária em Minas Gerais. Neste
estudo Bessa (1981) tomou como referência as marcas do período colonial, provincial e
republicano, aprofundando-se nas questões financeiras do Estado de Minas na condição de
criação de seus tributos.
Os estudos de Carreira (1883) e Beatrice Laura Carnielli (2000) analisaram o
percurso orçamentário por meio do primeiro projeto orçamentário apresentado em 08 de
agosto de 1826 à Câmara dos Deputados, que fora rejeitado. O segundo, em 05 de agosto de
1827, nem chegou a ser discutido pelos deputados. E, por fim, no percurso da terceira
tentativa no ano de 1828, foi aprovado um projeto de orçamento para o ano seguinte e
sancionado por decreto em 08 de outubro de 1828. Todavia, foi após a abdicação de D. Pedro
I, em 1831, que o Parlamento votou a primeira Lei do Orçamento correspondente ao período
de 1º julho a 30 de junho dos anos de 1831-1832. Porém, não aprofundaram em interrogações
sobre os processos de arrecadação, fiscalização e distribuição dos tributos e dos sujeitos
envolvidos nessas dinâmicas.
Wilma Peres Costa (2003, p. 143) chamou atenção para a compreensão do fisco
no processo da organização do Estado Moderno do Brasil, pela via da relação da
materialidade com as “instituições políticas e a pulsão conflitiva das forças sociais”. A autora
demonstrou a contradição entre a permanência da política fiscal daquela do tempo colonial e a
inexistência de diálogo sobre a cidadania no Brasil pós-independência .
Carvalho (2012b) investigou a receita e a despesa no governo imperial de 1825 a
1889. Ao decompor as despesas em econômicas, sociais e administrativas, incluía o valor
gasto em educação nas despesas sociais. Comparando-as, chamou atenção para os “modestos”
valores investidos com a educação no Império.
As repartições administrativas das Juntas de Fazenda, conforme Alexandre
Mendes Cunha (2012, p. 203), atravessou o processo da Independência de 1822 auferindo “o
mesmo desenho que vigorava no período colonial (...) cumpriam as mesmas atribuições e
rotinas de arrecadação das diferentes rendas (...) e a efetuar os mais variados pagamentos,
remetendo o saldo ao Tesouro”. Conforme o autor, todas as Juntas de Fazenda Provinciais
tiveram as mesmas atribuições, mas a Junta da Fazenda da Província de Minas Gerais exercia
com excelência sua função ao apresentar tabelas explicativas sobre seus fazeres contábeis as
quais serviram de matéria em circular destinada às demais Províncias, como modelo a ser
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seguido na ordem estabelecida pelo Ministro e Presidente do Tesouro Público Manuel Jacinto
Nogueira da Gama, em 1823.
Compartilhei meu campo de busca a respeito da temática do financiamento da
instrução pública mineira de 1822 a 1834 nos anais dos trabalhos apresentados nos principais
Congressos de História da Educação (1996-2013), que foram: Congresso Luso-Brasileiro de
História da Educação, Congresso Brasileiro de História da Educação e Congresso de Pesquisa
e Ensino em História da Educação em Minas Gerais.
No decorrer desse levantamento, localizei trabalho de Diana de Cássia Silva
(2002) apresentado no II CBHE, intitulado O Processo de Escolarização no Termo de
Mariana (1772 – 1835), enquanto mestranda na Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais. Silva (2002) coletou dados sobre as Freguesias e a cidade de
Mariana nas correspondências e Leis aos cuidados do APM e nos livros de Manifestos,
subsídio literário e carnes verdes, com propósito de analisar as relações acontecidas entre o
imposto e as implantações das escolas nesses locais.
Apresentei trabalhos intitulados Instrução elementar na Província mineira de
1822 a 1834: notas sobre o financiamento público no VII CBHE (2013), O financiamento
público da instrução elementar em Minas Gerais de 1822 a 1834: nos orçamentos imperiais
de 1831-1832 e 1833-1834, no IX COLUBHE (2012), e Financiamento público das primeiras
letras na Província de Minas Gerais de 1822 a 1834, no VI COPEHE (2011). Coletei dados
sobre Leis, correspondências, entrada e saída do imposto subsídio literário e localidades com
escolas no APM, em Belo Horizonte, e na Torre do Tombo, em Portugal, com pressuposto de
compreender como o Estado Nacional Brasileiro se organizou na regulação das escolas
públicas e dos orçamentos nas contas públicas do Império e da Província Mineira.
Além da observação dos anais desses congressos para o campo da História de
Educação, realizei revisão bibliográfica, a partir da qual localizei duas teses e uma dissertação
que acolheram a temática deste trabalho. A tese de doutoramento de Adriana Maria Paulo da
Silva (2007), nomeada Processos de construção da escolarização em Pernambuco, em fins do
século XVIII e primeira metade do século XIX (2007), a de Tereza Maria Rolo Fachada Levy
Cardoso (2002), em As luzes da Educação: Fundamentos, raízes Históricas e prática das
aulas régias no Rio de Janeiro 1759-1834, e a dissertação de mestrado de Diana de Cássia
Silva (2004), sobre O processo de escolarização no Termo de Mariana (1772-1835).
A pesquisadora Silva (2007) centrou-se em observar como se deram as relações
de dependências entre a população local e a implantação das escolas em Pernambuco. Para
tanto, coletou dados no Rio de Janeiro e em Recife, Pernambuco, durante sua pesquisa
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analisou o imposto subsídio literário nos anos de 1774 a 1777, mas não o produziu a favor nos
próximos anos. Cardoso (2002) teve como eixo central de sua pesquisa a implantação das
Aulas Régias na Corte do Rio de Janeiro, enfatizou o período de implantação das Aulas
Régias em 1759 e o início da organização do ensino elementar pelas Províncias com o Ato
Adicional de 1834, ora o Estado gerenciava a instrução pública, movimento de centralização,
ora repassava para as Províncias esse gerenciamento, movimento de descentralização.
A análise realizada na dissertação de Silva (2004) discutiu as transformações
sociais ocorridas na forma oral pela forma escrita no processo de escolarização, a coleta de
dados se deu no APM e nos 35 livros de Manifesto em Mariana, Minas Gerais. Contudo,
enquanto consultava os livros de Manifesto das carnes verdes, não os coletou nem os analisou
por não entendê-los como fazedores de parte da composição do imposto subsídio literário,
junto com os livros de Manifesto das aguardentes. Por isso, a pesquisa de Silva (2004)
limitou-se de 1777 até 1808.
No âmbito das pesquisas em História da Educação em Minas Gerais destaco os
trabalhos que abrangeram este período em estudo, no sentido do que foi analisado sobre a
instrução pública elementar. Com dissertações, Fabiana da Silva Viana (2006), em Relações
entre governo, escola e família no processo de institucionalização da instrução pública
elementar em Minas Gerais (1830-1840), analisou a relação entre denúncias de pais de
família contra professores das escolas de instrução primária e a frequência escolar
encaminhada aos delegados de Círculos Literários, os quais as repassavam ao governo
Provincial. Zeli Efigênia Santos Sales (2005), em O Conselho Geral da Província e a Política
de Instrução Pública em Minas Gerais (1825-1835), investigou o processo de escolarização
mediante os debates, dos projetos políticos de educação e das medidas implantada pelo
Conselho Geral da Província em Minas Gerais.

Silva (2004), em O processo de

escolarização das primeiras letras no Termo Mariana (1772 a 1835), estudou as
transformações sociais ocorridas na forma oral pela forma escrita no processo de
escolarização no Termo de Mariana. Marcilaine Soares Inácio (2003), em O processo de
escolarização e o ensino de primeiras letras em Minas Gerais (1825-1852), estudou a
respeito dos métodos de ensino, os conteúdos e a materialidade para a instrução elementar
mineira. Jinzenji (2002), em A escolarização da infância pobre nos discursos educacionais
em circulação em Minas Gerais (1825-1846), pesquisou sobre a qualificação da escola ao
invés da família na educação dos filhos. Com a tese de doutoramento de Marileide Lopes dos
Santos (2014), em Instrução e administração camarária em Sabará/MG (1828 – 1889):
vereadores em campos de batalha nas Minas Gerais oitocentistas, ao discutir a fiscalização
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da Instrução Pública em Sabará, ocupou-se em analisar questões para além da dificuldade da
implantação da instrução pública, como também da fiscalização escolar pela Câmara de
Sabará, instituída pela norma de 1º de outubro de 1828, e a tese de Morais (2009), em Posse e
usos da cultura escrita e difusão da escola de Portugal ao Ultramar, Vila e Termo de São
João del-Rei, Minas Gerais (1750-1850), sobre a propagação da cultura escrita e da escola
em Portugal e no Brasil, analisou os processos de difusão da cultura escrita de 1750 e 1850
por meio de 1.034 testamentos produzidos em São João del-Rei.
Dois outros estudos foram importantes para esta pesquisa o de Morais e Cleide
Cristina de Oliveira (2012), sobre a cobrança do imposto subsídio literário, a disseminação
das Aulas Régias e o pagamento dos ordenados dos professores na Capitania de Minas Gerais;
e o de Fonseca (2010) com apresentação de dados sobre o número de professores na Capitania
de Minas Gerais. Apesar destes trabalhos se referiram ao período colonial, eles participaram
no entendimento da produção sobre a propagação e as condições dessas aulas em Minas.
Considerando esses trabalhos do campo da História da Educação, esta pesquisa se
torna substancial, pois procurei entender como eram propagadas as representações e as
apropriações dos dados contábeis orçamentários sobre a Instrução Pública Mineira nas “falas
e nos relatórios” oficiais imperiais na Província de Minas Gerais.
Para a elaboração desta pesquisa, investi em levantamento e cruzamento no
sentido vertical de documentos, como: a legislação, os contidos no Fundo de Fazenda
Provincial de Minas Gerais, os relatórios de Presidente de Província e o periódico O
Universal, produzidos no período recortado; que participaram do financiamento da Instrução
Elementar Mineira. Desta forma, identifiquei algumas características na composição contábil
da receita imperial e sua distribuição com os professores de Primeiras Letras, como também,
algumas de suas representações e apropriações. Pela qual, segue a organização textual desta
dissertação.

Estrutura textual

Das significativas contribuições ressaltadas nesta introdução, o financiamento da
instrução pública foi estudado, em alguma medida, sob a perspectiva do governo imperial.
Mas, parafraseando Iglésias (1958), as ausências de referências bibliográficas para este objeto
de estudo, nos primórdios da Independência Política do Brasil em Minas Gerais, tanto de
estudos gerais e específicos ainda estão por fazer.
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Ao tentar a interseção entre os dados extraídos dos documentos em interlocuções
com os trabalhos ressaltados nesta introdução, apresento a estrutura textual em três capítulos
que se segue. No Capítulo I, A organização do Estado Imperial do Brasil e a Instrução
Pública, apresento o aspecto legal da organização do Estado Imperial do Brasil e da instrução
pública Imperial na Província de Minas Gerais. Para a análise da alocação de recursos para a
instrução pública mineira vinda de um montante gerenciado pelo governo central imperial
trago um panorama organizacional, por um lado, estruturado pela legislação, por outro, como
se deu em Minas a realização dessas normas.
No Capítulo II, intitulado A organização da receita geral do Império e o imposto
subsídio literário, examino as rendas públicas, gerais e provinciais; mais especificamente o
imposto subsídio literário no processo de escolarização mineira, de 1822 a 1834. Também
apresento, no segundo capítulo, a receita do Império composta da renda pública geral e
provincial, constituídas de dois conjuntos distintos, que são o financeiro e o orçamentário para
os projetos de Brasil rumo à escolarização. Nesta conjuntura, proponho uma discussão como
se davam as possibilidades de arrecadação para estes investimentos, com fim a clarear esse
projeto de política educacional que ora entrava em cena o Império do Brasil e ora a Província
de Minas Gerais. Para tanto, estabeleci, depois de outras tentativas, uma reorganização dos
documentos transcritos do Fundo de Fazenda Provincial de Minas Gerais em ordem crescente
das datas em que foram elaborados, utilizando, de maneira secundária, mas não menos
importante, dados contidos no jornal O Universal, na Legislação e nas “falas e nos relatórios”
oficiais.
O último Capítulo, A distribuição da renda geral com a instrução pública de
Primeiras Letras na Província de Minas Gerais, apresenta como era o projeto financeiro
formulado e executado pelos órgãos imperiais. Direciono a análise de maneira a clarear quais
eram e como se realizavam as práticas da situação financeira da instrução pública, na direção
mais alargada, que abarcam quem atuaria junto àqueles habitantes a adquirirem os novos
valores para a convivência social, que era a civilização com disciplina e moralidade. Esta
análise se alicerçou em documentos como as Leis Históricas, o Fundo de Fazenda Provincial
de Minas Gerais, O Universal, as “falas e nos relatórios” de Presidentes de Província.
As considerações finais mostram que a Legislação, o Fundo de Fazendo
Provincial de Minas Gerais, O Universal e as “falas e os relatórios” de Presidentes de
Província são documentos que, ainda, poderão proporcionar informações sobre o
financiamento da instrução pública, pois nesta pesquisa tive como objeto de estudo o
financiamento da instrução pública elementar na Província de Minas Gerais. Outras questões
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poderão ser levantadas sobre a temática em foco, pois, como foram demonstrados ao longo
desta dissertação, os seus objetos de estudo são pouco tratados no campo da História da
Educação.
Cabe considerar que o planejamento orçamentário e o financeiro não foram
tratados, neste estudo, como opostos e concorrentes. Contudo, fizeram parte do processo
histórico que trouxe como um dos objetivos, ao levar “luzes” aos habitantes mineiros para a
nova convivência social, a constituição do processo de escolarização.
Por fim, ao leitor, participo que este trabalho é de uma pesquisadora em história
da educação em processo de formação. Em tal caso, tem limitações nas reflexões e na escrita.
De modo igual, as elaborações de um conjunto de ideias ariscam-se a modificações conforme
forem sendo feitas outras pesquisas. Se este estudo participar, em alguma medida, junto ao
debate sobre o financiamento da instrução pública, faz-me confortável.
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CAPÍTULO I - A ORGANIZACÃO DO ESTADO IMPERIAL DO BRASIL E A
INSTRUÇÃO PÚBLICA

Pretendo neste capítulo apresentar o aspecto legal da organização do Estado
Imperial do Brasil e da instrução pública imperial na Província de Minas Gerais. O processo
de formação e consolidação dos poderes moderador, executivo, judicial e legislativo no Brasil
se deu sob intenso debate entre pessoas em grupos sociais, sobre os nortes possíveis a dar ao
Brasil. Como resultado, estabeleceu-se um conjunto de Leis e medidas para o controle social e
para a unidade territorial.
A aplicação da legislação nas Minas aconteceu com discussões sobre a
propagação das “luzes às trevas”, principalmente, naqueles que eram considerados por grande
parte dos políticos mineiros como os menos preparados para a nova vida social. Contudo,
legislar sobre a escolarização implicou em processo de construção, no qual o Estado foi-se
afirmando em papéis institucionais, principalmente sobre a produção escolar, ao trazer um
conjunto de valores àqueles jovens que atuariam na nova vida social imperial mineira.
Desses tratamentos, nota-se a importância dada para a organização de um sistema
público de ensino regulado com fins à escolarização da população. Alargou-se o debate a
respeito da necessidade dos mestres de Primeiras Letras ao menos nos locais provinciais mais
populosos com seus vencimentos pagos pelo Estado Imperial. A cobertura das despesas com
esses professores se deu por meio do acréscimo recebido com o imposto subsídio literário ao
dos outros rendimentos públicos.
Para a compreensão deste processo, de alocação de recursos para a instrução
pública mineira vinda de um montante gerenciado pelo governo central imperial, foi relevante
o entendimento de relações funcionais normativas governamentais. Nessa direção, apresento
um panorama organizacional, por um lado, estruturado pela legislação, por outro, como em
Minas se instituiu essas normas.

1.1 A organização administrativa Imperial em Minas Gerais

1

2

Organizar:
verbo
transitivo direto
dar determinada ordem a; dispor de forma ordenada; arrumar, ordenar
Exs.: o. uma biblioteca
o. os pensamentos
transitivo direto e pronominal
conformar(-se), estruturar(-se)
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3

4
5

6

Exs.: o. uma empresa para diminuir custos
o departamento organizou-se ao longo do tempo
transitivo direto
planejar a realização de (algo) e prover do necessário
Ex.: o. uma festa
transitivo direto
formar, criar (algo), reunindo elementos ou indivíduos
pronominal
constituir-se em um grupo, em um organismo
Ex.: organizaram-se para reivindicar seus direitos
pronominal
coordenar de forma metódica (o próprio tempo, as atividades etc.)
Ex.: falta aos compromissos por não se o.

Organização:
substantivo feminino
1 ato ou efeito de organizar (-se)
2 composição, estrutura regular das partes que constituem um ser
vivo
3 derivação: por analogia.
entidade que serve à realização de ações de interesse social, político
etc.; instituição, órgão, organismo, sociedade
4 ordenação das partes de um todo; arrumação
(HOUAISS, VILAR, 2009)

Recorri aos esclarecimentos de Antônio Houaiss e Mauro de Sales Villar (2009)
no Dicionário eletrônico Houaiss para os vocábulos organizar e organização. Dessa leitura, o
meu entendimento sobre a ação de organizar concentrou-se no aparato legal no Brasil
Imperial. As Leis davam sentido ao estabelecer a nova ordem coordenada e controlada, por
meios de recursos disponíveis, com fins à obtenção dos objetivos pretendidos. Para tanto,
pessoas receberam as funções de planejar, organizar, liderar e controlar essa nova organização
do Estado Nacional Brasileiro e, principalmente, em Minas Gerais.
O Estado Nacional Brasileiro, em sua formação, foi matéria de pesquisa, dentre
outros, por Carvalho (2012b) e Raymundo Faoro (2000). Para Carvalho (2012b) o Estado
Brasileiro foi estabelecido como herança portuguesa quando convergiram aspectos do Estado
Português para o Brasileiro. Por força de formação das elites políticas imperiais, sobretudo os
magistrados diplomados na Universidade de Coimbra. De acordo com Faoro (2000), o Estado
autônomo após 1822 proporcionou ao dirigente governamental o aspecto de detentor de
poder.
Nesse sentido, ainda segundo Carvalho (2012b), o Estado Nacional Brasileiro
nasceu da interseção entre a nova burocracia moderna no seio de uma sociedade tradicional
em conflito. Ainda que, os togados brasileiros estivessem sido formados em instituição
portuguesa, a experiência no Brasil acontecia com fins à unidade interna de uma sociedade
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marcada pelos interesses dos proprietários de terra e de pessoas escravizadas, provocando
disputas e gerando instabilidades no governo.
Ao considerar as relações sociais estabelecidas na sociedade brasileira, pautada
nas relações de centro e Província, Ilmar Rohloff de Mattos (1994) trouxe à tona o apoio dos
habitantes das Províncias para viabilizar o projeto político de Estado no Brasil. Essa
construção do Estado Nacional se fez de lutas políticas acontecidas entre o Partido
Conservador e o Partido Liberal mediante os diferentes projetos políticos. Enquanto o Partido
Conservador se articulou em defesa dos interesses de caráter do período colonial, o Partido
Liberal posicionou-se ao contrário.
No entender de Miriam Dolhnikoff (2003), houve disputas entre a população das
Províncias rumo ao poder, em certas ocasiões esses conflitos chegava a ser armados. Mas o
interesse comum era o da manutenção da unidade, desde que houvesse a emancipação
regional.
A organização estatal a cargo da legislação para cada instituição previu, além dos
objetivos, a alocação dos recursos, as diferentes maneiras de execução das tarefas e controles.
As pessoas que atuaram nos negócios estatais após 1822, fizeram-no com a continuação de
seus ofícios praticados desde o período colonial.
Os lançamentos contábeis efetuados na contadoria da Província de Minas Gerais
expressavam uma organização político-administrativa no Estado Imperial em escala
provincial cujos valores foram importantes para a compreensão dos projetos políticos de
educação naquele momento. As análises desses lançamentos possibilitaram compreensões das
decisões tomadas, especialmente quanto à organização da escolarização educacional no
Estado Imperial em Minas.
Analisar a organização administrativa imperial na Província de Minas Gerais pelo
modo da sua constituição legal requereu a percepção ora de momentos transformadores
daquele que foi o do pacto colonial, ora de reconhecimento da permanência desse mesmo
processo. Pois, enquanto elaborava normas jurídicas próprias, estabeleceu-se Lei de 20 de
outubro de 1823, ainda que o Brasil estivesse independente de Portugal, que continuasse em
pauta o aparato legal que regia o Brasil até 25 de abril de 1821. O mesmo modo estendido às
Leis promulgadas durante o período regencial de D. Pedro e Decretos das Cortes Portuguesas.
Essa Lei de 20 de outubro de 1823 se deu após a convocação de uma Assembleia
Constituinte por D. Pedro I com objetivo de elaborar uma Constituição para o Brasil.
Conforme os Annaes do Parlamento brazileiro Assembléa Constituinte 1823, Tomo Primeiro
(1874), a sessão inaugural da Constituinte aconteceu em 17 de abril de 1823, no prédio da
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Cadeia Velha no Rio de Janeiro. Para essa reunião, 52 deputados estavam presentes, e nela
deliberou-se a comprovação dos diplomas dos Deputados Constituintes. Nesse arranjo para o
andamento dos trabalhos, todas as “falas” nas sessões eram taquigrafadas e retomadas durante
os trabalhos na próxima sessão, quando necessário.
Os Constituintes se organizavam em comissões, visando à redação da Carta,
conforme aconteciam os encaminhamentos propostos pelos Deputados durante as sessões.
Sob a influência da “fala” de D. Pedro instalou-se a “comissão da instrução pública” com
compromisso em promovê-la e pela necessidade “de uma legislação particular” a
regulamentá-la (BRASIL, ANNAES DE 1823, 1874, p. 15).
Neste exercício parlamentar, o Padre José Martiniano de Alencar e João Antônio
Rodrigues de Carvalho, Deputados pela Província de Ceará, discursaram a respeito da
necessidade de mestres de Primeiras Letras na referida Província, ao menos nos locais mais
populosos, e que o pagamento fosse efetuado pelo governo imperial. José de Carvalho e
Mello, Visconde da Cachoeira e um dos representantes da Província da Bahia, argumentou ser
a Instrução Pública a condutora dos homens aos empregos civis, políticos e militares e,
principalmente, que o subsídio literário não por “desculpa desta falta o não chegar para as
despesas”, visto que esse imposto “deveria ser unido à massa geral dos rendimentos públicos
e se deviam tirar as despesas para o estabelecimento e paga dos mestres propostos para o
público ensino da mocidade brasileira” (BRASIL, ANNAES DE 1823, 1874, p. 61). Por
conseguinte, reforçou a necessidade de regulamentação dessa matéria.
Para além dessas medidas, em 29 de julho, os deputados constituintes aprovaram
uma Lei que determinava soberania à casa parlamentar, chamaram atenção do Imperador pelo
grande número de títulos de nobreza distribuídos, desautorizando-o a fazê-lo doravante.
Embora os deputados tivessem elevado a Assembleia à supremacia em 02 de setembro, o
Imperador ordenou o seu encerramento em decreto de 12 de novembro de 1823. Durante a
vigência da Constituinte os debates sobre a instrução pública aconteceram, mas não houve
consenso à apresentação de projeto sobre a escolarização, conforme análise de Chizzotti
(1975) e de estudo anterior feito por Francisco Ignacio Marcondes Homem de Mello (1863).
Decretado o fim da Assembleia Constituinte, D. Pedro I mandou redigir uma
Constituição pelo seu Conselho de Estado. Este Conselho era composto de quatro
conselheiros e seis ministros de Estado8.

8

Daqueles Deputados destituídos alguns fizeram parte dessa escrita. Eram eles os quatro conselheiros: José
Egídio Álvares de Almeida, Manoel Jacintho Nogueira da Gama, Antônio Luís Pereira da Cunha e José Joaquim
Carneiro de Campos. E os seis representantes dos Ministérios: do Império, João Severiano Maciel da Costa; dos
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A Constituição do Império do Brasil outorgada em 1824 propôs modificações nas
relações de “poder” para reorganizar o funcionamento das instituições herdadas do período
colonial e de outras a serem constituídas. Os “poderes” políticos determinados na
Constituição de 1824 ajustavam-se à nova organização administrativa - Moderador,
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Desses poderes, o Legislativo estava delegado à Assembleia Geral, que se
constituía da Câmara dos Deputados e dos Senadores. Nas Províncias ficava a cargo dos
Conselhos Gerais proporem projetos governamentais. Tomadas as deliberações, essas eram
encaminhadas pelo Presidente da Província ao Poder Executivo para aprovação pela
Assembleia Geral ou pelo chefe do Poder Executivo - o Imperador. Ao Poder Executivo,
principalmente, atribuía nomear e prover os ocupantes dos altos cargos estatais, coordenar os
negócios políticos estrangeiros, expedir decretos e regulamentos, decretar a aplicação dos
rendimentos destinados pelos deputados e senadores aos ramos da administração pública.
Estabeleceu-se ao Judiciário, na Constituição, a atuação em dois segmentos. No
primeiro estava o juiz de direito, o juiz de paz e o júri vinculado à Secretaria de Estado dos
Negócios da Justiça. No segundo segmento ficava determinada a criação de tribunais nas
Províncias, quando necessário, e na Corte. Na cidade do Rio de Janeiro, caberia também ao
Supremo Tribunal de Justiça
I. Conceder ou denegar revistas nas causas e pela maneira que a Lei
determinar.
II. Conhecer dos delitos e erros do ofício que cometerem os seus
Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomático e os
Presidentes das Províncias.
III. Conhecer e decidir sobre os conflitos de jurisdição, e competência
das Relações Provinciais (BRASIL, CONSTITUIÇÃO, 1824, ARTIGO
164).

A Carta determinou também um Conselho de Estado, composto por dez membros
nomeados pelo Poder Executivo e os Ministérios dos Estrangeiros, da Justiça, da Guerra, do
Império, da Marinha e da Fazenda. Cabia ao Imperador nomear um presidente em cada
Província, com fins aos cuidados da administração e dos negócios provinciais.
Dessa organização político-administrativa para os serviços estatais brasileiros se
fez o organograma 1 que segue.
Estrangeiros, Luís José de Carvalho e Mello; da Guerra, João Gomes da Silveira Mendonça; da Justiça,
Clemente Ferreira França; da Fazenda, Mariano José Pereira da Fonseca e da Marinha, Francisco Vilela Barbosa.
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Organograma 1- Estrutura político-administrativa no Brasil, segundo a Constituição de 1824

Poder
Moderador
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Poder Executivo
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Ministério da
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Presidentes de
Províncias
Ministério da
Fazenda

Organograma elaborado pela autora conforme a Constituição do Império do Brasil de 1824.

Mesmo com a Lei de 20 de outubro de 1823 constituindo os Conselhos
Provinciais, foi com a Constituição de 1824 que houve a organização e as atribuições desses
Conselhos. Segundo Sales (2005), o Conselho Provincial deliberava sobre assuntos de
interesse provincial, além de examinar e aprovar as contas anuais das Câmaras Municipais e
submetê-las à Assembleia Geral para sua apreciação. O Presidente da Província era também o
do Conselho e “despachava por si só e decidia todos os negócios nos quais... não se exigisse
especificamente a cooperação do Conselho” (SALES, 2005, p. 34).
Além disso, sob as determinações da Carta de 1824 estavam o Tesouro Nacional,
as Juntas de Fazenda Provinciais e as Tesourarias aos cuidados do Ministério da Fazenda. Ao
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Tesouro Nacional determinou-se englobar as receitas e as despesas do Brasil através de
regulamentação sobre a administração, a arrecadação e a contabilidade. O que ficou estendido
também às Tesourarias e autoridades das Províncias do Império. A análise do orçamento
estatal ficava a cargo do ministro de Estado da Fazenda, após o seu recebimento. Os
orçamentos dos outros ministérios

Relativos às despesas das suas repartições, apresentará na Câmara dos
Deputados anualmente, logo que esta estiver reunida, um balanço geral da
receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente e igualmente o
orçamento geral de todas as despesas publicas do ano futuro e da
importância de todas as contribuições e rendas publicas (BRASIL,
CONSTITUIÇÃO, 1824, ARTIGO 172).

Todas as Juntas de Fazenda Provinciais tiveram as mesmas atribuições, segundo
Cunha (2012), as quais se faziam próximas daquelas efetuadas nas Juntas da Real Fazenda do
período colonial, de arrecadação das rendas nacionais, de realização de pagamentos e
remessas de saldo ao Tesouro Nacional. As administrações das Províncias ficavam a cargo
dos seus Presidentes, auxiliadas pelos Conselhos Provinciais e Secretarias de Governo
Provinciais.
A Constituição de 1824 deu forma, do mesmo modo, ao Ministério do Império,
dos Estrangeiros, da Justiça, da Guerra, da Marinha, da Fazenda e às Provinciais. Pode-se
observar a estrutura política e administrativa no Ministério da Fazenda e nas Províncias do
Brasil pelo organograma 2, que se segue, conforme as prescrições desta Carta.
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Organograma 2 - Estrutura político-administrativa no Ministério da Fazenda e nas
Províncias do Brasil segundo a Constituição de 1824

Poder Moderador

Imperador

Poder Legislativo

Poder Executivo
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Fazenda

Presidentes de
Províncias
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Conselhos de
Províncias

Juntas de Fazenda
das Províncias

Secretarias de
Governo de
Províncias

Organograma elaborado pela autora conforme a Constituição do Império do Brasil de 1824.

Essa hierarquia político-administrativa mostrada no organograma 2, acima, passou
por uma reorganização com a Lei de 04 de outubro de 1831. Normatizaram-se novas regras
para a administração geral da Fazenda Nacional, como a estimativa da receita e a fixação da
despesa, e novas nomenclaturas de Tribunal do Tesouro Público Nacional e Tesourarias
Provinciais, em detrimento ao Tribunal do Tesouro Nacional e às Juntas de Fazenda
Provinciais. Portanto, vigorou de 1831 a 1834 uma nova estrutura político-administrativa no
Ministério da Fazenda, expresso no organograma 3, que se segue.

45

Organograma 3 - Estrutura político-administrativa no Ministério da Fazenda conforme a Lei
de 04 de outubro de 1831
Poder
Moderador

Imperador

Poder
Executivo

Poder
Legislativo
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Judiciário
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Nacional
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Organograma elaborado pela autora conforme a Lei Imperial de 04 de outubro de 1831.

Dos documentos gerados na Junta de Fazenda Provincial mineira, nomenclatura
usada conforme o organograma 1 até 1831, que depois recebeu o nome de Tesouraria
Provincial de acordo com o organograma 3, localizei 1543 páginas contendo lançamentos que
serviram de base para a elaboração de tabelas e quadros governamentais entre os anos de 1822
até 1834, ao que se pode visualizar na tabela 1 a seguir.

Tabela 1- Documentos produzidos pela Junta de Fazenda da Província de Minas Gerais e pela
Tesouraria Provincial de Minas Gerais de 1822 a 1832
Numeração das caixas

01
02
03
04
Subtotal
Total

Quantidade de pastas dentro das
caixas
47
26
31
35
139
139

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.

Número total de folhas distribuídas
nas pastas dentro das caixas
Brancas
Escritas
155
433
36
414
104
282
151
414
446
1.543
1989
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Os dados da Tabela 1 evidenciam que o maior número de folhas escritas era o da
caixa 1: 433 do total de 1543 (28%). Em seguida vinham os das caixas 2 e 4, com 414 do total
de 1543 (27%). Por fim, o da caixa 3 com 282 do total de 1543 (18%). O maior número
contabilizado de quantidades de pastas dentro das caixas era também o da caixa 1: 47 do total
de 139 (34%). A próxima vinha o da caixa 4, com 35 do total de 139 (25%). Em seguida
vinha o da caixa 3 com 31 do total de 139 (22%). Por fim, o da caixa 2 com 26 do total de 139
(19%).
Após o manuseio desses documentos produzidos pela Junta de Fazenda da
Província de Minas Gerais e pela Tesouraria Provincial de Minas Gerais de 1822 a 1832,
conforme a Tabela 1, percebi que os mesmos não seguiam uma cronologia que favorecesse a
sua compreensão. Depois de efetuada a transcrição dos dados, fiz tentativas empíricas para
organizá-los; o método utilizado foi o de sequenciá-los a partir da data da sua elaboração.
Desse modo, foi possível comparar datas, escritas e valores, com objetivo de estabelecer
categorias de análises.
Os documentos pesquisados contidos no Fundo de Fazenda Provincial de Minas
Gerais de 1822 até 1834 eram em geral constituídos de folhas soltas ou costuradas a mão
formando um conjunto de papéis denominado pelo contador de livro. Essas folhas e os livros
eram distribuídos em pastas e acondicionados em caixas por funcionários do APM. Cada
pasta continha quantidades irregulares de folhas, conforme se demonstra na Tabela 1, no lado
superior direito uma pequena descrição do seu conteúdo, com o número de folhas e o ano.
Mas nem sempre as informações encontradas dentro das pastas eram compatíveis com as
descrições feitas.
Em grande proporção, as folhas de dentro dessas pastas, acima mencionada,
mediam 44 cm de comprimento e 34 cm de largura, com margens de 0,4 mm riscadas a tinta
ferrogálica; no centro superior traziam cabeçalho em letras garrafais e logo ao lado no canto
direito estava um número indicando sequência de página. Nessas folhas havia marcas que
aparentavam ser um controle com a identificação da contadoria pública. Quando eram
desenhadas tabelas em colunas, elas variavam de tamanho tanto no comprimento como na
altura, explicações dos elementos que a compunham em cada uma delas, como: objeto, Lei ou
norma que o estabelece, data, quantitativo pago ou recebido, quantitativo a pagar ou a receber,
saldo, valor remetido ao Tesouro Público, dentre outros componentes. Os desfechos desses
documentos eram, quase sempre, com a identificação do local, data, nome e assinatura de
quem o confeccionou. A maioria desses documentos encontrava-se em péssimas condições de
ser manuseado.
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Ainda nessas folhas de documentos, os lançamentos contábeis iniciais conotavam
continuidade ao sistema das partidas dobradas seguido até então no Brasil, nos quais eram
efetuadas as entradas dos rendimentos, as saídas das despesas e que deviam, por força do
método, os totais das referidas receitas e despesas estarem iguais.
A escrituração contábil desses documentos era feita obedecendo a legislação e
critérios. O critério referente ao termo médio consistia na soma da arrecadação da “renda
pública” ou da despesa dos três últimos anos da rubrica contábil, dividido pelo mesmo
algarismo. Conforme se pode perceber no título do documento9: Tabela em que se encontra o
rendimento extraordinário arrecadado efetivamente na tesouraria geral da Província de
Minas Gerais, nos anos de 1819, 1820 e 1821, com cálculos do rendimento correspondente a
um ano pelo termo médio.
Em nota, nesta tabela, o contador ressaltou a dificuldade de se extrair a renda
pública pela variação na sua arrecadação. Pois, a cada ano, havia a inclusão de recursos que
não faziam parte da sua composição. Estes dados foram levantados e agrupados segundo os
livros da Contadoria da Junta da Fazenda da Província de Minas Gerais, em 28 de janeiro de
1823.
O termo médio foi utilizado como critério de aplicação possível para a confecção
das informações contábeis e permaneceu em uso nas contas governamentais durante o período
em estudo. Como foi acentuado no documento do planejamento orçamentário da receita
provincial à Fazenda Nacional para o ano financeiro de 1º de julho 1835 a fim de junho
1836 10 uma discussão acerca da base de termo médio não corresponder às quantias
arrecadadas. Este documento trazia identificação da Tesouraria da Fazenda, datada de 26 de
setembro de 1833 e com assinaturas dos contadores Manoel Rodrigues Jardim e Joaquim Dias
Bicalho, em conformidade feita por Manoel Ferreira de Souza.
Três anos após a promulgação da Carta Magna do Brasil de 24, orçou-se a receita
e fixou-se a despesa do Tesouro Público na Corte e Província do Rio de Janeiro com a Lei de
14 de novembro de 1827. Às Províncias ficava determinada a participação nas “despesas
gerais do Império com tudo quanto sobrar de suas rendas depois de deduzidas as despesas
provinciais” (BRASIL, LEI IMPERIAL DE 14 NOVEMBRO, 1827).
A fixação das despesas do Ministério do Império e das despesas de cada uma das
Províncias brasileiras para o ano financeiro de 1º de julho de 1831 ao último de junho de 1832
se deu com a Lei de 15 de dezembro de 1830. Outra ação Imperial em direção ao orçamento
9

FFPMG – pasta 1, cx. 1.
FFPMG – pasta 12, cx. 3.

10
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público foi a Lei de 24 de outubro de 1832, em que orçava a receita e fixava a despesa para o
ano financeiro de 1833/34.
Na Província de Minas Gerais já havia sido apropriada a representação numérica
do orçamento da receita e da despesa antes mesmo das determinações legais acima
mencionadas. As tabelas organizadas pela Junta de Fazenda da Província de Minas Gerais e
Tesouraria acompanhavam os referidos orçamentos e serviram de matéria no jornal mineiro O
Universal. Circulou neste jornal, no período de 1825 até 1834, a reprodução de Leis, dos
orçamentos da receita e da despesa, dos relatórios do Conselho Geral e, dentre outras,
matérias sobre a instrução pública.
Faria Filho, Carla Simone Chamon e Walquíria Miranda Rosa (2006, p. 11) em
estudo sobre a imprensa na primeira metade do século XIX, por meio do jornal mineiro O
Universal (1825-1842), afirmam que houve

A primazia na defesa do princípio segundo o qual não há povo livre sem
uma imprensa livre, bem como não há povo civilizado sem uma imprensa
forte e um sistema organizado da instrução pública... visando à constituição
da nação brasileira, a qual deveria ter por alicerce um povo instruído e
educado, logo ordeiro e trabalhador.

Com o fortalecimento da configuração do Estado Imperial do Brasil e as
discussões oficiais a respeito da relevância da instrução pública, como: na Constituinte de 23,
nas “falas e nos relatórios” de Presidentes da Província de Minas Gerais e em periódicos,
tomado como exemplo O Universal; reproduziam a representação de que era necessária a
circulação de informações sobre os negócios imperiais. Sempre enaltecendo os aspectos
grandiosos do Brasil que expressassem a ordem e o progresso deste novo modo de atuação
estatal. Como se pode visualizar, na relação que se segue como Anexo A dos números
analisados para esta pesquisa no jornal O Universal, no período de 1825 até 1834.
O Universal foi publicado em Ouro Preto de 18 de julho de 1825 até 10 de junho
de 1842. Em geral, o jornal era composto de quatro páginas, constando na primeira página o
número do periódico centralizado acima, abaixo o dia da semana seguido do ano e do dia e
mês; após espaçamento, o nome do jornal veio destacado em letras graúdas. A escrita da
matéria era trabalhada em duas colunas e separada por subtítulos, havendo no fim da última
página um traço e logo abaixo constando a identificação da cidade e da oficina na qual o
periódico fora produzido, como se pode observar no Anexo B, em que consta a ilustração das
páginas do número 112, de 03 de abril de 1826, deste jornal.
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Dos 1.413 números publicados, no período de 1826 até 1834, no periódico O
Universal foi analisado 215 publicações que abarcaram matérias sobre o Orçamento da
receita ou da despesa Imperial e Provincial, conforme ao que se pode visualizar na tabela 2 a
seguir.
Tabela 2- Números do periódico O Universal com publicações
sobre o orçamento da receita e da despesa em Minas de 1826 a 1834
Ano

1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
Total

Quantitativo
de números
analisados
(série 1)
04
19
16
19
59
36
27
08
11
215

Quantitativo
de números
publicados
(série 2)
155
157
232
081
144
153
144
122
152
1.413

% números pesquisados
relação aos publicados

03
12
07
24
41
24
19
07
07
15

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no periódico O Universal.

Em conformidade aos dados da Tabela 2, conclui-se que o ano que conteve o
maior número de publicações sobre o orçamento da receita e da despesa da Província de
Minas Gerais entre 1826 a 1834 foi o de 1830: com 59 do total de 144 (41%) publicações; o
seguinte de 1831, com 36 do total de 153 (24%) publicações; o próximo de 1832, com 27 do
total de 144 (19%) publicações. E os seguintes com o de 1827, com 19 do total de 157 (12%)
publicações; o de 1829, com 19 do total de 81 (24%) publicações; o de 1828, com 16 do total
de 232 (7%) publicações; o de 1834, com 11 do total de 152 (7%) publicações; o de 1833,
com 8 do total de 122 (7%) publicações; o de 1826, com 4 do total de 155 (3%) publicações.
Por fim, no período entre 1826 a 1834, com 215 do total de 1413 (15%) publicações.
Dentre esses números, em 23 de agosto de 1826, na sessão Artigos de ofício do O
Universal, foi publicada no número 173 a reprodução da determinação no tocante aos
lançamentos contábeis e às confecções de tabelas em que se fez saber pelo Visconde de
Baependy, do Conselho de Estado, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda
e Presidente do Tesouro da Fazenda, à Junta da Fazenda da Província de São Pedro do Rio
Grande do Sul, em 31 de julho de 1826. Nesta ordenação constavam principalmente as
providências acerca da prestação de contas, em forma de balanço explicativo de toda a receita
e despesa do ano antecedente, bem como para enviar com rigor até fevereiro, com pena
punitiva de suspensão do seu deputado escrivão, o orçamento da receita e despesa do ano de
1825, em forma de tabelas. Este documento publicado no jornal O Universal em 23 de agosto
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de 1826 oferece-me, a comprovação da distância existente entre a promulgação e aplicação da
Lei.
A importância atribuída aos negócios imperiais ficou aludida no ano seguinte, em
08 de junho de 1827, com a publicação no jornal mineiro de número 297 de uma matéria
intitulada Confrontação do orçamento da receita do ano de 1827, com a importância
realizada no cofre geral, em o ano de 1826, proveniente de cada uma renda na Província de
Minas Gerais. A matéria ganhou destaque nas três das quatro páginas do jornal O Universal,
dividia-se em três partes, que são: a) rendas públicas calculadas por termo médio para o ano
de 1827 e as quantias efetivamente entradas na Junta Provincial no ano de 1826; b) despesas
previstas por termo médio para o ano de 1827 e as efetivamente feitas em 1826 e c) tabela
com classificação efetivada da despesa do ano de 1826 subdividida em folha civil, folha
militar, folha eclesiástica e despesa extraordinária.
Este documento que foi publicado no O Universal 08 de junho de 1827, oferece a
comprovação que, mesmo antes da regulamentação do orçamento da receita e da despesa e
suas tabelas explicativas, havia a circulação dos referidos orçamentos, inclusive comparativos,
através da imprensa e de determinações governamentais sobre o uso das partidas dobradas em
Minas. Não foi possível determinar quando houve a introdução dessa técnica contábil na
Província Mineira. Mas há indícios do uso dos lançamentos de crédito e débito desde o
período colonial em Minas conforme provisão11 ordenada pelo Rei de Portugal D. João V ao
provedor da Fazenda do Rio das Mortes Jerônimo Correia da Amaral, em 20 de agosto de
1720, ordenando-lhe que fizesse lavrar um livro onde se lançassem todas as receitas e as
despesas da Fazenda Real pertencentes à sua Comarca, conforme foi tratado na introdução
desta dissertação.
Conforme já demonstrado, daqueles 1.413 números publicados na Província de
Minas Gerais no período de 1826 a 1834 no periódico O Universal, foi analisado 215
publicações que possibilitou a elaboração da Tabela 2 e do Gráfico 1, Quantidade dos
números publicados do O Universal e os com matérias sobre Orçamento da receita e o da
despesa de 1826 até 1834, que se segue.

11

Arquivo Público Mineiro: AHV-Cons. Ultra-Brasil-MG-CX:2. Doc: 76, rolo 2. Os originais que compõem
este acervo estão no Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), v. 1 159 – 20/08/1720.
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Gráfico 1- Quantidade dos números publicados no jornal O Universal em relação às matérias
sobre o Orçamento da receita e o da despesa em Minas de 1826 a 1834
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Gráfico elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no periódico O Universal.
Nota: A série 1 refere-se ao quantitativo de números analisados e a série 2 ao quantitativo de números publicados.

Conforme os dados do Gráfico 1, confere-se, como na Tabela 2, que o ano de
1830, seguido do de 1831, foi o ano com maior número de publicações sobre Orçamento da
receita e o da despesa em Minas Gerais de 1826 a 1834 no jornal O Universal. Uma possível
resposta para as significativas quantidades de números publicados no período entre 1830 e
1831, em destaque na série 1 no referido Gráfico, seria o uso das contas públicas utilizadas
contra o Imperador D. Pedro I a influenciar opiniões dos leitores, conforme Morel (2005).
A abdicação de D. Pedro I, em 7 de abril de 1831, segundo Carvalho (2012a),
expressou, além de um período de mudança, a máxima vitória daqueles políticos que
defendiam maior autonomia das Províncias e a sua aproximação do poder central. Nos
primeiros anos desta experiência, com a predominância política do Partido Liberal,
determinavam-se novas regras para a administração geral da Fazenda Nacional. Além disso,
criou-se a Guarda Nacional em Lei de 18 de agosto de 1831, o Código do Processo Criminal
em Lei de 29 de novembro de 1832 e foi aprovado o Ato Adicional à Constituição de 1824,
em 12 de agosto de 1834, através da Lei número 16.
Sobre os lançamentos contábeis que eram efetuados nas Juntas de Fazenda das
Províncias (1822-1831) e Tesourarias das Províncias (1831-1834) por meio de orientações
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normativas partidas da Fazenda Nacional com base no método das partidas dobradas12, Lira
(2011) afirmou que os italianos levaram-no para Portugal, no intervalo dos séculos XIII e
XVI. O autor destacou, ainda, que a saída dos italianos para Portugal esteve ligada à
participação em negócios proporcionados pelas novas rotas mercantis. E, como utilizavam
esta prática do conhecimento contábil já publicada no livro do matemático italiano Luca
Pacioli, em 1494, aplicaram-na aos negócios que eram efetuados em Portugal.
Em Lei de 24 de outubro de 1832 13 ocorreu uma divisão na receita pública
brasileira em receita geral e provincial. Passaram a fazer parte da Renda Pública Geral as
taxações de 10% sobre a comercialização mineira do gado e cavalos, além da do açúcar, café,
tabaco e algodão, como também as taxações nas alfândegas brasileiras.
No documento do Orçamento da Receita Provincial da Tesouraria da Fazenda
Nacional da Província de Minas Gerais para o ano financeiro de julho de 1836 a fim de
junho de 1837 14 aos cuidados de Manoel Rodrigues Jardim, Joaquim Dias Bicalho, em
conformidade com Manoel Teixeira de Souza, em seus exercícios na Tesouraria da Fazenda,
em 15 de dezembro de 1834, encontram-se os cálculos para os objetos orçados para o
rendimento público provincial em Minas, os quais eram o dízimo, 20% sobre águas ardentes,
passagens, selo de heranças, 5% em libra sobre a carne verde, décima de prédios, siza15 ,
subsídio literário, 5% do ouro em pó, terças partes dos ofícios e emolumentos da secretaria do
governo.
Mesmo com as inovações garantidas pela legislação para as escolas públicas do
Brasil após 1822, a arrecadação das rendas públicas continuou, em grande medida, como a do
período anterior. A capacidade do governo imperial de arrecadar recursos na Província
Mineira acontecia, conforme os documentos16, com o recolhimento de dízimos, direitos de
entradas, subsídio voluntário, meia siza, selo de heranças, passagens, subsídio literário,
donativos de ofícios de justiça, carnes verdes, décima de urbanos, selo de papéis, correios,
terças partes de ofícios de justiça, novos direitos, rendimento extraordinário e pólvora.
Confrontando os orçamentos de 1826, 1827 e o de 1836/1837, elaborado em
1834, o dízimo foi o imposto com maior rendimento, em detrimento dos demais. Segundo
12

Em cada lançamento contábil o valor total escriturado nas contas a débito deverá ser igual ao total do valor
lançado nas contas a crédito.
13
FFPMG, cxs. 1, 2, 3 e 4.
14
FFPMG, pasta 15, cx. 4.
15
De acordo com Bessa (1981), o imposto siza incide sobre transações de bens de raiz entre vivos desde o
período colonial na América Portuguesa. Sendo substituído pela nomenclatura Imposto de transmissão de bens
imóveis, exceto no Estado de São Paulo. Nos documentos que estavam contidos no FFPMG, cxs. 1, 2, 3 e 4,
encontrei duas grafias para este imposto: sisa e siza.
16
FFPMG, cxs. 1, 2, 3 e 4.
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Bessa (1981), o imposto dízimo foi instituído em Portugal, por Bula do Pará de 1455, sobre a
produção agropecuária com destino ao pagamento dos sacerdotes da Igreja Católica. A
posteriori, este imposto foi estendido ao Brasil.
As consultas a este conjunto de documentos oportunizou-me a junção de dados
para a compreensão sobre parcela da organização da vida coletiva mineira entrelaçada às
decisões do Conselho Provincial. Processo esse dinâmico pela via das aplicações dos recursos
arrecadados se transformando em despesas, as quais sofrem interferências conforme os
diferentes interesses políticos. Expressões de decisões que beneficiavam pessoas de encontro
a outras.
Além desta compreensão, com referência a comprovação da diferença
organizacional dos lançamentos contábeis tratados pelos contadores em forma de balanços e
suas tabelas com a instituição da nova ordem, sugere uma coordenação mais dinâmica por
parte dos detentores dos cargos públicos imperiais da Fazenda Nacional. Mesmo assim os
pagamentos dos serviços prestados por parte da população eram irregulares.
Os valores despendidos pelos Ministérios da Fazenda, da Guerra, do Império e da
Justiça ficavam aos encargos das Tesourarias Provinciais, cumprindo os requisitos, em geral,
das autorizações para recebimento e pagamento, cálculos, lançamentos, recibos e despachos,
cujas expressões numéricas expressam interesses de parte da população mineira.
Essa organização em Minas Gerais se deu junto ao Ministério da Fazenda17 com
referência às despesas da administração fiscal, iluminação e reparos nas casas nacionais,
condução de “cabedaes” 18 , empregados das repartições extintas, aposentados, professores
jubilados, pensões civis e militares, aposentados de outras Províncias, tenças 19 e despesas
eventuais.
O Ministério da Guerra20 em Minas gerenciava as despesas dos vencimentos com
o pessoal do Exército, as gratificações do comando das armas, ajudante de ordens, secretaria,
amanuense da secretaria e comandante das divisões; ordenados e gratificações dos oficiais e
soldados de cavalaria; etapes dos praças de serviço, como farinha de milho, carne fresca,
arroz, toucinho, sal e lenha; dos ordenados dos cirurgiões; das divisões; dos caçadores; diárias
dos praças inferiores; ordenado do físico das tropas e dos reformados; das pensões; dos
materiais do Exército, como farinha, cavalos, forragens, fardamento, armamento e bagagens;
das tropas e despesas eventuais.
17

FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.
Transporte de valores.
19
Valor de pensão concedido pelo governo a alguém.
20
FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.
18
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Ao Ministério do Império21 coube gerenciar as despesas da administração pública
e civil da Assembleia Legislativa, dos subsídios aos deputados e senadores; do presidente
provincial; da secretaria do governo; do porteiro, do material de expediente e das diárias dos
conselheiros do Conselho Geral da Província; dos ordenados dos administradores e escrivães
dos correios, dos materiais de expediente das diversas administrações e das conduções de
malas; de dois mineralógicos; administração da “Caudellaria” de Cachoeira do Campo; das
obras públicas e vacinas; dos empregados da fábrica de ferro do Morro do Pilar e da instrução
pública.
A folha de pagamento eclesiástica, o sustento e condução dos presos pobres, as
casas de prisão com trabalho, os concertos de cadeias, as construções de cadeias, o corpo da
guarda municipal permanente, os instrutores de guardas nacionais e a magistratura ficaram
aos cuidados do Ministério da Justiça22.
Em 12 de agosto de 1834, através da Lei número 16, os Conselhos Gerais foram
extintos e instauradas as Assembleias Legislativas Provinciais. Nos seus 32 artigos, a referida
Lei, também tratada na historiografia como Ato Adicional de 1834, trouxe o alargamento da
responsabilidade do Presidente da Província frente à Assembleia Legislativa Provincial,
podendo convocá-la ou adiá-la de acordo com o que fosse melhor para a Província. Porém, no
Artigo 24, parágrafo 2°, ordenava que pelo menos uma vez por ano acontecesse uma sessão
dessas Assembleias.
Com essa Lei, ficou determinada às Assembleias Legislativas a criação de modos
próprios junto à instrução pública provincial, menos as faculdades de Medicina e de Direito.
Determinou que ao fixarem as despesas provinciais e os impostos provinciais, não poderiam
concorrer com a tributação pertencente às rendas públicas do Estado.
As estruturas definidas nessas normas eram complexas, tanto as normas legais de
regulamentação da vida social brasileira quanto à dos serviços estatais instituídos. A
Constituição de 1824, no seu artigo 179 e itens 32 e 33, trouxe a instrução escolar dividida em
dois segmentos: o primeiro com “a instrução primaria e gratuita a todos os cidadãos” e o
segundo com os “colégios e universidades aonde serão ensinados os elementos das ciências,
belas letras e artes”. A instrução pública sob essa Constituição foi regulamentada por Lei
promulgada em 15 de outubro de 1827.
A relação entre a legislação e o estabelecimento da Instrução Pública de Primeiras
Letras na Província de Minas Gerais entre 1822 e 1834 será abordado a seguir.
21
22

FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.
FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.

55

1.2 A instrução pública Imperial na Província de Minas Gerais

Para a compreensão do que foi o financiamento da instrução pública Imperial,
faço uma breve visita às “raízes históricas” da estrutura herdada de tempos coloniais, com
intuito de apresentar o contexto de então. Tendo em conta que, mesmo após a Independência
Política do Brasil de Portugal, a estrutura escolar continuou como a das Aulas Régias ou
Cadeiras Públicas de Primeiras Letras criadas no período do reinado de D. José I (1750-1777),
que teve como primeiro ministro Sebastião José de Carvalho e Melo também conhecido como
Conde de Oieras e, depois, Marquês de Pombal.
De acordo com Áurea do Carmo da Conceição Adão (1997, p. 43-46), o marco
inicial legal dessas aulas aconteceu quando foi aprovado o Estatuto das Aulas de Comércio,
em 19 de abril de 1759; com a expulsão dos inacianos23 de todo o território português, em 12
de janeiro de 1759; com uma reforma de Estudos que “impunha pela primeira vez uma
centralização régia directiva” que foi fruto de desapontamento do Primeiro Ministro Pombal
“com a inexistência de estabelecimentos de ensino que pudessem receber os estudantes dos
colégios jesuíticos”, em 28 de junho de 1759 e quando estabeleceu o cargo de Diretor Geral
dos Estudos, tendo como objetivo o da fiscalização dos estudos. Este diretor acumulava
funções dentre as quais a de proporcionar concursos para professores e fiscalizar as ações
desse professorado. No agrupamento dos Estudos Menores estavam as Cadeiras de Primeiras
Letras e de Humanidades (Latim, Grego, Retórica e Filosofia).
Por meio de Legislação Régia, outras modificações seguiram ao longo do século
XVIII. Com a Lei de 05 de abril de 1768 se estabelecia a Real Mesa Censória, em substituição
a censura inquisitorial, que autorizava quais livros seria publicada, tornando-se, assim, como
instrumento controlador dos livros a circularem entre os leitores. Explicou Luiz Carlos
Villalta (2007, p. 278-279) que “no Reino, a Universidade de Coimbra [...] e, no ultramar, o
vice-rei, conjuntamente com os governadores das capitanias e os bispos, foram incumbido da
direção das Escolas Menores e de Primeiras Letras e da nomeação dos professores régios”.
Em 05 de abril de 1771, por meio de Alvará, acresceu suas funções com a administração dos
Estudos Menores em substituição ao cargo de Diretor Geral dos Estudos criado em 28 de
junho de 1759.

23

Ordem religiosa do século XVI, Companhia de Jesus, com atuação missionária (1549-1570) e nos colégios
(1570-1759) no Brasil colonial, conforme Maria Lucia Spedo Hilsdorf (2007).

56

No Alvará de 30 de setembro de 1770 ficou determinada a obrigatoriedade do uso
da Gramática Latina, tendo um de outros fins o de unificar a Língua Portuguesa, o que veio a
se concretizar com a publicação, conforme Morais (2009), do Catecismo pequeno do Bispo de
Montepellier de Carlos Joaquim Colbert. Este livro tornou-se leitura obrigatória para os
alunos que frequentassem as aulas de Primeiras Letras. Entrelaçando a normatização da
Língua Portuguesa com à doutrina cristã.
Adão (1997, p. 46) corroborou em análise sobre a elaboração da Lei de 1759 que
“parece não ter havido influência directa de modelos de países mais adiantados, mas a
experiência da história portuguesa e dos acontecimentos mais recente”; concluiu que na
reforma de 1759 “revestiu principalmente um caráter executivo, as concepções iluministas tão
escassas”, do mesmo modo, inspirou na educação subordinada ao Estado e independente da
Igreja de Frederico II, rei da Prússia, em 1750. Descortinando o caráter laico da reforma
pombalina de ensino, evidenciou o Estado Absoluto de Portugal como:

As reformas pombalinas de ensino não foram de oposição clara à Igreja e a
tudo o que era religioso; procuraram, todavia, isso sim, que esta instituição
perdesse a capacidade de administrar o sistema escolar. O que se pretendia
era a centralização de todo o ensino no poder régio e nos seus funcionários,
não abandonando, todavia, os princípios religiosos. Não se impôs uma
laicização do corpo docente, nem tão pouco foram afastados os conceitos
religiosos dos conteúdos de ensino (ADÃO, 1997, p. 65-66).

Fez parte também das reformas pombalinas o Alvará de Lei de 22 de dezembro de
1761. Nele se extinguiu, conforme Miguel Dantas da Cruz (2014, p. 1), a Casa dos Contos
(1389-1761), que fora um órgão de ordenação e fiscalização das receitas e despesas de
Portugal e seus territórios, e foi estabelecido um sistema financeiro em Portugal com o Erário
Régio. Ficava, assim, definido que os tribunais e repartições deveriam estar aos cuidados do
inspetor-geral do Erário, que era Sebastião José de Carvalho e Melo, “perdendo autonomia em
matérias financeiras, e os almoxarifes deveriam passar a simples recebedores, devendo
depositar o produto das suas cobranças no Tesouro-Geral, entretanto estabelecido”.
Em Vila Rica, Minas Gerais, a Junta da Real Fazenda foi instituída por Carta
Régia de 06 de março de 1765, sua operacionalização consistiu em administrar recursos
recebidos e efetuar despesas diversas, como os pagamentos dos envolvidos em atividades da
Igreja Católica, os civis, os militares e outros. No Brasil, o estabelecimento desta Real
Fazenda se deu com o Decreto de 28 de junho de 1808, na regência de D. João, por via da
chegada da família real e sua Corte com fim do exercício das mesmas funções do de Portugal.
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A operacionalização da Casa dos Contos

Se limitava a não mais que confrontar as receitas recebidas e as despesas
pagas pelos agentes do fisco, responderia o Erário Régio por substantiva
inovação na medida em que passa a ser agora o próprio Tesouro quem paga
e recebe, buscando aprofundar o controle das contas e ao mesmo tempo
evitar os descaminhos. O órgão se estruturava internamente em um arranjo
hierárquico que tinha como figura máxima o próprio Secretário de Estado
dos Negócios do Reino, no cargo de Inspetor Geral do Tesouro, „Lugar
Tenente imediato à Real Pessoa de Sua Majestade‟ (CUNHA, 2010, p. 5).

Outra medida tomada por meio legal foi o Alvará de Lei de 10 de novembro de
1772, que fez parte também das reformas pombalinas, determinou a instituição do imposto
subsídio literário. O imposto subsídio literário englobava cobranças de
Um real por canada de vinho no Reino e nas Ilhas dos Açores e Madeira;
quatro réis em cada canada de aguardente e de 160 réis por cada pipa de
vinagre. Na América e na África, um real por cada arrátel de carne cortada
nos açougues, e, nestas possessões bem como na Ásia, dez réis em cada
Canadá de aguardente FERNANDES (1994, p.77).

Ficava, assim, estabelecido o financiamento das Aulas Régias de Estudo Menores com seus
modos de arrecadação destinados a subsistência dos professores.
No caso do Brasil no período colonial, o imposto subsídio literário foi taxado
sobre a aguardente produzida nos alambiques e a carne de gado, quando do seu abatimento
nos matadouros, conhecida como carne verde. Sobre a cachaça, para cada 2,64 litros
produzidos arrecadava-se 4$00 réis, e para cada 0,4590 kg de carne verde abatida pagava-se
1$00 real. Segundo Luís Seabra Lopes (2005), essas são as medidas das que chamavam
canada e arrátel, respectivamente, no século XVIII.
O sistema das Aulas Régias introduziu outra atuação na estrutura do Estado
Absoluto. De acordo com Fernandes (1994), abarcara para o poder régio a direção do ensino
de quase toda a educação pública e privada, com exceção da educação doméstica. Com a
análise de Adão (1997, p. 11), note-se que, no Reino e nos territórios de Portugal, por volta de
1750, algumas famílias contrataram mestres para ministrarem seus ensinos aos seus filhos, em
suas casas e arcavam com as devidas despesas. Os pagamentos dos mestres pelas famílias se
davam para além dos recursos financeiros, perpassava pela oferta de gêneros alimentícios ou
legados expressos a essa finalidade, com exceção dos mestres atuantes em Lisboa, Coimbra,
Évora, Porto, Pernambuco e Pará, que recebiam através de recursos arrecadados com o
imposto siza. Mas, a reforma pombalina de 1772 sobre os Estudos Menores “não constituiu o

58

ponto de partida para a abertura de escolas públicas de ler e escrever. Anteriormente, existia já
uma rede escolar abrangendo todo o Reino, a cargo das câmaras, da igreja, de congregações
religiosas e dos próprios pais” (ADÃO, 1997, p.11).
Nas análises de Adão (1997) e Fernandes (1994), Dona Maria I sucedeu a Dom
José I após seu falecimento, em 1777, e afastou-se da governança em 1792, por distúrbio
psicológico, depois de ocupar o trono português por 15 anos. As alterações ocorridas no
campo da instrução no período mariano foram o aumento do número de escolas,
principalmente as de Primeiras Letras em Portugal e em seus territórios sob os cuidados da
Real Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros instituída pelo Decreto de 21 de
junho de 1787 em substituição à Real Mesa Censória. Em 25 de fevereiro de 1790, após
petição de solicitação de escolas femininas, ficou definido pela Real Comissão Geral sobre o
Exame e Censura de Livros a criação de 18 escolas femininas em Portugal em que cada
professora receberia 60$000 réis de ordenado ao ensinar a ler, escrever e as prendas do lar que
eram: fiar, cozer, bordar e cortar vinculadas à doutrina da Igreja Católica. Contudo, os salários
dos professores régios de Primeiras Letras sofreram desvalorização em relação ao período
pombalino nos 15 anos do reinado de Dona Maria. Para Fernandes (1994, p. 286), no século
XVIII em Portugal e seus territórios “a profissão de mestre de Primeiras Letras era, para
muitos, um recurso a que lançavam mão os incapazes de actividades mais rendosas”.
Segundo Villalta (2007) o caráter estamental das reformas pombalinas reforçou, o
lugar possível que a maioria dos súditos ocuparia aos cuidados da instrução seria aquele
fornecido pelos Párocos. Para além disso, o historiador constatou a dificuldade de se
identificar professores particulares setecentistas. Eles, entretanto, não eram somente os que
ensinavam as Primeiras Letras; haviam outros, como o caso do professor de Latim Padre
Cristóvão César Constantino, que “estudara no Colégio Jesuíta da Bahia e ingressara na
Companhia, de onde saiu em 1739 e foi pego perambulando por Minas Gerais em 1768”
(VILLALTA, 2007, p. 20). Outra forma de ensino poderia ser feito pelos próprios membros
da família do aluno.
O pagamento dos professores portugueses que atuavam nas Aulas Régias no
século XVIII, de acordo com Adão (1997), não foi efetuado com regularidade. Segundo
Cardoso (2002), no Brasil aconteceu fato semelhante, como o caso do professor de Latim José
Eloi Ottoni, lotado na Vila de Bonsucesso de Minas-Novas, na Bahia, que se dirigiu a Lisboa
em posse de reclamação referente ao atraso de mais de quatro anos sobre seus vencimentos.
Para Morais e Cleide Cristina Oliveira (2012), na Capitania de Minas Gerais a situação do
professorado foi semelhante entre 1795 e 1797 quando analisaram o recebimento dos salários
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dos professores com valores menos que os dos estabelecidos em Lei; como o pagamento dos
ordenados dos professores era abaixo dos valores a receber, a Junta da Real Fazenda
acumulava dívida com aqueles docentes.
Problemas de saúde implicaram no afastamento do poder de D. Maria I em 1792.
Seu filho D. João assumiu sob a regência o trono português entre 1792 a 1826. D. João
determinou que a Real Comissão Geral sobre o Exame e Censura de Livros fosse abolida, em
Carta Régia de Lei de 17 de dezembro de 1794, e instituída a Diretoria Geral dos Estudos e
Escolas do Reino (1794-1799). Ao fixar metas e ordenar uma rede disciplinar e escolar sob a
presidência do reitor da Universidade de Coimbra, coube a esta Diretoria o exercício
disciplinador que era essencial ao estabelecimento da ordem no Império Português.
Após esta breve contextualização das “raízes históricas” do imposto do subsídio
literário, retomo sobre as “Aulas” acontecidas nos primórdios da Independência Política do
Brasil. O método de ensino era o individual, o espaço físico era de alguma forma em casa do
mestre, em casa alugada ou em casa da própria família24. Dando sentido de prolongamento
das Aulas Régias, as aulas eram organizadas pelos pais dos alunos e alunas, neste caso, o
modo de escolarização doméstica superava o estatal, segundo o relatório sobre a circunstância
do estudo mineiro elaborado pelo Conselheiro Vasconcelos, em 15 de fevereiro de 1827 e
publicado no O Universal, número 266 de 28 de março de 1827. Uma sistematização destas
informações sobre o estado da instrução pública mineira com relação às aulas, os mestres, os
ordenados e os discípulos que compuseram a escola pública e a escola particular pode ser
examinada por meio da Tabela 3 que se segue.

24

FFPM – caixas: 1, 2, 3 e 4.
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Tabela 3- Diagnóstico dos estudos mineiros em 1827, segundo Bernardo Pereira de
Vasconcelos
Quantidade
Escola pública
Aula
Anatomia
Desenho
Retórica
Lógica
Gramática
Latina
Primeiras
Letras
Aritmética,
Geometria e
Trigonometria
Total

Escola particular
Mestre

Ordenado

Discípulo

1
1
1

200$000
200$000
440$000
460$000

3
6
5

17

400$000

233

33

150$000

1.107

1
54

400$000
13:450$000

1.354

Aula

Mestre

Lógica
Gramática Latina
Primeiras Letras

3
8
170

181

Discípulo
7
68
2.968

3.043

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no número 266 do periódico O Universal em 28 de março de 1827: Relatório de
Bernardo Pereira de Vasconcelos, conselheiro do governo, em 15 de fevereiro de 1827.

De acordo com os dados da Tabela 3, deduziu-se que o maior número de cadeiras
e discípulos era o da escola particular de Primeiras Letras: 170 do total de 181 (94%) aulas e
2.968 do total de 3.043 discípulos (98)%. Em seguida vinha a Gramática Latina, com 8 aulas
do total de 181 (4%) aulas e 68 do total de 3.043 (2%) discípulos. Por fim, a aula de Lógica,
uma das de Humanidades, com 3 aulas do total de 181 (2%) e 7 discípulos do total de 3.043.
O maior número contabilizado de cadeiras e discípulos era também para a escola pública de
Primeiras Letras: 33 do total de 54 (61%) aulas e 1.107 do total de 1.354 (82%) discípulos. A
próxima vinha a Gramática Latina, com 17 aulas do total de 54 (31%) e 233 do total de 1.354
(17%) de discípulos; seguida a aula de Lógica, uma das de Humanidades, com 1 aula do total
de 54 (2%) e 5 do total de 1.354 discípulos; a aula de Retórica encontrava-se sem mestre. Por
última as aulas de Desenho com 1 aula do total de 54 ( 2%) aulas e 6 do total de 1.354
discípulos; de Anatomia com 1 aula do total de 54 (2%) aulas e 3 do total de 1.354 discípulos
e a aula de Aritmética, Geometria e Trigonometria com 1 aula do total de 54 (2%) e nenhum
discípulo. O somatório das escolas públicas e particulares era 235 escolas, com 54 escolas
públicas do total de 235 (23%) e 181 escolas particulares do total de 235 (77%). O valor
orçamentário mais expressivo na folha de pagamento dessas cadeiras era dos professores de
Gramática Latina: 6:800$000 réis do total de 13:450$000 (51%) réis; em seguida vinha a dos
professores de Primeiras Letras, com 4:950$000 réis do total de 13:450$000 (37 %) réis; o
restante dos professores faziam um sub total de 1:700$000 réis do total de 13:450$000 (12 %)
réis.
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Além dessas informações sobre os estudos mineiros em que a escolarização
particular superava a pública em 1827, segundo Vasconcelos, observa-se em outro Relatório
do Presidente de Província de Minas Gerais Marechal José Manoel de Almeida de 05 de
dezembro de 1830 que o quadro agravou-se. Almeida (1830) afirmou que, das 343 escolas
existentes na Província de Minas Gerais em 1826, 62 eram escolas de instrução pública, com
1509 discípulos, inclusive os Seminários de Mariana e Caraça. O restante de 281 escolas era
particular, com 3015 discípulos. Do total de 100% das escolas, as escolas públicas estavam
em torno de 18%, e as escolas particulares em 82%, das quais em 100% dos alunos e alunas
frequentes 33% estavam na rede de escolarização pública e 67% na particular. Almeida
(1830) informou ainda em seu Relatório que na Província de Minas Gerais o número de
habitantes excedia a 560 mil. Dessas pessoas, 32 mil estavam empregadas na agricultura, 5
mil no comércio e 2 mil na indústria.
Os Relatórios de Vasconcelos (1827) e Almeida (1830) quando comparados
trazem contribuição com referência ao caráter ambíguo no processo de escolarização. Haja
vista, que, enquanto na Província de Minas Gerais pessoas reforçavam a importância da
Instrução Pública rumo ao progresso com “luzes” àqueles desprovidos de conhecimento, era a
escola particular a mais expressiva. Em 1827 eram 54 escolas públicas do total de 235 (23%)
e 181 escolas particulares do total de 235 (77%); em 1830 eram 62 escolas públicas do total
de 343 (18%) e 281 escolas particulares do total de 343 (82%). Por fim, observa-se aumento
bastante significado no número de escolas particulares em relação às escolas públicas.
Antonio Paulino Limpo de Abreu foi Presidente da Província de Minas Gerais de
1833 a 1835, encerrou em 1834 os trabalhos do Conselho Geral da Província de Minas Gerais
com apresentação de Relatório sobre os negócios em Minas. Afirmou que, dentre as 146
cadeiras, 130 eram de Primeiras Letras, com 3.256 alunos, em 1833. Concluiu que o número
de alunos aparentava ser irrisório em relação aos habitantes de até 15 anos.
O Presidente Abreu inaugurou a primeira sessão da Assembleia Legislativa
Mineira, em 01 de fevereiro de 1835. Em sua “Fala”, fez considerações sobre o estado dos
negócios públicos e as medidas efetivadas para a melhoria das artes, ciências, comércio e
indústria. Reforçou sugestão aos Juízes de Paz do envio de mapa populacional de seus
distritos com fins a facilitar os serviços da administração pública. Dos 410 distritos, 130 não o
fizeram; dos 280 mapas enviados foi possível estabelecer 517.547 habitantes, sendo 191.613
jovens de ambos os sexos com idade até 15 anos, perfazendo 37% do valor absoluto total.
A instrução pública que fazia parte dos negócios públicos da Província Mineira
foi contemplada por Abreu (1835) com os seguintes indicativos: 9 escolas de ensino mútuo,
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com 635 alunos; 121 escolas de ensino individual, sendo 108 para meninos, com 2.339
alunos, e 13 para meninas, com 231 alunas; cadeiras de Anatomia; escolas de Latim; Filosofia
Racional e Moral; Aritmética; Geometria; Trigonometria; Francês; Desenho e Retórica. A
frequência dos discípulos, nos dizeres de Abreu, não era significativa, chegando mesmo a
haver cadeiras sem alunos e alunas e, até mesmo, sem professores. Mesmo não fazendo
comparação quantitativa, afirmou que o mesmo não acontecia com os colégios particulares.
O referido Presidente justificava que o Governo orçou receitas com as cadeiras
sem professores por ser cauto ao seu preenchimento. Em comprovação ao documento emitido
em 26 de setembro de 1833, pela Tesouraria da Fazenda Provincial de Minas Gerais, assinado
por Manoel Roiz Jardim e Joaquim Dias Bicalho25, intitulado Orçamento da Receita Geral da
Tesouraria da Fazenda da Província de Minas Gerais para o Ano Financeiro do 1º de julho
de 1835 a fim de junho de 1836, foi orçado com lançamento nomeado de Catequese e
civilização dos indígenas, incluído o colégio para sua educação, com base na Provisão do
Tesouro de 13 de agosto de 1814, 06 de maio de 1823 e Lei de 08 de outubro de 1833, a
receita de 6:400$000 réis para o ano financeiro de 1835 a 1836.
No Orçamento da despesa da Província de Minas Gerais para o Ministério do
Império para o ano financeiro do 1º de julho de 1835 a fim de junho de 183626, elaborado na
mesma data e assinado pelos mesmos contadores que o anterior, havia lançamento de
4:000$000 réis/ano para o Colégio com os indígenas e 3:000$000 réis/ano para catequese e
“civilização” dos mesmos. Entretanto, não localizei nenhuma despesa efetivada com este
colégio no corpus documental pesquisado.
O Presidente de Minas se posicionou contra a construção de um colégio para a
mocidade dos indígenas e outro colégio para o estudo mineralógico. Justificava-se nas
dificuldades destas edificações. Reforçou Abreu (1835, p. 7), ainda, que os índios, após a
aquisição dos “hábitos, a saborearem as doçuras da vida social não quererão prestar-se de bom
grado a ir levar a mesma civilização ao centro das matas”. Mas, a supracitada autoridade
encontrava vantagem nestas construções se as mesmas abrigassem diversas aulas, o que
inspira uma possível caracterização a favor da minimização dos custos com a instrução
pública.
Outra análise sobre a Instrução Pública na Província de Minas Gerais foi a do
cônego Francisco Pereira de Santa Apolônia. Por meio de uma correspondência que fora
publicada no número 265 do jornal O Universal, em 15 de março de 1827, Apolônia
25
26
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argumentou que a Constituinte de 1823, pela Lei de 20 de abril de 1823, ressaltara que o
governo deveria promover a educação da mocidade com base nos Estatutos das Escolas
Elementares de 28 de junho de 1759 e “reformas ulteriores. Com igual equidade e
providência, a Constituição do Império art. 179 § 32 assegura a Instrução primaria e gratuita a
todo Cidadão por bem da Lei de 6, e 10 de novembro de 1772 sob o Subsídio Literário , e
outros recursos do Brazil” (APOLÔNIA, 1827, p. 1057). A carta de Apolônia (1827)
expressou a continuidade da reforma pombalina no Brasil Imperial de 1827, inspirado no
relatório de Vasconcelos (1827) afirmou o progresso do “florente Estado” a difundir mais
“luzes”, a bem do progresso brasileiro.
Entre as “falas e os relatórios”, os debates e embates há aproximação quão grande
era a existência de escolas particulares em Minas, apesar de a Constituição de 24 em seu
artigo de número 179 ter determinado a gratuidade da instrução primária para todos os
cidadãos. Uma hipótese lançada por Chizzotti (1996, p. 43) seria um possível esclarecimento
sobre o fato de o maior número das aulas particulares superarem as públicas. Aquela Lei de
20 de outubro de 1823, feita pela Assembleia Constituinte, em que ficou estabelecida a
continuação do aparato legal em vigor no Brasil até 25 de abril de 1821, permitiu a ampliação
da rede particular de escolas em Minas sob inspiração do Decreto de Lei de 30 de junho de
1821:

As Côrtes Geraes Extraordinarias e Constituintes da Nação Portugueza,
considerando a necessidade de facilitar por todos os modos a instrucção da
mocidade no indispensavel estudo das primeiras lettras: Attendendo a que
não é possivel desde já estabelecer, como convém, Escolas em todos os
logares deste Reino por conta da Fazenda Publica; e Querendo assegurar a
liberdade que todo o Cidadão tem de fazer o devido uso dos seus talentos,
não se seguindo dahi prejuizos publicos, Decretam: [...] Que da publicação

deste em diante seja livre a qualquer cidadão o ensino, e a abertura de
Escolas de primeiras lettras, em qualquer parte deste Reino, que seja
gratuitamente, que por ajuste dos interessados, sem dependencia de
exame, ou de alguma licença (PORTUGAL, 1821).
Esses arranjos numéricos sustentavam informações, conforme Revel (1989), na
Junta de Fazenda da Província de Minas Gerais e Tesourarias Provinciais, como localidade
centralizadora dos informes recebidos das diferentes localidades regionais, que seguiam até a
capital do império, Rio de Janeiro, e serviram de modelo na contadoria de outras Juntas de
Fazenda Provinciais e Tesourarias Provinciais.
Esses números eram expressões de relações sociais hierarquizadas, em que
diferentes grupos de pessoas se articulavam, sobretudo através do aparato legal, dos relatórios,
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dos balanços e dos ofícios publicados nos jornais de época para tomada de decisões. Ao
mesmo tempo, nas diferentes localidades aconteciam discussões sobre a escolarização em
diferentes espaços, como nos jornais, nas câmaras municipais e nas Assembléias Legislativas.
Debates e embates acontecidos entre os vereadores durante as sessões na Câmara municipal
de Sabará, Minas Gerais, no período de 1828 a 1889, permitiram estudo de Santos (2014)
sobre o lugar ocupado pela instrução pública, em comum a outros problemas da vida social
diária sabarense.
As diferentes discussões entre os ocupantes das cadeiras políticas no Brasil
ficaram grafadas nas publicações dos jornais. O Universal, em seus primeiros números 27 ,
apresentou entre 18 de julho a 07 de setembro de 1825 matérias que tratavam a Educação
Elementar em prol do método mútuo, em vantagem da instrução da mocidade desprovida de
escolarização. Essas matérias foram intituladas de Introdução, Origem do Novo Sistema na
Inglaterra, Princípios em que se funda este sistema, Emprego das diferentes classes de
meninos na escola: primeira classe, segunda classe, terceira classe, e Disciplinas nas escolas –
Prêmios.
No primeiro número do jornal O Universal, em 18 de julho de 1825, na matéria
intitulada de Introdução sobre a Educação Elementar vinha em suas primeiras linhas a
argumentação de que “se a cultura do espírito augmenta a felicidade dos homens, não pode
deixar de ser grande serviço a humanidade inventar meios, pelos quaes essa cultura se
generalise”, definindo-se o caráter autoritário e urgente do projeto instrucional a ser
implantado. A seguir o escritor defendeu quais posições os jovens deveriam ocupar na
sociedade imperial em construção ao afirmar que
Não queremos dizer, que todos os homens devão ou possão ser medicos,
mathematicos, (...), porém asseveramos, que se deve dar a todos cidadãos a
maior massa de conhecimentos possível, sem interromper as occuppações
ordinarias da vida a que cada indivíduo se destina. [...] Por este principio se
não deve occupar a mocidade de um homem, destinado pelas circuntancias a
hum officio mechanico, no estudo de sciencias abstractas, que não tem
relação com o trabalho manual, em que tal individuo se deve empregar. Mas
há certos ramos de instrucção, que são compativeis com todos os empregos
da vida humana; e que são essenciaes para cultivar as faculdades do espírito,
no que se distingue o homem da creação bruta; e no que se interessa tanto a
27

01 de 18 de julho de 1825, 02 de 20 de julho de 1825, 03 de 22 de julho de 1825, 04 de 25 de julho de 1825,
05 de 27 de julho de 1825, 06 de 29 de julho de 1825, 07 de 01 de agosto de 1825, 08 de 03 de agosto de 1825,
09 de 05 de agosto de 1825, 010 de 08 de agosto de 1825, 011 de 10 de agosto de 1825, 012 de 12 de agosto de
1825, 014 de 17 de agosto de 1825, 015 de 19 de agosto de 1825, 016 de 22 de agosto de 1825, 023 de 07 de
setembro de 1825.

65

felicidade dos indivíduos em particular, como a do Estado em geral (grifos
meus).

Dias depois, em 27 de julho sob o número 05, este mesmo jornal dava
continuação às matérias a respeito da Educação Elementar em subtítulo Principios em que se
funda este Syistema. Para tanto, o escritor condenava o método individual adotado no Brasil e
ao afirmar ser ele caro em contraposição ao método mútuo e, de outro modo, por agregar três
vantagens: “1ª abreviar o tempo necessário para a educação das crianças. 2ª diminuir as
despezas das escholas; e 3ª generalisar a instrução necessária às classes inferiores da
sociedade”28.
Na matéria sobre os princípios organizacionais desse método, o autor propôs os
arranjos necessários sobre o espaço escolar com as salas de aula, as mobílias, os decuriões, os
subdecuriões, as distribuições em classes, os tempos, os currículos, os prêmios e os castigos,
dentre outros aspectos. Na instrução sobre a escrita, o autor ressaltava que o método
individual fazia distinção entre a leitura e a escrita. Porém, em defesa do novo plano, afirmou
que a leitura e a escrita estão conectadas na mesma classe.
Segundo Maria Helena Câmara Bastos (1999), há indícios de que o artigo
nomeado Educação Elementar publicado no O Universal, de julho a agosto de 1825, teria
sido redigido por Hipólito da Costa, visto que houve publicações no jornal Correio
Brasiliense em outubro de 1816, próximas das feitas em Ouro Preto, assinadas por ele.
Os primeiros atuantes como professores nas escolas de ensino mútuo na Província
de Minas Gerais foram cadetes militares, mesmo antes de aqueles artigos sobre Educação
elementar serem publicados no jornal O Universal. A primeira escola pública a aplicar o
método mútuo de ensino em Minas foi a de Ouro Preto, em 1826, pelo professor cadete José
Carlos Marink. A segunda, em 1827, foi a da Vila de São João del-Rei pelo professor cadete
José Queiroga de Vasconcelos e Ataíde, segundo Inácio (2003). Localizei indício de outra
escola29 a utilizar o método mútuo de ensino em Mariana, sendo os vencimentos do professor
estabelecido anualmente em 240$000 réis. Mas, não foi localizada nenhuma informação sobre
o seu funcionamento nos documentos pesquisados.
Em 15 de outubro de 1827, houve a publicação da primeira e única Lei para todo
o Império do Brasil, resultado de intenso debate, sobre a instrução pública imperial, sobretudo
28

Ver estudos de Cynthia Greive Veiga (2008), Escola pública para os negros e os pobres no Brasil: uma
invenção imperial e Marcos Vinicius Fonseca (2007), Pretos, pardos, crioulos e cabras nas escolas mineiras do
século XIX.
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indicava que o método lancasteriano, monitoral ou mútuo fosse utilizado nas escolas. Esse
método de ensino foi tido como eficiente ao atendimento pelo professor do quantitativo maior
de alunos em menos tempo despendido no processo de ensino. Auxiliariam os professores no
ensino aqueles alunos sobressaídos no processo de aprendizagem. Reforçava, ainda, a
obrigatoriedade da criação de escolas nos lugares mais populosos; caberia ao Presidente
Provincial em Conselho determinar a quantidade e as localidades das escolas, remover
professores de localidades, fixar os ordenados dos professores entre 200$000 a 500$000 réis
anuais, examinar os professores e professoras pretendentes às cadeiras vagas e comunicar ao
Governo a nomeação do professor ou professora selecionado.
Após a regulamentação do ensino público de Primeiras Letras deu-se a
organização dessas escolas em Minas, com debates nas agendas discursivas do Conselho do
Governo da Província. Nesses debates, foi determinada em sessão de 27 de março de 1828 a
criação de outras 54 escolas de Primeiras Letras em Minas, além das 33 já estabelecidas, a
serem freqüentadas por meninos e meninas. Mas, haja vista, na documentação do Fundo de
Fazenda Provincial de Minas Gerais, que nem todas as cadeiras foram providas com o método
mútuo de ensino, com material escolar pertinente à sua aplicação e nem com professores, o
que mais se destaca no capítulo 3 desta dissertação.
Após estudos, compreendi o quanto foi válido o meu investimento em leituras
sobre o período colonial. Mesmo que neste capítulo apresente aspecto de tratamento
cronológico legal, a minha proposta foi a de tentar estabelecer as marcas das reformas
pombalinas no campo da Educação Formal com relação aos anos iniciais da organização do
Estado Imperial.
A tarefa no que se refere ao aspecto legal das relações entre a organização do
Estado Imperial do Brasil e a instrução pública imperial na Província de Minas Gerais não se
encontra fechada. Nada obstante, neste caso, inicio o capítulo II a abordar as relações acerca
do imposto subsídio literário e a escolarização mineira, no que tange aos procedimentos de
arrecadação deste imposto, fiscalização e distribuição dos recursos.
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CAPÍTULO II - A ORGANIZAÇÃO DA RECEITA GERAL DO IMPÉRIO E O
IMPOSTO SUBSÍDIO LITERÁRIO

Estudos sobre o período imperial brasileiro evidenciam que os anos iniciais da
Independência Política do Brasil foram relevantes para o entendimento da construção do
Estado Nacional do Brasil (Carvalho, 2012b; Faria Filho, 2009; Santos, 2014).
Os doze primeiros anos desse período foram marcados pela construção da base
legal, conforme tratei no capítulo anterior, de maneira heterogênea vinda de debates e embates
por interesses na participação da construção nacional e nas decisões sobre os projetos
políticos. A nova ordem estabeleceu-se em convivência com Leis e ordens que sobrevieram
do período colonial.
Nesta fase, o fortalecimento das instituições imperiais e a manutenção da ordem
foram os pontos comuns entre os diferentes interesses políticos (Carvalho, 2012b). A
imprensa foi utilizada como meio para a circulação de ideias, a qual representava posições
nem sempre conciliadoras e, até mesmo, conflituosas entre os diversos segmentos da
sociedade provincial e da Corte.
Segundo Morel (2003), com a abdicação de D. Pedro I em 1831, a governança
brasileira ficou por conta dos regentes, dado que D. Pedro de Alcântara estava com 5 anos
quando o Imperador D. Pedro I, seu pai, retornou à Europa. Os Deputados foram responsáveis
pela escolha da Regência Trina Provisória (1831-1832) e a Regência Trina Permanente (18321835).
Nesse processo, o estado da Instrução Pública se fez presente em discussões nos
diferentes segmentos da sociedade brasileira. Em Minas, os ocupantes de cargos públicos, ao
tratarem dos negócios imperiais mineiros, em suas “falas” anuais na abertura da sessão da
Assembleia Legislativa, traziam um balanço sobre como se encontrava este ramo da
administração pública, conforme foi desenvolvido no capítulo I. Expunham também sobre os
orçamentos da receita e da despesa do Estado Imperial, inclusive com a Instrução Pública
Elementar ou de Primeiras Letras.
A receita do Império do Brasil formou-se da arrecadação dos impostos, do
rendimento nacional com base nos produtos exportados e importados, neste caso, intitulado de
subsídio voluntário; e os de menor expressão como multas e emolumentos. Na despesa se
encontrava os objetos expressamente qualificados por Lei, autorizados por ocupantes de altos
cargos administrativos e dos valores designados pela Assembleia Geral Legislativa e, como
norma, distribuídos entre os Ministérios do Império, Fazenda, Justiça, Guerra, Marinha e dos
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Estrangeiros. Os eventos imprevistos ficavam de fora, como catástrofe, os quais eram
englobados nas despesas extraordinárias.
A Lei de 04 de outubro de 1831 organizou o Tribunal do Tesouro Público
Nacional e as Tesourarias Provinciais com a extinção do Tesouro Nacional, Conselho da
Fazenda e Juntas Provinciais. Nesta Lei ficou determinado: o cálculo do orçamento da receita
anual através do método do termo médio, que era a soma da receita dos três últimos anos
dividida por três, também conhecida como receita estimativa; o orçamento da despesa anual,
que ficava a cargo da norma que a estabelecia.
Nesta Lei de 1831 ficou estabelecido que dos balanços anuais Provinciais e o da
Corte e dos orçamentos das receitas e despesas Provinciais e da Corte gerariam o balanço
geral nacional e o orçamento da receita e despesa nacional. Em conformidade as
determinações do Ministro da Fazenda e com o aval da Assembleia Geral. A administração da
Fazenda Nacional respondia diretamente ao Poder Executivo e, em alguns aspectos, à
Assembleia Geral Legislativa. O Tesouro Público Nacional ficou encarregado da receita
nacional cujas repartições regulavam a administração, arrecadação e contabilidade em comum
às Tesourarias Provinciais. Mesmo prevalecendo este tipo de cálculo durante o período deste
estudo, ele recebeu críticas por parte de alguns contadores mineiros pela incerteza do que se
arrecadaria efetivamente no exercício do ano orçado30.
Por essa Lei de 1831 também ficou estabelecida a administração da Fazenda
Nacional por conta da Assembleia Geral Legislativa e do Poder Executivo. O Ministro da
Fazenda era encarregado de levar à presença do Imperador todas as transações efetivadas que
necessitassem de seu conhecimento, concordância e assinatura. Cabia-lhe, ainda, dar o seu
aceite e apresentar até 8 de maio à Assembleia Geral Legislativa o seu relatório, o orçamento
da receita e da despesa do referido Tribunal referente ao ano anterior e o orçamento da receita
e da despesa para o próximo ano financeiro.
À Casa Parlamentar, segundo a Lei de 04 de outubro de 1831, ficou determinado
elaborar Leis, fixar anualmente as despesas públicas, distribuir as rendas públicas, autorizar a
solicitação de empréstimos pelo Governo, propiciar os pagamentos das dívidas do Estado,
gerar ou extinguir empregos nas instituições estatais, fixar ordenados de funções públicas,
precisar sobre moedas circulantes e a circular e instituir impostos.
Passo a examinar neste capítulo II as rendas públicas, gerais e provinciais, com
entrada pela Lei de 04 de outubro de 1831, mais especificamente o imposto subsídio literário
30

FFPMG – pasta 1, cx. 1 e
FFPMG – pasta 12, cx. 3.
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no processo de escolarização mineira, de 1822 a 1834. Estabeleci, depois de outras tentativas,
uma reorganização daqueles documentos transcritos do Fundo de Fazenda Provincial de
Minas Gerais, mediante sequência em ordem crescente das datas em que foram elaborados
tais lançamentos. Utilizando, de maneira secundaria, mas não menos importante, dados
contidos no jornal O Universal e nas “falas e nos relatórios” dos Presidentes da Província
Mineira.
Após estudo, compreendi a receita do Império composta da renda pública geral e
provincial constituídas de dois conjuntos distintos, que são o financeiro e o orçamentário para
os projetos de Brasil. Para o andamento do projeto governamental brasileiro rumo à
escolarização houve investimento público instrucional. Discutir quais as possibilidades de
arrecadação para estes investimentos, com fim a clarear esse projeto político de educação
imperial, é o trabalho que se segue.

2.1 A organização das rendas públicas

A organização das rendas públicas se deu por meio da Lei de 04 de outubro de
1831, em gerais ou provinciais. Estas, em ordinárias ou extraordinárias. A renda geral
coletada destinava-se à despesa geral, e a renda provincial à despesa da Província
arrecadadora dos impostos determinados na Lei. As rendas ordinárias compuseram-se
daquelas advindas de regularidade legal, cobrança assídua e dos bens nacionais. As rendas
extraordinárias constituíram-se de acordo com as despesas extraordinárias, por força de
situação precisa de necessidade como enchente, doença e escassez de alimentos, enquanto as
despesas ordinárias não as cobriam.
Os encargos fiscais, cobrados anualmente, incidiram sobre as pessoas e suas
produções materiais – propriedades, profissões e empregos, denominados de contribuições
diretas. Sobre os produtos de consumo pesavam os encargos indiretos.
As rendas ordinárias dos bens nacionais constituíram-se de terrenos do Estado,
minas de metais e pedras preciosas, rios, matas, portos de importação e exportação de
mercadorias, estradas, navegação fluvial, bens adquiridos pelo Estado para o funcionamento
das instituições Públicas e o Pau Brasil.
Enquanto a Assembleia Geral Legislativa esteve encarregada do estabelecimento
dos aspectos legais para a administração desses bens, ao Poder Executivo coube expedir
decretos, instruções e regulamentações à aplicação da Lei; decretar a aplicação dos valores
destinados por esta Assembleia às divisões públicas administrativas. Compuseram estes
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ramos estatais o Tribunal do Tesouro Público Nacional, as Tesourarias Provinciais e a Caixa
da Amortização.
A arrecadação das rendas públicas encontrou-se sob a supervisão do Tribunal do
Tesouro Público Nacional, periciada pelos inspetores da Fazenda em cargos ocupados na
Tesouraria Geral do Tesouro, Tesourarias Provinciais, Consulados, Alfândegas, Recebedorias,
Coletorias, Administrações e pelos fiscais do Tesouro e das Tesourarias. Foram dois os tipos
de arrecadação consumada, pagamento à vista ou a prazo, por meio de administração ou por
meio de contratação.
A arrecadação conhecida como “à boca do cofre” acontecia com a entrada em
espécie nos cofres das Tesourarias, a qual se efetivava pelos próprios contribuintes ou seus
representantes, mediante recibo. Outra arrecadação era por administração que se resumia às
transações efetivadas pelos administradores destinados para tal, conhecidos também como
coletores. As transações estabelecidas por contratações correspondiam àquelas efetivadas
pelos contratadores ou arrematantes cujos valores eram enviados à Fazenda Nacional
anualmente, antes da cobrança.
A distribuição dessas rendas públicas era autorizada pela Assembleia Geral
Legislativa por meio de Lei anual sobre a fixação da despesa governamental para os
diferentes objetos, baseada nas solicitações feitas pelos Ministros de Estado com fins às
despesas de suas pastas dentro do ano financeiro estabelecido, e, pelas Tesourarias e
Pagadorias, conforme atribuições legais destinadas às despesas públicas.
Tanto a receita quanto a despesa deveriam ser fiscalizadas pelo Tribunal do
Tesouro Público Nacional, conforme atribuições dadas àqueles ocupantes dos diversos postos,
tais como contadores, inspetores, fiscais de tesouraria, presidente provincial, recebedorias,
pagadorias e autoridades judiciárias. As supervisões às receitas arrecadadas e administradas e
as despesas pelas distribuições das rendas eram ao modo e ao tempo estabelecidos por lei,
norma, autorização, provisão, decreto e ordens.
Essas transações foram provocadas pelas dimensões da vida social e legitimadas
pelos ocupantes dos cargos imperiais; portanto, criavam a materialidade circulante expressa
no orçamento da despesa e da receita anual para o ano financeiro em questão.
Acompanhavam-no os respectivos balanços devidamente configurados em tabelas segundo os
lançamentos de débito e crédito praticados nas Provinciais, cujo método seguia em obrigação
aos orçamentos estatais. O balanço geral da receita e da despesa apresentavam-se em forma
de coluna segundo a configuração em destaque feito no quadro 1.
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Quadro 1- Componentes do balanço geral da receita e da despesa no Império do Brasil de
1831 a 1834
Balanço geral da receita e da despesa
Receita

Despesa

Contribuição ou renda pública
Lei ou ordem que a criou
Importância orçada
Importância arrecadada
Quanto se deixou de arrecadar
Observações
-

Emprego ou objeto da despesa
Lei ou ordem que a autoriza
Quantitativo pago
Quantitativo que ficou restando
Aumento da despesa
Diminuição da despesa
Observações

Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Lei Imperial de 04 de outubro de 1831.

A formação dos Ministérios estavam além das pastas da Fazenda a do Império, da
Justiça, dos Negócios Estrangeiros, da Marinha e da Guerra, com o dever de remeter
anualmente ao primeiro Ministério os devidos orçamentos, balanços e tabelas explicativas
configurados na ordem expressa no Quadro 1.

Ao orçamento do Ministério da Guerra

acompanhava uma lista nominativa dos oficiais em todo o Império, com suas comissões,
gratificações, soldos pagos e a pagar.
O Tribunal do Tesouro Público Nacional estava subordinado ao Ministério da
Fazenda Nacional, apesar de ter sido criado pela Constituição de 1824 foi organizado e
regulamentado pela Lei de 04 de outubro de 1831. Contudo, as leis, as normas e as ordens do
período colonial conviviam com algumas poucas emitidas no novo período, marcado nesta
pesquisa. Este órgão ficava no Rio de Janeiro com seu corpo funcional estabelecido de um
presidente, um inspetor geral, um contador geral e um procurador fiscal. Fazia parte em anexo
uma Secretaria, uma Contadoria de Revisão, uma Tesouraria Geral e um Cartório.
As reuniões desse Tribunal aconteciam com fins deliberativos dos negócios que
lhes pertenciam, ao presidente, que era o Ministro Secretário dos Negócios da Fazenda, cabia
o voto decisivo, aos demais, consultivos. As audiências eram grafadas pelo Procurador Fiscal,
que assessorava os demais no campo legislativo e os na execução dos trabalhos.
Compendia ao Tribunal do Tesouro Público Nacional a direção e fiscalização da
receita, da despesa e dos serviços executados pelos empregados nas diversas repartições da
Fazenda; o exame da arrecadação e da distribuição da contabilidade das rendas públicas; as
tomadas de decisões administrativas; propor empréstimos ao corpo legislativo e medidas de
ajustes às Leis que regiam a Fazenda.
Ao Presidente do Tribunal ficava, singularmente, a incumbência de despachar
com o Imperador todos os negócios que necessitasse do seu conhecimento, aprovação e
assinatura; submeter ao governante, em audiência a nomeação dos oficiais da Fazenda
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indicados pelas chefias das repartições; comunicar as decisões do governo; expedir ordens e
instruções; assinar as quitações efetuadas no Tribunal e firmar as dadas pelo contador geral,
na Corte ao pagador geral e nas Províncias, aos inspetores. E, por fim, abrir, fechar e rubricar
o livro diário e o da receita e despesa do Tesoureiro Geral.
O Inspetor Geral ocupava também a Vice-Presidência do Tribunal e a chefia da
Secretaria do Tribunal, na ausência do presidente; empenhava-se em substituí-lo, contudo não
assinava as ordens. Pertencia-lhe, especificamente, a fiscalização e a administração da
arrecadação e da contabilidade das rendas nacionais gerais sob os pilares dos inspetores de
fazenda provinciais; deliberar assuntos da Fazenda que não estivessem aos cuidados da
presidência, devendo-lhe “obediência”; fiscalizar as condições dos contratos e supervisionar
coletores das rendas públicas; propor os ocupantes para os cargos de inspetores, contadores,
fiscais, tesoureiros e oficiais maiores das tesourarias, porteiro, ajudante de porteiro, contínuo
do tribunal, oficiais e amanuenses da sua secretaria, cartorários e seus ajudantes; abrir,
numerar, assinar e encerrar os livros; assinar as ordens de pagamento em conjunto com o
presidente do Tribunal; apresentar e descriminar até dia 15 de março a receita geral do
Império estimada e a dívida ativa cobrável para o ano subsequente e a despesa geral do
Império com as devidas discriminações da dívida passiva. O secretário do tribunal ou oficial
maior da Secretaria escrevia os despachos emitidos em Tribunal pelo presidente do tribunal e
nas atas.
O contador geral era o responsável pela Contadoria de Revisão e substituía o
inspetor geral em sua ausência. Cumpria-lhe dirigir e inspecionar o exame dos balanços e
contas do Tribunal, das Tesourarias Provinciais e de qualquer repartição que transitasse
recursos do Estado; planejar as contas do sistema de escrituração para as repartições
fazendárias e fiscalizá-las; abrir contas de débito para saldo positivo da receita geral nas
Tesourarias das Províncias e de crédito para importância despendida com as despesas gerais;
verificar e lançar o livro da dívida passiva do Brasil no grande livro da dívida passiva; indicar
os ocupantes dos cargos de oficial maior, oficiais menores e os escriturários de sua pasta;
apresentar até 15 de março tabelas do quadro da receita discriminada do Império do ano
anterior, destacar o produto orçado e cobrado, despesa da sua arrecadação e saldo restante;
tabela do que se cobrou da dívida ativa e a que falta; tabela da despesa geral do Império do
ano que se findou com a que a fez, a despesa orçada, a efetivada, saldo positivo ou negativo
no final, quando houver; e tabela da dívida passiva paga e a pagar a cargo do tesouro. A
Contadoria Geral de Revisão do Tribunal, para mais do que o contador geral, havia um oficial
maior, seis primeiros escriturários e oito segundos.
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O procurador fiscal era membro do Tribunal encarregado de zelar sobre a
execução das Leis Fazendárias. Sua competência se restringia a expor parecer por escrito
sobre os negócios do Tribunal, em objetos das referidas Leis; promover e fiscalizar as
execuções dos bilhetes de alfândega e consulados, casas de leilão, décima de prédios urbanos,
dízima de chancelaria, impostos bancários, sizas, meia siza31, heranças e legados.
Das repartições do Tribunal do Tesouro Público Nacional para fora da Secretaria e
da Contadoria Geral havia a Tesouraria Geral, a Tesouraria dos Ordenados e os empregados
subalternos.
Pela Tesouraria Geral do Tesouro realizava-se a arrecadação e a distribuição das
rendas gerais das Províncias e de todos os fundos que não tivessem vínculos com as
Províncias arrecadadoras e as rendas públicas do município do Rio de Janeiro. A coordenação
desta repartição estava a cargo do tesoureiro geral, e seus auxiliares um fiel e um escrivão da
receita e da despesa. Ao tesoureiro geral concernia dar entrada de todas as sobras das rendas
gerais das Províncias por ele remetidas ao Tesouro ou sacadas das tesourarias, providenciar
do cofre os recursos às despesas ordenadas pelo Tribunal, apresentar semanalmente balancete
da semana anterior do cofre e, mensalmente, balancete acompanhado dos documentos que
originaram ou finalizaram os lançamentos com a sua assinatura e do seu escrivão, bem como
expedir títulos ou diplomas para todos os empregados de Fazenda. Ao fiel ficava a
substituição do seu chefe e o seu auxílio nas entradas e saídas dos recursos, ao escrivão da
receita e despesa ou primeiro escriturário da Contadoria Geral efetuar os lançamentos nos
livros contábeis com exame da Legislação Fazendária. Os demais oficiais cobravam pelas
emissões dos diplomas e quaisquer outros papéis de expediente.
Outra repartição, não menos importante, era a Tesouraria dos Ordenados,
composta de um tesoureiro, um escrivão da receita e da despesa, um ajudante, um fiel e dois
escriturários. Por esta repartição transitava toda a despesa dos ordenados dos empregados, dos
aposentados, dos das repartições extintas, dos pensionistas, da casa imperial e de todo o
município do Rio de Janeiro.
O cartório era a repartição do Tribunal do Tesouro Público Nacional que cuidava
do arquivo dos documentos transitados e, para mais, trabalhavam o cartorário e seu ajudante.
A Lei de 04 de outubro de 1831, no artigo 108, considerou a base piramidal do
órgão sobredito composta por um porteiro e seu ajudante, dois contínuos e quatro “Correios”

31

Imposto meia siza foi instituído no Brasil no período colonial com Alvará Régio de 3 de junho de 1809 na
cobrança de cinco por cento do preço das compras e vendas dos escravos ladinos.
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a cavalo. Uma das representações para os cargos administrativos e políticos do Tribunal do
Tesouro Público Nacional pode ser em forma piramidal, expressão que se segue no
organograma 4.

Organograma 4- Relações funcionais de interconexões no Tribunal do Tesouro Público
Nacional de 1834

Imperador
Presidente do Tribunal: Ministro da Fazenda
Vice-presidente do Tribunal e chefe da
Secretaria: Inspetor Geral
Contador Geral da Contadoria de Revisão
Procurador Fiscal
Tesoureiro Geral
Tesoureiro dos Ordenados
Cartório
Empregados Subalternos

Organograma elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada nas Leis Históricas do Brasil, referente aos negócios do Império do Brasil,
no período de 1822 até 1834, em destaque: Lei de 04 de outubro de 1831 e documentos do FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.

Pela Lei de 04 de outubro de 1831 em todas as Províncias do Império havia uma
repartição da Fazenda Nacional intitulada de Tesouraria da Província, acrescida do nome da
Província que a continha, com quadro de empregados composto por um inspetor, um contador
e um procurador fiscal, todos submissos ao Tribunal do Tesouro. Em reuniões, que
aconteciam três vezes por semana, despachava-se sobre assunto de suas alçadas, tinha o
inspetor voto decisório, e os membros restantes atuavam com força consultiva. Funcionava
em conjunto a Tesouraria da Província uma Contadoria, uma Tesouraria e uma Secretaria,
seguida pela denominação do nome da Província.
Ao inspetor de Fazenda Provincial cumpria, além da administração, despachar
sobre os negócios de seu domínio todos os dias, tais como fiscalizar a arrecadação e a
contabilidade das rendas provinciais vinculadas à receita geral; cumprir as ordens do Tesouro
e repassá-las por escrito às pastas competentes; inspecionar as administrações, recebedorias e
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pagadorias das rendas gerais na Província; acompanhar o andamento da execução do serviço
ordenado por escrito; em caso de negligência do serviço executado, levaria o assunto ao
Presidente de Província para providências severas; suprir o referido Chefe de Estado de
informações e esclarecimentos sobre os assuntos da Fazenda Pública; providenciar para
conhecimento do Presidente da Província o balanço da receita e da despesa do ano findo e o
orçamento do ano seguinte, acompanhado de balanço com tabelas de toda a dívida ativa e
passiva estabelecida até o término do ano financeiro e destacada anualmente desde a sua
origem.
O contador de Fazenda Provincial estava subordinado ao inspetor de Fazenda
Provincial e coordenava a Contadoria. Suas principais competências eram: examinar o
trabalho do escriturário e das rendas públicas gerais; acompanhar os trabalhos dos
administradores, exactores e distribuidores das referidas rendas; ordenar o arquivamento por
ordem numérica e cronológica das ordens e normas sobre as rendas fazendárias; dar quitações
e assiná-las; fazer escriturar pelo oficial maior os livros contábeis e determinar a abertura de
livros auxiliares para favorecer a escrituração do livro diário. O oficial maior cumpria o papel
de secretário da Tesouraria com funções de redigir os despachos e as atas.
O procurador fiscal da Província, como membro da Tesouraria cuja competência
parecia próxima com a do procurador fiscal do Tesouro, zelava pela aplicação das Leis
fazendárias com respeito à Tesouraria, pertencia-lhe apresentar pareceres por escrito sobre os
negócios da Tesouraria da Província a que pertencia.
Nas repartições das Tesourarias Provinciais, que eram a Contadoria, a Tesouraria,
a Secretaria, o Cartório, a Tesouraria dos Ordenados e os “Empregados Subalternos”,
encontravam-se registrados os movimentos das rendas públicas.
A cargo da Contadoria estava a inspeção dos serviços da administração,
arrecadação, distribuição, contabilidade e fiscalização das rendas públicas gerais provinciais.
Esta Contadoria fazia a escrituração dos pagamentos dos ordenados, pensões, tenças, balanços
e tabelas da receita e da despesa geral provincial.
A Tesouraria ficava responsável pela confirmação da arrecadação e distribuição
das rendas públicas gerais provinciais, encontrava-se na chefia o tesoureiro e sob seus
cuidados um escrivão de receita e despesa e um fiel. O tesoureiro recebia, guardava e
distribuía as rendas públicas gerais provinciais e apresentava ao inspetor de Fazenda
Provincial, seu coordenador, balancete, semanalmente da semana anterior do cofre, e,
mensalmente, balancete acompanhado dos documentos que originaram ou finalizaram os
lançamentos com a sua assinatura e do seu escrivão. Cabia ao escrivão da receita e da
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despesa do tesoureiro, ou primeiro escriturário, efetivar os lançamentos da receita e da
despesa feitas pelo tesoureiro e preocupar-se com os aspectos legais de tais documentos. Ao
fiel restava à função de assessorar o tesoureiro no recebimento, no zelo, distribuição das
rendas públicas gerais provinciais e substituir o tesoureiro quando necessário fosse.
A repartição denominada de Secretaria de Tesouraria de Província era o local no
qual o inspetor da Fazenda emitia suas ordens e resoluções. Suas obrigações giravam em
escriturar os contratos das rendas nacionais vinculadas à receita geral e emitir os títulos e
diplomas dos empregados de Fazenda das Províncias. Esses empregados eram nomeados e
eles recebiam seus ordenados através deste inspetor, também chefe da Tesouraria. Os oficiais
desta repartição cobravam pelos diplomas e outros papéis por eles emitidos, dos quais
proviam recursos para a renda geral.
As Tesourarias de Província tinham outros dois departamentos, os quais eram o
Cartório onde se arquivavam os papéis referentes aos assuntos da Fazenda Nacional, sob a
responsabilidade de um cartorário que executava este serviço. Sob responsabilidade a seção
da Tesouraria dos Ordenados estava à execução das despesas com todos os ordenados e
vencimentos dos empregados gerais e do expediente, a qual se achava efetuada por um
tesoureiro com responsabilidades de receber recursos do inspetor da Fazenda e cumprir com
os pagamentos de sua alçada e confeccionar balancetes mensais de toda despesa cumprida
segundo a Lei do orçamento. Ainda, nesta repartição, havia o escrivão do tesoureiro dos
ordenados, que exercia a função de escriturário da Contadoria com as obrigações de escriturar
a receita e a despesa do tesoureiro e confirmar a legalidade dos documentos geradores dos
referidos lançamentos. Às Tesourarias de Províncias acresciam, ainda, porteiros e contínuos
classificados como “empregados subalternos”, conforme organograma 5, abaixo.
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Organograma 5- Relações funcionais de interconexões nas Tesourarias de Províncias em
1834

Tesouraria Provincial
Inspetor de Fazenda Provincial
Contador de Fazenda de Província
Procurador Fiscal Provincial
Oficial Maior ou Secretário da Tesouraria
Provincial
Tesoureiro dos Ordenados
Cartório
Empregados Subalternos

Organograma elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada nas Leis Históricas do Brasil, referente aos negócios do Império do Brasil,
no período de 1822 até 1834, em destaque: Lei de 04 de outubro de 1831 e documentos do FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.
.

Com a construção desse aparato legal, transformações aconteceram nas relações entre
a composição da receita do Império do Brasil e as funções exercidas nas instituições imperiais
que envolvessem os afazeres contábeis, mesmo que de formas contraditórias. Pois, havia
convivência entre a Legislação Portuguesa e os funcionários do período colonial que
continuaram a trabalhar nas repartições da Fazenda Nacional do Brasil Imperial enquanto
eram oportunos os novos arranjos.

2.2 A renda geral do imposto subsídio literário na Província de Minas Gerais

As receitas e as despesas do Império tomaram forma com a Constituição de 1824.
Com as Leis de 03 de outubro de 1831, de 15 de novembro de 1831, de 24 de outubro de 1832
e de 08 de outubro de 1833. Havia aparato legal específico sobre as contas do governo
imperial que expressavam mais do que relações materiais da distribuição do poder no sistema
político e administrativo. Englobavam, sobretudo, interesses das Províncias, da Corte e
estrangeiros em negociações pela participação no poder.
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As disputas chegaram a ser grafada na Lei de 03 de outubro de 1834, quando
afirmava a necessidade de uma Lei Geral para definir quais impostos compunham a renda
geral e provincial e suas distribuições. Contudo, mesmo com esta indefinição, as rendas gerais
e as despesas gerais e provinciais eram lançadas da renda pública e da despesa pública
efetuada pelo Tesouro Nacional entre 1832 e 1834, conforme se pode observar nos quadros 2,
3 e 4 que se seguem. A renda provincial deveria formar-se dos impostos que não fizessem
parte da renda geral.

Quadro 2- Composição da receita geral da Corte do Império do Brasil de 1832 a 1834
Impostos, taxas e emolumentos
Alfândegas: importação, exportação, baldeação, reexportação e emolumentos,
Armazenagem, ancoragem e faróis,
Correios de mar e terra,
Direito de 25% do ouro,
Dízima da Chancellaria, novos e velhos direitos das graças e títulos expedidos pelo Poder executivo e tribunais e emolumentos
cobrados no Tribunal Supremo de Justiça,
Dízimos do gado, 20% dos couros do Rio Grande do Sul, 40% na aguardente de consumo na Bahia para resgate das cédulas
emitidas pelo governo, 20% na aguardente consumida nas Províncias,
Dízimos sobre o açúcar, algodão, café, tabaco, fumo e contribuição das sacas de algodão,
Imposto de 15% das compras de embarcações estrangeiras e 5% da venda das nacionais,
Matrículas dos Cursos Jurídicos e Academias,
Meio por cento sobre o valor cobrado das assinaturas das alfândegas,
Os soldos e sobras da receita geral e provincial.
Renda diamantina, de bens nacionais, de bens de defuntos e ausentes, cobrança da dívida ativa e da bula da cruzada,
Rendas eventuais e não classificadas que provêm do Exercito e Marinha, da Tipografia Nacional,
Rendimentos das Casas da Moeda,
Siza da venda dos bens de raiz,
Sobre as patentes militares e contribuição do monte pio,
Venda do pau-brasil.
Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Quadro 3- Composição da despesa geral da Corte do Império do Brasil de 1832 a 1834
Objetos de despesa
Alfândegas, Mesas e Administrações de Rendas,
Caixa da Amortização da Dívida Pública e suas filiais,
Casa Imperial,
Casas de Moeda e Tipografia Nacional,
Comissões de liquidações da Fazenda Nacional,
Corpo Legislativo.
Correios, faróis, canais, estradas gerais, aquisição de terrenos, construção de palácios para família imperial,
Empregados vitalícios de Tribunais e repartições extintas,
Escolas maiores de Instrução Pública,
Exército, Marinha e Diplomacia,
Junta do Comércio,
Monte Pio e remunerações de serviços,
Os Tribunais de Justiça, Civil, e Militar, Relação Eclesiástica e Catedrais,
Pagamento da divida pública interna e externa,
Regência, Ministério e Conselho de Estado,
Socorros às Províncias para seu déficit,
Tesouro Nacional e Tesourarias filiais.
Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG- cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.
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Quadro 4- Composição da despesa geral das Províncias de 1832 a 1834
Objetos de despesa
Casas de prisão com trabalho, reparos e construção de cadeias, condução e sustento de presos pobres,
Conselho Geral,
Despesas gerais que fizessem respeito à sua administração econômica e peculiar,
Escolas menores de instrução pública e bibliotecas públicas,
Jardins e hortos botânicos, passeio público e iluminação,
Justiças territoriais e guardas policiais,
Obras públicas de interesse e serviço da Província e reparos das igrejas matrizes,
Paróquias,
Presidência, Secretaria e Conselho do Governo,
Professores e empregados de saúde, vacina, catequese e colonização,
Socorros e ordinárias as Câmaras, casas de misericórdia, hospitais, expostos e seminários.
Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Os quadros acima apresentados são fragmentos de um período de transição e, até
mesmo, contraditório do que era a capacidade do governo imperial de extrair recursos, como
também, o de aplicá-los com a Corte do Império do Brasil. E, em contra partida, mostram a
obrigação com a despesa geral das Províncias. Observa-se que havia um forte investimento
de captação de recursos para a composição da receita pública em relação aos objetos de
despesa na Corte e depois nas Províncias.
Na constituição da escolarização brasileira Imperial, a proximidade entre a receita
geral e a despesa geral com a instrução pública de Primeiras Letras se constituiu com o
imposto denominado subsídio literário, destinado a custear o pagamento dos professores em
Portugal e seus territórios, instituído em 1772 e que vigorou no Brasil até 1834.
Ao perceber que o término do imposto subsídio literário ficara determinado com o
Ato Adicional de 1834, mas permanecia nas entradas da renda pública na Província de Minas
Gerais até fim da década de 184032, persegui indícios que poderia elucidar este problema.
Encontrei respaldo na Lei mineira de 08 de abril de 1836 com a extinção deste imposto do
subsídio literário em Minas Gerais. Não foi possível estabelecer relações entre as demais
Províncias do Brasil, permanecendo, portanto, em aberto esta questão no campo da História
da Educação para outras pesquisas.
Ainda com o Ato Adicional de 1834, identifiquei na “Fala” do Presidente Antônio
Paulino Limpo de Abreu, de 01 de fevereiro de 1835, menção sobre ter sido esta elaborada
pela reclamação urgida das “necessidades públicas”. Comparou a receita provincial mineira
com a sua despesa e propunha à Assembleia Geral limitar as rendas gerais das que ficavam
por conta das Províncias. Apoiava-se, para tal solicitação, na previsão de 51:187$460 réis de
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FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4.
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déficit para o ano financeiro de 1835-36, conforme orçamento da receita e despesa elaborado
em 1834, em que a receita provincial não excederia 184:400$000 réis e a despesa provincial
de 235:587$460 réis. Sugeria, assim, reforma legislativa e aumento dos impostos com
argumentos de que

Fácil é descobrir os defeitos vindos das leis de impostos, assim como
perceber que o método da administração e arrecadação foi sempre e é ainda
hoje tão defeituoso que considerável parte das rendas é cobrada e outra parte
escoa-se por entre as mãos de alguns administradores e coletores... No
estado em que nos achamos pode afirmar-se que paga-se impostos quem os
quer pagar, seguindo-se daqui o não poder a administração contar com
recursos para despesas, aliás, infalíveis e indispensáveis (FALA
PRESIDENCIAL, 1835, p. 22).

Indicava, ainda, a modificação da Lei sobre a aguardente que permitisse outro método de
arrecadação e escrituração contábil que elevasse este imposto a bem da “moralidade pública”.
A receita e a despesa pública no período de 1831 a 1834 fora estabelecida por
meio da Lei do orçamento de 15 de dezembro de 1830 em que orçou a receita e fixou a
despesa para o ano financeiro de 1831/32 e a Lei de 24 de outubro de 1832 para o ano
financeiro de 1833/34 para todas as Províncias. Uma sistematização dessas Leis favoreceu
informações sobre o estado das receitas e das despesas provinciais, sobretudo sobre a
instrução pública mineira em relação às demais. Expressão que se segue e que pode ser
examinada por meio da Tabela 433, intitulada “Valores a despender com a instrução pública
brasileira: ano financeiro de 1831-1832 e de 1833-1834 – Em 1$000 réis”.
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Elaborei esta tabela, enquanto estive na iniciação científica na FaE/UFMG.
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Tabela 4- Valores a despender com a instrução pública brasileira: ano financeiro de
1831- 1832 e de 1833-1834- Em 1$000 réis
Províncias

RJ
ES
BA
SE
AL
PE
PB
RN
CE
PI
MA
PA
SP
SC
RS
MG
GO
MT
TOTAL

Valor a despender
com a Província

1831/32
321:176
24:421
144:051
22:519
35:460
155:180
39:077
17:566
57:743
18:450
78:048
32:977
92:929
15:356
28:537
127:169
26:272
17:507
1:254:438

1833/34
319:515
39:088
304:870
33:649
46:927
270:617
59:306
29:876
54:852
36:058
146:482
78:768
119:506
29:779
99:844
196:937
43:809
33:352
1:943:235

Valor a despender
com a instrução
pública provincial
Ano Financeiro
1831/32
28:880
6:140
38:327
7:172
6:710
21:972
6:000
5:550
11:021
4:680
12:040
6:310
20:220
2:790
5:600
25:281
8:968
2:800
220:461

1833/34
31:000
6:140
33:000
9:200
6:800
22:000
10:000
5:550
13:800
7:100
13:390
16:300
22:220
3:200
12:000
40:000
9:494
4:360
265:554

% instrução pública provincial
pelo valor a despender com a
Província

1831/32
9
25
27
32
19
14
15
32
19
25
15
19
22
18
20
20
34
16
18

1833/34
10
16
11
27
14
8
17
18
25
20
9
21
19
11
12
20
22
13
14

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Conforme os dados da Tabela 4 foram alocados significativos valores
orçamentários para as Províncias da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco e do Rio de
Janeiro nos anos de 1831/32 e 1833/34. O maior valor a despender com as provinciais em
1831/32 era destinado ao Rio de Janeiro: 321:176$ réis do total de 1:254:438$ (26%) réis. Em
seguida vinha Pernambuco, com 155:180$ réis do total de 1:254:438$ (12%) réis. A próxima
vinha a Bahia, com 144:051$ réis do total de 1:254:438$ (12%) réis. Por fim, a Província de
Minas Gerais com 127:169$ réis do total de 1:254:438$ (10%) réis. Essas quatro provinciais
expressavam 747:576$ réis do total de 1:254:438$ (60%) réis. O maior número contabilizado
a despender com a instrução pública era para a Bahia: 38:327$ réis do total de 220:461$
(17%) réis. Em seguida vinha o Rio de Janeiro, com 28:880$ réis do total de 220:461$ (13%)
réis. A próxima vinha a Minas Gerais, com 25:281$ réis do total de 220:461$ (12%) réis. Por
fim, a Província de Pernambuco, com 21:972$ réis do total de 220:461$ (10%) réis. . Essas
quatro provinciais expressavam 114:460$ réis do total de 220:461$ (60%) réis.
Ainda com a Tabela 4, o maior valor a despender com as provinciais em 1833-34
era destinado ao Rio de Janeiro: 319:515$ réis do total de 1:943:235$ (16%) réis. Em seguida
vinha a Bahia, com 304:870$ réis do total de 1:943:235$ (16%) réis. A próxima vinha a de
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Pernambuco, com 270:617$ réis do total de 1:943:235$ (14%) réis. Por fim, a Província de
Minas Gerais com 196:937$ réis do total de 1:943:235$ (10%) réis. Essas quatro provinciais
expressavam 1:091:939$ réis do total de 1:943:235$ (56%) réis. O maior número
contabilizado a despender com a instrução pública era para a de Minas Geraois: 40:000$ réis
do total de 265:554$ (15%) réis. Em seguida vinha a Bahia, com 33:000$ réis do total de
265:554$ (12%) réis. A próxima vinha a do Rio de Janeiro, com 31:000$ réis do total de
265:554$ (12%) réis. Por fim, a Província de Pernambuco, com 22:000$ réis do total de
265:554$ (8%) réis. Essas quatro províncias expressavam 126:000$ réis do total de 265:554$
(47%) réis.
Ao variar a escala de análise da Tabela 4, conclui-se sobre a participação da
instrução pública provincial para os anos financeiros de 1831-1832 e 1833-1834 no valor a
despender com as provinciais que o maior número contabilizado era para o ano financeiro de
1831-1832 a de Goiás: 8:968$ réis do total de 26:272$ (34%) réis. Em seguida vinha Sergipe
e Rio Grande do Norte, com 7:172$ réis do total de 22:519$ (32%) réis e 5:550$ réis do total
de 17:566$ (32%) respectivamente. A próxima vinha a da Bahia, com 38:327$ réis do total de
144:051$ (27%) réis. Por fim, as Províncias do Espírito Santo e Piauí, com 6:140$ réis do
total de 24:421$ (25%) réis e 4:680$ réis do total de 18:450$ (25%) réis respectivamente.
Ainda com a variação de escala referente à Tabela 4, sobre a participação da
instrução pública provincial para o ano financeiro de 1833-1834 no valor a despender com as
províncias, o maior número contabilizado era para a Província de Sergipe: 9:200$ réis do total
de 33:649$ (27%) réis. Em seguida vinha a do Ceará, com 13:800$ réis do total de 54:852$
(25%) réis. A próxima vinha a de Goiás, com 9:494$ réis do total de 43:809$ (22%) réis. E,
por fim, a Província do Pará, com 16:300$ réis do total de 78:768$ (21%) réis.
Sobre a renda pública geral com referência à arrecadação do imposto subsídio
literário na Província de Minas Gerais conforme os documentos34 havia controle dos valores
arrecadados e a arrecadar, dos quais se elaboravam tabelas demonstrativas das receitas e
despesas, extraídas dos livros da contadoria da Junta da Fazenda Nacional. Em 28 de junho de
1823 o lançamento do subsídio literário foi calculado pelo método do termo médio no valor
de 3:008$811 réis35. Em 30 de abril de 1825, a Tesouraria da Intendência de São João del-Rei
encaminhou à Tesouraria Geral da Fazenda Pública a quantia de 572$928 réis da arrecadação
do imposto sobre as carnes verdes, de um total de 46:451$521 réis36.

34

FFPMG – cxs. 1, 2, 3, e 4.
FFPMG - pasta 3, cx. 1.
36
FFPMG - pasta 25, cx. 1.
35
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O contador João Inocêncio de Azevedo Coutinho, em 30 de julho de 1825,
encaminhou ao Conselho Geral do Governo uma descrição resumida das rendas da Fazenda
Pública mineira conforme solicitação feita pelo referido órgão em 29 de julho de 1825.
Segundo o contador, os impostos foram calculados por estimativa, visto o atraso 37 na
administração e arrecadação deles, cujos rendimentos eram passíveis de alteração. Desses
lançamentos presumiu-se a entrada de 4:525$487 réis para o imposto subsídio literário, e, para
as carnes verdes, 3:334$982 réis, para o ano de 1826, conforme estabelecido no Alvará de 03
de junho de 1809. Contudo, a dívida com a folha dos professores era de 4:187$ 500 réis, além
da folha militar, civil e eclesiástica38.
O rendimento do imposto subsídio literário foi lançado por arrematação ou por
administração, como o caso da tabela do subsídio literário feito por arrematação na Comarca
do Rio das Mortes e administração na Comarca de Ouro Preto, Serro Frio, Paracatu e Sabará,
em 29 de julho de 1825, pelo Contador José Inocêncio de Azevedo Coutinho39.
Na tabela por estimativa do rendimento da Província Mineira, segundo o
orçamento enviado ao Tesouro para o ano financeiro de 1831-32, teve-se 7:000$000 réis para
o imposto subsídio literário e 3:242$445 réis para as carnes verdes, calculados pelo escrivão
da Junta da Fazenda João Joaquim da Silva Guimarães, em 24 de abril de 183040.
O balanço geral da receita da Província Mineira para o ano financeiro de 1831-32
registrou arrecadação com o imposto subsídio literário e o imposto da carne verde com as
quantias de 3:745$517 réis e 4:114$119 réis, e deixou-se fora dos cofres da tesouraria a
quantia de 35:230$390 réis e 3:607$651 réis respectivamente. Neste item o contador interino
da contadoria da Junta da Fazenda Lucas Antônio de Souza Oliveira e Castro lançou o
imposto da carne verde como sendo o estabelecido em Lei de 10 de novembro de 1772, em 05
de dezembro de 183141.
Na confecção do orçamento da receita pela Tesouraria Geral da Junta da Fazenda
de Minas para o ano financeiro de 1832-33, entre outros, estava o objeto imposto subsídio
literário, com valor estimado de 7:000$000 réis, despesa com as formas de arrecadação de
1:120$000 réis e previsão de valor líquido de entrada de 5:880$000 réis. O imposto sobre a
carne verde ficava, assim, lançado na forma de administração e contratação, com previsão de
valor líquido de entrada de 2:920$000 réis, conforme o escrivão da Junta da Fazenda João
37

Não foi possível compreender o atraso nos recebimentos desses impostos por meio desta pesquisa.
FFPMG - pasta 19, cx. 1.
39
FFPMG - pasta 19, cx. 1.
40
FFPMG - pasta 38, cx. 1.
41
FFPMG - pasta 06, cx. 2.
38
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Joaquim da Silva Guimarães e o contador interino Lucas Antônio de Souza Oliveira e Castro,
em 14 de agosto de 1830. Não localizei balanço geral da receita da Província mineira para o
ano financeiro de 1832-3342.
Em 26 de setembro de 1833, Manoel Roiz Jardim e Joaquim Dias Bicalho,
contadores da Fazenda Pública, produziram um quadro do orçamento da receita geral e
provincial de Minas Gerais para o ano financeiro de 1835-36. Por meio deste documento e as
Leis Históricas Imperiais elaborei o quadro 5 e as tabelas 5, 6 e 7, contendo a composição
com valores orçados para a despesa geral e a despesa provincial mineira43.
Quadro 5- Composição da receita geral e provincial em Minas Gerais em 1833
Receita Geral mineira

Receita Provincial mineira

1 Dízimo
2 Correio
3 Novos e velhos direitos
4 Direitos de 25% sobre o ouro em pó
5 Siza de bens de raiz
6 Renda diamantina
7 Diversas arrecadações
8 Cobrança da dívida ativa

1 Dízimo
2 Passagem de rio
3 Terça parte de ofícios
4 Rendimento de 5% do ouro
5 Subsídio literário das reses
6 Imposto de 5 réis em libra de carne verde
7 20% das aguardentes
8 Selo de papéis
9 Herança
10 Décima de prédios urbanos
11 Meia siza
12 Imposto denominado do Banco
13 Emolumentos da secretaria do governo

Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Em conformação aos dados do Quadro 5, constata-se que a renda nacional era
formada de impostos, taxas e emolumentos os quais se fizeram por meio de arrecadações que
correspondiam a uma forma legal. Dessas arrecadações compunham a receita geral e
provincial em Minas Gerais.

42
43

FFPMG - pasta 06, cx. 2.
FFPMG - pasta 16, cx. 3.
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Tabela 5- Orçamento da receita geral e provincial em Minas Gerais em 1833- em 1$000réis
Receita geral

Receita provincial

1
2
3
4
5
6
7
8

1 100:000$
2
16:000$
3
1:000$
4
5
3:200$
6
12:800$
7
20:000$
8
4:200$
9
16:000$
10
8:000$
11
6:000$
12 10:000$
13
1:200$
198:400$

95:000$
5:000$
8:200$
80:000$
40:000$
160:000$
12:000$
60:000$

Total 460:200$

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.
Nota: Numeração relacionada com os componentes do Quadro 6.

Os dados da Tabela 5 mostram para o orçamento da receita geral de 1833 que o
maior valor arrecadado foi com a renda diamantina: 160:000$ réis para o total de 460:200$
(35%) réis. Em seguida vinha o dízimo, com 95$000 réis do total de 460:200$ (21%) réis. O
próximo era os direitos de 25% sobre o ouro em pó, com 80:000$ réis do total de 460:200$
(17%) réis. A cobrança da dívida ativa era a posterior, com 60:000$ réis do total de 460:200$
(13%) réis. Em seguida vinha siza de bens de raiz, com 40:000$ réis do total de 460:200$
(8%) réis. Por fim, os próximos vinham, respectivamente, diversas arrecadações, novos e
velhos direitos e correio, com 12:000$réis do total de 460:200$ (3%) réis; com 8:200$ réis do
total de 460:200$ (2%) réis e 5:000$ do total de 460:200$ (1%) réis.
Ainda com os dados da Tabela 5, conferiu-se para o orçamento da receita
provincial da Província de Minas Gerais em 1833 que o maior valor arrecadado foi com o
imposto dízimo: 100:000$ réis do total de 198:400$ (50%) réis. Em seguida vinha 20% das
águas ardentes, com 20:000$ réis do total de 198:400$ (10%) réis. Os próximos eram Herança
e passagem de rio, respectivamente, com 16:000$ réis do total de 198:400$ (8%) réis. Em
seguida vinha o imposto de 5 réis em libra de carne verde, com 12:800$ réis do total de
198:400$ (6%) réis. O próximo era o imposto denominado do banco, com 10:000$ réis do
total de 198:400$ (5%) réis. Adiante vinha a décima de prédios urbanos, com 8:000$ réis do
total de 198:400$ (4%) réis. Em seguida era o imposto meia siza, com 6:000$ réis do total de
198:400$ (3%) réis. Por fim, os últimos vinham, respectivamente, o selo de papéis, o subsídio
literário das reses, os emolumentos da secretaria do governo e a terça parte de ofícios, com
4:200$ réis do total de 198:400$ (2%) réis; com 3:200$réis do total de 198:400$ (2%) réis;
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com 1:200$ réis do total de 198:400$ (1%) réis; e 1:000$ réis do total de 198:400$ (1%) réis.
Não localizei no corpus documental informação numérica sobre o imposto do rendimento de
5% do ouro.
Tabela 6- Composição da despesa geral orçada pela Província de Minas Gerais em 1833- em
1$000 réis
Ministérios

Valores em réis

Império
Assembleia geral
Escolas maiores
Administração dos correios
Pagamento da dívida passiva
Subtotal
Justiça
Folha eclesiástica
Subtotal
Guerra
Exército
Oficiais avulsos da extinta 2ª linha
Oficiais avulsos da extinta 1ª linha
Professores de saúde
Guarda mata do Rio Doce
Reformados
Despesas eventuais
Subtotal
Fazenda
Administração fiscal
Iluminação exterior da casa da tesouraria
Pagadoria das tropas
Almoxarifado
Extinta intendência dos diamantes
Extinta intendência do ouro
Recebedorias das Comarcas
Administração diamantina
Condução de cabedais
Despesa de extração
Reparos em edifícios nacionais
Despesas eventuais
Jubilados e aposentados
Aposentados de repartições extintas
Tenças
Pensões
Pensões de viúvas e filhas de militares
Subtotal
Total

6:100$
18:000$
183$
24:283$
7:499$
7:499$
3:056$
18:696$
2:028$
664$
22:333$
31;605$
4:000$
82:382$
19:779$
200$
300$
600$
600$
22:520$
6:000$
4:200$
2:400$
36:000$
2:400$
3:000$
4:468$
5:429$
270$
10:806$
4:000$
122:972$
237:136$

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Em conformidade aos dados da Tabela 6, conferiu-se para a composição da
despesa geral orçada pela Província de Minas Gerais em 1833 que o maior valor orçado foi
com Ministério da Fazenda: 122:972$ réis do total de 237:136$ (52%) réis. Em seguida vinha
o Ministério da Guerra, com 82:382$ réis do total de 237:136$ (35%) réis. O próximo era o
Ministério do Império, com 24:283$ réis do total de 237:136$ (10%) réis. Por fim, o último
vinha o Ministério da Justiça, com 7:499$ réis do total de 237:136$ (3%) réis.
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Tabela 7- Composição da despesa provincial orçada pela Província de Minas Gerais em
1833- em 1$000 réis
Ministérios

Valores em réis

Império
Presidente e secretaria
Conselho do governo
Conselho geral
Escolas menores
Engenharia
Jardim botânico
Catequese e civilização indígena
Colégio para a mocidade indiana
Obras públicas
Propagação da vacina
Guardamoria geral
Despesas eventuais
Subtotal
Justiça
Empregados eclesiásticos
Guardas municipais permanentes
Guardas nacionais
Magistratura
Sustento e vestuário de presos pobres
Condução de presos
Casas de prisão com trabalho
Reparos e construção de cadeias
Despesas eventuais
Subtotal
Total

9:920$
2:960$
2:000$
40:659$
1:040$
960$
3:000$
4:000$
22:000$
200$
800$
3:000$
90:539$
23:770$
76:542$
16:000$
16:000$
6:000$
600$
10:000$
6:000$
1:200$
156:112$
246:652$

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG – cxs. 1, 2, 3 e 4; e Leis Históricas Imperiais.

Segundo os dados da Tabela 7, deduziu-se para a composição da despesa
provincial orçada pela Província de Minas Gerais em 1833 que o maior valor orçado foi com
Ministério da Justiça: 156:112$ réis do total de 246:652$ (63%) réis. Por fim, em seguida
vinha o Ministério do Império, com 90:539$ réis do total de 246:652$ (37%) réis.
Manoel Rodrigues Jardim, Joaquim Dias Bicalho e Manoel Ferreira de Souza
assinaram como representantes da Tesouraria da Fazenda, em 26 de setembro de 1833, O
orçamento da receita provincial efetuada pela Fazenda Nacional na Tesouraria da Província
de Minas Gerais para o ano financeiro de 1835-36. Neste documento constou que o imposto
subsídio literário, 5 réis em libra de carne verde e 20 % sobre as aguardentes, fazia parte da
renda pública provincial, conforme a Lei de 10 de novembro de 1772, Alvará de 03 de junho
de 1809 e Lei de 15 de novembro de 1831 respectivamente. No tratamento dos dados, foi
possível verificar, contudo, que ainda não haviam sido estabelecidos quais recolhimentos faria
parte da renda geral e provincial, inclusive este tema fez parte da Fala Presidencial em Minas
Gerais de 1835, conforme tratei anteriormente44.

44
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Para levar adiante o projeto educacional imperial foi estabelecido um conjunto de
medidas legais. Essas Leis conviveram com outras herdadas do período colonial. Comprovei
com esta pesquisa que o imposto subsídio literário foi extinto em Minas Gerais com a Lei
mineira 49, de 08 de abril de 1836. Nesta Lei, determinou-se ao Presidente da Província
Mineira que arrecadasse para o ano financeiro de 1836-37 impostos sobre a cana de açúcar e
as reses. Por fim, dava por terminado por meio de Lei o período de vigência do imposto
subsídio literário em Minas.
Com base na premissa de que o processo do financiamento educacional Imperial
de 1822 a 1834 envolveu dois aspectos, os quais foram de questões legais e de captação de
recursos financeiros, necessários para a execução dos projetos políticos educacionais. Mas, os
mecanismos pelo qual esses recursos transitaram não estavam acessíveis e nem guardavam
relações próximas do investimento que havia sido efetuado com a instrução elementar de
Primeiras Letras em Minas. Passo a examinar, no capítulo III, a seguir, a distribuição da renda
geral com a instrução pública de Primeiras Letras na Província Mineira.
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CAPÍTULO III - A DISTRIBUIÇÃO DA RENDA GERAL COM A INSTRUÇÃO
PÚBLICA DE PRIMEIRAS LETRAS NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS

Neste capítulo, pretendo expandir as discussões feitas nos capítulos anteriores
sobre o projeto financeiro imperial, no período em estudo nesta pesquisa, com foco a sua
constituição na Província de Minas Gerais.
Inicio o estudo identificando as questões sobre a instrução pública de Primeiras
Letras no período de 1822 a 1834 nas “falas e nos relatórios” de Presidentes de Província em
Minas Gerais, nos documentos do Fundo de Fazenda Provincial em Minas Gerais e no jornal
O Universal os quais tratavam dos negócios em Minas. Dentre as informações sobre a
instrução pública elementar versada nos documentos, busco recuperar aqueles que se
ocupavam sobre as localidades com professores de Primeiras Letras. Além disso, demonstro
como se instituiu a representação e a apropriação dos dados contábeis orçamentários sobre a
Instrução Pública Elementar Mineira nas “falas e nos relatórios” oficiais.
A tarefa de identificar as localidades de escolas de Primeiras Letras e os
professores nelas lotados é complexa, pois houve investimento de leitura junto ao aparato
legal e, sobretudo no cruzamento de dados sobre os professores e os lançamentos contábeis no
corpus documental. Por meio disto, o objetivo foi o de identificar nos lançamentos, efetuado
pelo método das partidas dobradas, a folha de pagamento dos funcionários públicos com a
instrução pública de Primeiras Letras para alicerçar a análise.

3.1 Localidades com aulas públicas de Primeiras Letras: fragmentos de valores
despendidos com ordenados dos professores públicos de Primeiras Letras

Segundo Adão (1997), a legislação portuguesa, com a Lei de 6 de novembro de
1772, instituiu o primeiro sistema público de ensino no Ocidente, em Portugal e seus
territórios. E a Lei de 10 de novembro de 1772 extinguiu toda forma de tributação escolar,
estabelecendo um imposto único denominado subsídio literário, para financiar tal projeto.
No Brasil Imperial, a promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827 buscou
adequar o aparato legal proposto à instrução pública imperial. Esta organização deu-se
também no sentido do que deveria ser ensinado a essa população, agregou-se ao ler, escrever
e contar estudos sobre a Constituição do Império e a História do Brasil. Acrescentou-se,
assim, de acordo com Faria Filho (2007), aos alunos e às alunas outros conhecimentos e
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valores com a aplicação do método lancasteriano, monitoral ou mútuo, pelo qual um professor
poderia atender os vários deles em espaço maior, em menos tempo gasto no ensino com
auxílio de estudantes em destaque na aprendizagem.
Pelo investimento nas leituras acerca da renda pública e da despesa percebi que
esta temática foi bastante debatida pela população. Dentro desse tema, encontrei as
delimitações que o compuseram: a legislação, o financeiro e o orçamentário, as quais
carregavam suas especificidades de objetos. Dentre eles, ressalto a instrução pública bastante
discutida após a Fala de D. Pedro I quando da inauguração da Assembléia Constituinte de
1823, ao dar ênfase à necessidade de legislação específica sobre o pilar educacional em
construção.
Acerca desses debates, destaco, em anexo, alguns documentos 45 do período
publicados no jornal O Universal 46 . Pela análise destes, clareou que os conflitos foram
travados segundo os interesses dos diferentes grupos sociais versus a aplicação da Lei.
Observa-se pela portaria expedida do Poder Executivo, em 26 de fevereiro de
1825, sobre a necessidade de informações ao Estado, dos negócios provinciais, inclusive o da
instrução pública. Neste documento de informação ao Estado deveria conter: a relação das
cadeiras de Primeiras Letras, Gramática Latina, Retórica, Lógica, Geometria, Línguas
Estrangeiras, as localidades, os ordenados dos professores, o rendimento do subsídio literário
e os locais que pelo número de habitantes mereceriam a criação de outras cadeiras públicas.
Em 30 de julho de 1825, na Contadoria da Junta da Fazenda da Província de
Minas Gerais, foi elaborado pelo contador João Inocêncio de Azevedo Coutinho um
documento com a descrição resumida das rendas públicas mineiras. Coutinho (1825) fez esta
verificação em deferência ao despacho de 09 de julho de 1825 do Conselho do Governo da
Província de Minas Gerais, em resposta àquela portaria expedida pelo Poder Executivo, em 26
de fevereiro de 1825, sobre a necessidade de informações do estado dos negócios provinciais.
A elaboração do organograma 4 deu-se a partir deste documento, os valores
estavam expressos em réis sobre o cálculo das rendas, da dívida das entradas, dos dízimos e
das passagens de rios terem sido feitos pelo que se já tinha escriturado. Entretanto, os ofícios
de justiça e impostos foram calculados por aproximação, visto o atraso na administração e
45

O Universal:
ANEXO C - Número 158, de 19 de julho de 1826,
ANEXO D - Número 074, de 02 de janeiro de 1828 e
ANEXO E - Número 560, de 02 de fevereiro de 1831.
46
Esta pesquisa não foi contemplada com financiamento público durante o período do meu mestrado. Diante
desta problemática, fiz opção de anexar cópias de alguns documentos reproduzidos pelo periódico O Universal
com fim de minimizar custos.
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arrecadação deles, sendo os mesmos passíveis de alteração. Relatou, ainda, o contador que
tomou posse na Contadoria no ano de 1820 e encontrou os lançamentos em atraso e para
satisfazer ordens, lançou mão de meios extraordinários a fim de elaborar tabelas quando das
remessas à extinta Assembléia Constituinte, como se observa a seguir:
Não sendo, porém estes meios os próprios para se satisfazer o determinado
em diversas ordens do tesouro, tem sido preciso trazer a dia o atraso desde
dito tempo, o qual se está a concluir para se darem com exatidão todos os
balanços até 1824, e respectivas tabelas, que se exigem para serem presentes
à Assembléia Legislativa, e por isso, tanto por se não dever interromper esta
marcha; como porque não caberia em tempo uma mais extensa descrição;
julgo ficarem satisfeitos os quesitos do Exmo Conselho, quanto basta para se
formar justa idéia do estado da administração, e arrecadação das rendas desta
província, da dívida ativa e passiva da mesma (COUTINHO, 1825, FFPMG
- PASTA 19, CX. 1).

O uso da informação numérica, conforme Revel (1989), dava-se para além do
conhecimento populacional e territorial, entrava em cena a sua apropriação na sustentação de
decisões pela nova ordem em estabelecimento. Mas, na nova organização, a Monarquia
Constitucional Brasileira, ora exaltava o Estado Imperial do Brasil como ordeiro e em
contínuo progresso, ora desbancava os pares pela insegurança no tratamento dos dados
numéricos. Apresento o feito na 29ª sessão da Câmara dos Deputados, em 17 de junho de
1826, durante a qual propuseram ao Ministro da Guerra um assessor para auxiliá-lo com os
papéis governamentais pela sua ínfima perícia com os mesmos. Tal situação pode expressar
uma estratégia para não localizar as informações naquele momento ou mesmo a falta de
tendência para o exercício do cargo. Por fim, esta nova maneira sustentou os debates, os
embates, “as falas e os relatórios” de algumas pessoas no Brasil Imperial.
Embora a Contadoria da Fazenda tenha cumprido a determinação do Poder
Executivo repassada pelo Conselho da Província de Minas, conforme tratei acima, o
conselheiro Bernardo Pereira de Vasconcelos expôs a respeito do estado dos negócios
mineiros na sessão de 15 de fevereiro de 1827 47 . Ou seja, foi após quase dois anos do
recebimento dessas informações que as mesmas passaram a fazer parte da “fala” de
Vasconcelos ao Conselho, segundo o parecer de recebimento assinado por Antonio Augusto
Monteiro de Barros, Fernando Luis Monteiro de Magalhães e Manoel José Monteiro de
Barros em 30 de julho de 1825.

47
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No intuito de colocar em evidência o uso de informações elaboradas nos
orçamentos feitos na Contadoria de Fazenda, comprovei a ausência do tratamento dado ao
sistema financeiro.
Esse instrumento de informações da análise de dados fez parte constante das
“falas e dos relatórios” oficiais imperiais. Trago como exemplo para este trabalho além da
“fala” como “discurso fundador”, segundo Sales (2005), do Conselheiro Bernardo, outras
“falas”. Elas se espelharam em Vasconcelos (1827) quando das suas considerações sobre o
estado dos negócios públicos e nas medidas que foram anunciadas para a melhoria das artes,
ciências, comércio e indústria com a apropriação dos dados orçamentários, os quais eram
elaborados por estimativas. Foram desconsideradas as entradas e as saídas financeiras.
Outros documentos oficiais decorreram dos mesmos recursos sugeridos pelo
Conselheiro Bernardo (1827) como: a Fala durante a segunda sessão do Conselho Geral, em
01 de dezembro de 1829, proferida pelo Presidente de Província de Minas Gerais João José
Lopes Mendes; a do Presidente de Província de Minas Gerais Marechal José Manoel de
Almeida na terceira sessão, em 05 de dezembro de 1830; a do Presidente de Província de
Minas Gerais Manuel Ignácio de Melo e Sousa na quarta sessão, em 01 de dezembro de 1831,
e a quinta sessão, de 01 de dezembro de 1832; e, por fim, a do Presidente da Província
Antonio Paulino Limpo de Abreu no encerramento dos trabalhos do Conselho Geral da
Província de Minas Gerais, na sexta sessão de 01 de dezembro de 1833 e durante a abertura
da primeira sessão da Assembleia Legislativa Mineira, em 01 de fevereiro de 1835.
Comprovei nessas “falas” a referência de valores significativos no conjunto
documental apresentado com a rubrica contábil a Instrução Pública. Seja nas mudanças
efetivadas quanto ao método individual para o mútuo seja quanto aos castigos aplicáveis para
se ater à disciplina, dentre outros:

O systema de educação elementar, que se tem seguido no Brasil, desde o seu
descobrimento, tem sido mui dispendioso, e mui limitado; ainda sem notar
outros defeitos, que de tempos a tempos se tem conhecido, e se tem tentado
remediar com algumas providencias opportunas... Cuidaremos por tanto na
serie de Ensaios, sobre esta matéria,... hum resumo histórico do princípio e
progresso destes novos systemas de educação na Inglaterra; e explicar em
que consiste a vantagem destas instituições... As despesas da educação, entre
as classes pobres, seria talvez o único obstáculo, que pessoas sinceras e
amigas da humanidade poderiam admitir como causa de não generalizar a
instrução; mas o novo método tem também esta vantagem de economia;
porque um só mestre pode encarregar-se do ensino de novecentos ou mil
discípulos; e além do salário deste mestre, não há despesa da casa para a
escola; pedras, lápis, tinta, papel, e livros elementares (O UNIVERSAL,
1825, NR 01, p. 2-4).
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Outra convergência, as conversas acontecidas entre os parlamentares nas sessões
desde a Assembleia Constituinte de 1823, passando pelo Conselho Geral da Província e
Assembleia Legislativa até a configuração do Ato Adicional de 1834 à Carta de 1824 giraram
além das despesas do sistema educacional a necessidade de se levar as “luzes” àqueles
desprovidos de conhecimentos:
A instrução primária, que na forma da Constituição de proporcionar-se a
todos gratuitamente, é um dos objetos, que nesta província tem merecido o
maior desvelo e solicitude. Os governos despóticos que são os que amam e
promovem a ignorância, como um dos elementos da suas existências e
duração, é por isso no delírio de embrutecer os povos assemelham-se ao
louco que pretendesse arrancar a luz ao Astro do dia para cobrir o mundo de
trevas; mas os Governos livres que se sustentam sobre a teoria dos direitos e
obrigações do Homem Social, não receiam, antes protegem os progressos de
todos os conhecimentos humanos (ABREU, 1835, p. 4 e 6).

O Conselho Geral da Província de Minas Gerais, quando da sua instalação em 09
de junho de 1825, encontrou a instrução pública mineira funcionando em diferentes locais.
Segundo a Contadoria da Fazenda de Minas Gerais, em documento expedido pelo contador
José Inocêncio de Azevedo Coutinho, de 23 de agosto de 1825, a Instrução Pública esteve
composta de 51 cadeiras, sendo 32 de Primeiras Letras, 17 de Latim e 01 de Filosofia
Racional. A Instrução Pública na Província de minas Gerais estava, assim, representada para o
total de 51 Cadeiras: 63% com a Cadeira de Primeiras Letras, a seguinte em 35% com
Gramática Latina e a última em 2% com a Filosofia Racional.
Conclui-se por meio dessas informações que houve mais cadeiras de Primeiras
Letras em diferentes locais que as demais. Contudo, variando a escala de análise para o
quantitativo gasto nas diferentes Cadeiras, constatei que o valor despendido com a Cadeira de
Latim foi maior que a de Primeiras Letras, como pode ser observado na tabela 8, elaborada a
partir dos quadros 7, 8 e 9, a seguir.

95

Quadro 6- Cadeiras de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais em 1825 e ordenados
dos professores - em 1$000 réis
Localidades
Antônio Dias
Baependi
Barbacena
Brejo do Salgado
Caeté
Campanha
Catas Altas
Conceição
Congonhas do Campo
Curral del Rey
Guarapiranga
Infecionado
Infecionado
Itabira do Mato Dentro
Jacui
Joaquim
Mariana
Minas Novas
Ouro Preto
Ouro Preto - Ensino Mútuo
Paracatu
Pitangui
Queluz
Rio Vermelho
Sabará
Santa Bárbara
Santa Luzia de Sabará
São João del-Rei
São João del-Rei – Ensino
Mútuo
São José
São Miguel de Piracicaba
Sumidouro
Tamanduá
Vila do Príncipe
Total

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Aposentado
1
1
1
1
Suspenso
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ordenado
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
200$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
150$
240$

1
1
1
1

150$
150$
150$
150$

1
33

150$
5:090$

Local atual
Brejo do Amparo
Conceição do Mato Dentro
Congonhas
Belo Horizonte
Piranga
Santa Rita Durão
Santa Rita Durão
Itabira
Conselheiro Lafaiete
Santa Luzia
Tiradentes
Rio Piracicaba
Mariana
Itapecerica
Serro
-

Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 20, cx. 1; e Leis Históricas Imperiais.
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Quadro 7- Cadeiras de Latim na Província de Minas Gerais em 1825 e ordenados dos
professores - em 1$000 réis
Localidades
Baependi
Brejo do Salgado
Caeté
Campanha
Conceição
Guarapiranga
Mariana
Minas Novas
Ouro Preto
Paracatu
Pitangui
Rio Preto
Sabará
São João del-Rei
São José
Tejuco
Vila do Príncipe
Total

Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

Ordenado
400$
400$
400$
400$
400$

Local atual
Brejo do Amparo
Conceição do Mato Dentro

400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
400$
6:800$

Piranga
Tiradentes
Diamantina
Serro
-

Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 20, cx 1; e Leis Históricas Imperiais.

Quadro 8- Cadeira de Filosofia Racional na Província de Minas Gerais em 1825 e ordenado
do professor - em 1$000 réis
Localidade
Ouro Preto
Total

Quantidade
1
1

Ordenado
460$
460$

Quadro elaborado pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 20, cx. 1; e Leis Históricas Imperiais.

Tais documentos viabilizaram também a elaboração do Mapa 1 por meio do
conjunto das cadeiras de Primeiras Letras distribuídas e em funcionamento na Província de
Minas Gerais em 1825, apresentado a seguir.
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Mapa 1- Cadeiras de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais em 1825

Mapa elaborado pela autora com assessoria da Geógrafa Déborah Coura Rodrigues.
Nota: Não constam neste mapa duas localidades - a do professor aposentado, em Santa Rita Durão, e do suspenso, em Mariana.

As conclusões nos estudos de pesquisadores sobre população, economia, família e
a política comprovam a importância dos metais, das pedras preciosas e da lavoura localizadas
e extraídas no povoamento de Minas Gerais. Segundo João Antônio de Paula (2012), Minas
era a Província Imperial mais populosa no século XVIII, com vantagem pela descoberta do
ouro. No que diz respeito ao mapa 1, as Cadeiras de Primeiras Letras foram criadas nos locais
mais populosos, que eram também, em alguma medida, aqueles que faziam parte do processo
de extração, negociação e escoamento daqueles produtos de grande valor comercial.
Ainda de acordo com a Contadoria da Fazenda de Minas Gerais em documento
expedido pelo contador Francisco de Assis de Azevedo Coutinho, de 03 de dezembro de
1832, a Instrução Pública continha 77 professores, sendo 61 de Primeiras Letras, 11 de
Gramática Latina, 02 de Filosofia, 01 de Anatomia, 01 de Retórica e 01 de Geometria. Estes
valores equivalem, em termos percentuais, do total de 77 professores: 79% estavam com as
cadeiras de Primeiras Letras, a seguir vinha 14% com as Cadeiras de Gramática Latina, a
próxima 3% com a Cadeira de Filosofia e, por fim, 4% com as Cadeiras de Anatomia,
Retórica e Geometria.
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Os documentos permitiram a elaboração de lista de localização 1, 2 e 3 e do mapa
2 do conjunto das cadeiras de Primeiras Letras distribuídas e que estavam em funcionamento
na Província de Minas Gerais em 1832. Ainda, a tabela 8 sobre os valores despendidos com a
Instrução Pública mineira em 1832 - em réis, os quais seguem apresentados.

Localização 1- Localidades com cadeiras de Primeiras Letras, lista nominativa dos
professores (as) e valores de seus vencimentos totais pelo tempo de trabalho na Província de
Minas Gerais em 1832
Localidade

Professor(a)

Ordenado

1 Aiuruoca

Manoel Jose Marques

228$888

2 Antonio Dias Abaixo

Quintiliano Gomes da Silveira

3 Antonio Dias Abaixo

Modesto Antonio da Silva Bessa

109$444

4 Baependi

Antonio Carlos da Rocha Brandão

132$066

5 Baependi

Jacinta Carlota de Oliveira Meireles

167$222

6 Barbacena

João da Cunha Melo

150$000

7 Barra do Bacalhau

Francisco de Paula Duarte e Castro

154$600

8 Barra Longa

Manoel Ferreira da Trindade

250$800

9 Brejo do Salgado

Padre Manoel Joaquim Saraiva

115$833

10 Cachoeira do Campo

Antonio da Silva Dinis

147$755

11 Caeté

Antonio de Magalhães e Silva

180$911

12 Campanha

[...] Ferreira da Silva

57$400

13 Campo Belo

Jose Pereira da Fonseca

77$800

14 Carrancas

Hipólito Emiliano da Silva Ribeiro

332$020

15 Catas Altas da Noruega

Tristão Antonio de Paula Andrade

168$644

16 Catas Altas do Mato Dentro

Cipriano Celestino Augusto de Figueiredo

283$200

17 Conceição do Mato Dentro

Jose Joaquim Bento de Oliveira

112$500

18 Congonhas do Campo

Antonio [...] de Melo

37$500

19 Congonhas do Campo

Manoel José Seabra

178$888

20 Curral del Rey

Claudio Marcelino Pereira de Freitas

152$222

21 Curvelo

Manuel Pereira da Silveira

214$600

22 Dores

Flávio Máximo Pereira Duarte

270$000

23 Furquim

Padre Candido Joaquim da Rocha

206$800

24 Guarapiranga

Manuel José da Cunha

205$622

25 Inficionado

Manoel Correa Burgos

209$600

26 Itabira do Campo

Nicolau Pereira Lima

200$000

27 Itabira do Mato Dentro

Cândido de Abreu Silva

229$755

28 Itabira do Mato Dentro

Padre Jose de Freitas Rangel

196$283

86$666
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Localização 1- Localidades com cadeiras de Primeiras Letras, lista nominativa dos
professores (as) e valores de seus vencimentos totais pelo tempo de trabalho na Província de
Minas Gerais em 1832
29 Itaverava

Luiz José Ferreira Barros

126$300

30 Jacuí

Antonio Ferreira Pereira

85$833

31 Lagoa Santa

Emílio Pinto Ferreira

213$888

32 Mariana

João Maria Martins

247$800

33 Matozinhos

Padre Valeriano de Almeida Lima

133$977

34 Oliveira

Inácio Gonçalves de Barros

266$121

35 Ouro Branco

Jose Bonifácio Pereira Guimarães

131$250

36 Ouro Preto

Herculano Ferreira Pena

200$000

37 Ouro Preto

Beatriz Francisca de Assis Brandão

241$600

38 Paracatu

Joaquim de Melo Franco Bueno

145$000

39 Patafufio

Joaquim da Rocha Ribeiro

319$600

40 Pitangui

Francisco Fulgêncio de Oliveira

211$800

41 Pomba

Antonio Felisberto do Nascimento

113$888

42 Pomba

Padre Antonio Gonçalves Nunes

350$000

43 Ponte Nova

Floriano José de Oliveira

200$000

44 Pouso Alegre

Padre Joaquim José de Oliveira

157$800

45 Pouso Alto

Francisco de Paula Monteiro de Noronha

173$333

46 Queluz

Antonio Ferreira da Silva

114$700

47 Rio Novo

Felisberto Moreira de Albuquerque

79$583

48 Sabará

Padre Joaquim Theodoro de Miranda

287$200

49 Santa Bárbara

João de Sousa Godinho

214$000

50 Santa Luzia

Padre Alexandre Gomes de Araujo

191$000

51 Santa Quitéria

Valeriano José da Costa

300$000

52 São Caetano

José Custódio Pereira Brandão

216$200

53 São João Batista do Presídio

Joaquim Jose Gonçalves Sena

100$000

54 São João del- Rei

Antonio [...] Pereira Pimentel

304$050

55 São João del-Rei

Policena Tertuliana de Oliveira

266$800

56 São José

Venâncio Jose da Silva Simões

250$000

57 São José

José [...] de Azevedo

152$000

58 Saúde

João Epifânio Pereira

359$333

59 Sumidouro

Antonio Ismeno Herculano

186$666

60 Taquaraçú

João de Araujo Vale

412$777

61 Tejuco

Joaquim Zacarias Pacheco

218$400

48

Localizações escolares e lista nominativa de professores com valores de seus vencimentos elaborados pela autora conforme pesquisa
efetuada no FFPMG - pasta 15, cx. 2; e Leis Históricas Imperiais.
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Não localizei o nome atual referente a este local na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.
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Localização 2- Localidades com cadeiras de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais
para meninos em 1832
Localidade
1- Aiuruoca
2- Antonio Dias (2 escolas para meninos)
3- Baependi
4- Barbacena
5- Barra Longa
6- Belo Horizonte
7- Brejo do Amparo
8- Cachoeira do Campo
9- Caeté
10- Campanha
11- Campo Belo
12- Carrancas
13- Catas Altas
14- Catas Altas da Noruega
15- Conceição do Mato Dentro
16- Congonhas (2 escolas para meninos)
17- Conselheiro Lafaiete
18- Curvelo
19- Diamantina
20- Dores do Indaiá
21- Esmeraldas
22- Guaraciaba
23- Itabira (2 escolas para meninos)
24- Itabirito
25- Itaverava
26- Jacuí
27- Lagoa Santa
28- Mariana
29- Mariana - Furquim
30- Mariana - Sumidouro
31- Matozinhos
32- Oliveira
33- Ouro Branco
34- Ouro Preto
35- Pará de Minas
36- Paracatu
37- Piranga
38- Pitangui
39- Ponte Nova
40- Pouso Alegre
41- Pouso Alto
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Localização 2 - Localidades com cadeiras de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais
para meninos em 1832
42- Rio Novo
43- Rio Pomba (2 escolas para meninos)
44- Sabará
45- Santa Bárbara
46- Santa Luzia
47- Santa Rita Durão
48- São Caetano
49- São João del- Rei
50- Taquaraçú de Minas
51- Tiradentes (2 escolas para meninos)
52- Visconde do Rio Branco
Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 15, cx. 2; e Leis Históricas Imperiais.

Localização 3- Localidades com cadeiras de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais
para meninas em 1832
Localidade

Nome

Baependi

Jacinta Carlota de Oliveira Meireles

Ouro Preto

Beatriz Francisca de Assis Brandão

São João del-Rei

Policena Tertuliana de Oliveira

Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 15, cx. 2; e Leis Históricas Imperiais.
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Mapa 2- Escolas de Primeiras Letras em Minas Gerais para meninos em 1832

Mapa elaborado pela autora com assessoria da Geógrafa Déborah Coura Rodrigues conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 15, cx. 2;
e Leis Históricas Imperiais.

Tabela 8- Valores despedidos com a Instrução Pública mineira em 1832- em réis
Cadeiras
Primeiras Letras
Estudos Maiores
Total

Quantidade
61
15
76

Valor despendido
11:827$918
5:681$720
17:509$638

Tabela elaborada pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 15, cx. 2; e Leis Históricas Imperiais.

Na lista de localização 1 intitulada Localidades com cadeiras de Primeiras Letras,
lista nominativa dos professores (as) e valores de seus vencimentos totais pelo tempo de
trabalho na Província de Minas Gerais em 1832 observa-se que o professor de Primeiras
Letras Antônio Ferreira Pereira, lotado em Jacuí, exerceu sua função de 01 de janeiro de 1826
até 27 de julho de 1827 com vencimentos totalizados em 85$833 réis. Porém, de acordo com
os documentos, o mesmo não recebeu seu ordenado até o ano 1832. Não localizei registro da
morte do referido professor, nem de sua transferência de trabalho para outra localidade e
sequer encontrei alguma petição de cobrança de anos pretéritos.
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Por meio da lista nominativa de 1832 foi possível estabelecer o período trabalhado
de cinco outros professores que atuavam em Minas, foram eles, o Padre Manoel Joaquim
Saraiva de 1º de abril de 1830 até 08 de janeiro de 1831, Padre Antônio Gonçalves Nunes de
1º de outubro de 1830 até 30 de junho de 1832, Valeriano José da Costa de 1º de abril de 1831
até março de 1832, João Epifânio Pereira de 25 de janeiro de 1830 até 31 de março de 1832 e
Antônio Ismero Herculano de 1º de janeiro de 1831 até 31 de dezembro de 1831.
Ao seguir a escala de análise com o quantitativo gasto nas diferentes cadeiras,
localizei valores que deveriam ter sido pagos aos professores. Com os 61 professores de
Primeiras Letras deveria ter sido despendido 11:827$918 réis, o de Anatomia 200$000 réis, os
de Filosofia 405$055 réis, o de Retórica 440$000, o de Geometria 66$666 réis e os 11 de
Latim 4:569$999 réis, perfazendo o total de 17:509$638 réis. Ao que os documentos
comprovaram, parece ter havido uma variação nos valores, e as Escolas Elementares
estiveram em primeiro patamar como as mais dispendiosas naquele momento, o que equivale,
em termos percentuais, a 68% com as cadeiras de Primeiras Letras, a 26% com as de Latim e
a 6% com as demais.
Retomando da tabela 4 intitulada Valores a despender com a instrução pública
brasileira: ano financeiro de 1831-1832 e de 1833-1834 – Em 1$000 réis” os valores orçados
a despender no Brasil para o ano financeiro de 1831-1834. Recupero que foram 25:281$000
réis o valor orçado a despender com a Instrução Pública Província de Minas Gerais,
equivalente a 20% do valor total orçado para Minas, 127:169$000 réis. Embora tendo um
superávit de 7:771$362 nesta rubrica contábil, os documentos indicavam aumento na dívida
passiva com a folha dos professores da Instrução Pública Mineira49.
Ao dar continuidade à análise do quantitativo gasto nas diferentes cadeiras,
considerando as localidades em que estas estão inseridas e a lista nominativa dos professores
de Primeiras Letras para o ano financeiro de 1832-1833, percebe-se que houve um aumento
significativo da quantidade de cadeiras, no volume da folha de pagamento e a inclusão da
mulher como aluna e professora à luz dos documentos trabalhados.
Jinzenji (2008, p. 198) estudou a função educativa do periódico O Mentor das
Brasileiras, impresso na Província de Minas Gerais em São João del-Rei, entre 1829 e 1832.
As escolas públicas para meninas, quando da sua abertura, eram noticiadas nos jornais que
“também divulgavam para o público, e temos notícia de que pouco mais de dois meses após

49

Não foi possível trabalhar com esta variável, pela limitação das informações nos documentos.
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ser aprovada no concurso, Policena Tertuliana de Oliveira abria a escola de Primeiras Letras
para meninas em São João del-Rei, em abril de 1829”.
Manoel Rodrigues Jardim e Joaquim Dias Biacalho assinaram pela Contadoria da
Fazenda Pública o orçamento da despesa da Província de Minas Gerais para o ano financeiro
de 1835 a 1836 pelo Ministério do Império, em 26 de setembro de 1833 50. Orçou-se, neste
documento, o valor de 39:200$000 réis para ser despendido com as Escolas Elementares em
98 locais, com 103 Escolas. Desses locais, 54 Cadeiras estavam para serem inauguradas a
favor de 49 locais em funcionamento. Entretanto, no total foram 120 escolas em função de
que em muitos dos lugares houve mais de uma escola.
A legislação que amparou as determinações do Conselho Geral da Província de
Minas Gerais sobre as localidades a serem beneficiadas com Cadeiras de Primeiras Letras
para meninos e para meninas estava contida na Lei de 15 de outubro de 1827 e de 27 de
agosto de 1828. Da mesma forma, com os Decretos de 28 de junho de 1831, de 06 de julho de
1832 e de 07 de agosto de 1832.
Fonseca (2010) em obra intitulada O ensino régio na Capitania de Minas Gerais
1772-1814 tratou da disseminação das Aulas Régias em parte da América Portuguesa. Este
texto sintetizou refinamento de pesquisa, no sentido do afunilamento de dados sobre
professores no período do antigo regime. Contudo, trago-o para comparar a lista nominativa
elaborada por esta historiadora com os dados organizados às informações aqui coletadas, com
propósito de verificar possíveis conexões e análise.
Do que constatei nos documentos 51 aqui tratados, alguns professores da lista
nominativa de Fonseca (2010) estavam na lista de professores referente à Instrução Pública
por mim levantada. Do cruzamento dessas listas, apresento, assim, quais foram: Francisco
Manoel da Silva (Padre), professor de Latim de Minas Novas, 400$000 réis; Manuel Joaquim
Ribeiro (Padre), professor de Filosofia Racional de Ouro Preto, 460$000 réis; Manoel da
Paixão e Paiva (Padre), professor de Latim de S. J. Del Rey, 400$000 réis; José Pereira
Romão (Padre), professor Primeiras Letras do Inficionado, 150$000 réis; e José Antônio
Freire Barata (Padre), professor Primeiras Letras de Congonhas do Campo, 150$000.
50
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Desses cinco professores, ao que esta investigação me possibilitou analisar, todos
estavam aposentados, exerceram as funções de professores na Instrução Pública no antigo
regime e nos primórdios da nova ordem; do total de 100% desses professores, os da escola de
Primeiras Letras estavam em 40% e 60 % nas “escolas maiores”.
Os documentos permitiram a elaboração de lista de localização geográfica 4, 5, 6
e 7 e de lista do mapa 3, 4 e 5 do conjunto das cadeiras de Primeiras Letras distribuídas por
estimativa na Província de Minas Gerais em 1833, os quais seguem.

Localização 4- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninos em 1833
Localidade

Local Atual

1- Água Suja

Berilo

2- Aiuruoca
3- Antonio Dias (2 escolas de meninos)
4- Antonio Pereira
5- Arassuaí

Araçuaí

6- Araxá
7- Baependi
8- Barbacena
9- Barra Longa
10- Bom Sussego
11- Buritis
12- Cabo Verde
13- Cachoeira do Campo
14- Caeté (2 escolas de meninos)
15- Caldas
16- Camanducaia
17- Campanha
18- Campo Belo
19- Capela da Serra

Bocaina de Minas

20- Capela de Cocais

Barão de Cocais

21- Carabandelas

Coromandel

22- Carrancas
23- Catas Altas da Noruega
24- Catas Altas de Mato Dentro

Catas Altas

25- Chapada
26- Conceição da Barra
27- Congonhas do Campo

Congonhas

28- Contendas

Brasília de Minas

29- Curral del Rey

Belo Horizonte

30- Curvelo
31- Desemboque
32- Diamantina (2 escolas de meninos)
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Localização 4- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninos em 1833
33- Dores

Boa Esperança

34- Dores

Dores do Indaiá

35- Douradinho

Machado

36- Formiga (2 escolas de meninos)
37- Furquim

Mariana

38- Inficionato

Santa Rita Durão

39- Itabira do Campo

Itabirito

40- Itabira do Mato Dentro Itabira
41- Itacambira
42- Itajubá
43- Itambé

Itambé do Mato Dentro

44- Itaverava
45- Jacuí
46- José da Paraopeba

São José da Paraopeba

47- Lagoa Santa
48- Lavras do Funil

Lavras

49- Mariana
50- Mateus Leme
51- Matozinhos
52- Mercês da Pomba

Mercês

53- Minas Novas
54- Morro do Pilar
55- Oliveira
56- Ouro Branco
57- Ouro Fino
58- Ouro Preto (ensino mútuo)
59- Paracatu
60- Passa Tempo
61- Patafutio

Pará de Minas

62- Peçanha
63- Piedade dos Gerais
64- Piranga
65- Pitangui
66- Ponte Nova
67- Pouso Alegre
68- Pouso Alto
69- Prados
70- Rio Novo
71- Rio Pardo
72- Rio Preto
73- Rio Verde
74- Rio Vermelho
75- Sabará

Conceição do Rio Verde
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Localização 4- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninos em 1833
76- Salgados

São José do Salgado

77- Santa Bárbara
78- Santa Luzia
79- Santa Quitéria

Esmeraldas

80- Santa Rita de Ibitipoca
81- Santana dos Ferros na Barra do Bacalhau

Piranga

82- Santana dos Ferros

Ferros

83- Santo Antonio do Rio do Peixe

Alvorada de Minas

84- São Bartolomeu
85- São Caetano
86- São Domingos do Prata
87- São Gonçalo

São Gonçalo do Sapucaí

88- São João Batista do Presídio

Visconde do Rio Branco

89- São João del-Rei
90- São José do Chopotó

Alto do Rio Doce

91- São José

Tiradentes

92- São Miguel Piracicaba

Rio Piracicaba

93-São Miguel

São Miguel do Anta

94- São Romão
95- Sete Lagoas
96- Sumidouro

Mariana

97- Tamanduá

Itapecerica

98- Taquaraçu

Taquaraçú de Minas

99- Três Pontas
100- Uberaba
101- Vila da Pomba

Rio Pomba

102- Vila da Queluz

Conselheiro Lafaiete

103- Vila do Príncipe

Serro

Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 17, cx. 3; e Leis Históricas Imperiais.
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Mapa 3- Escolas de Primeiras Letras para meninos na Província de Minas Gerais em 1833

Mapa elaborado pela autora com assessoria da Geógrafa Déborah Coura Rodrigues conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 17, cx. 3;
e Leis Históricas Imperiais.

Localização 5- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninos em 1833 - a
inaugurar
Localidade

Local Atual

1- Água Suja

Berilo

2- Antônio Pereira
3- Arassuaí

Araçuaí

4- Araxá
5- Bom Sussego
6- Buritis
7- Cabo Verde
8- Caldas
9- Camanducaia
10- Capela da Serra

Bocaina de Minas

11- Capela de Cocais

Barão de Cocais

12- Carabandelas

Coromandel

13- Chapada
14- Conceição da Barra

Conceição da Barra de Minas
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Localização 5- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninos em 1833 - a
inaugurar
15- Contendas

Brasília de Minas

16- Desemboque

Sacramento

17- Dores

Boa Esperança

18- Douradinho

Machado

19- Formiga (2 escolas de meninos)
20- Itacambira
21- Itajubá
22- Itambé

Itambé do Mato Dentro

23- José da Paraopeba

São José da Paraopeba

24- Lavras do Funil

Lavras

25- Mateus Leme
26- Mercês da Pomba

Mercês

27- Minas Novas
28- Morro do Pilar
29- Ouro Fino
30- Passa Tempo
31- Peçanha
32- Piedade dos Gerais
33- Piranga
34- Prados
35- Rio Pardo
36- Rio Preto
37- Rio Verde

Conceição do Rio Verde

38- Rio Vermelho
39- Salgados

São José do Salgado

40- Santa Rita de Ibitipoca
41- Santana dos Ferros na Barra do Bacalhau

Piranga

42- Santana dos Ferros

Ferros

43- Santo Antonio do Rio do Peixe

Alvorada de Minas

44- São Bartolomeu
45- São Domingos do Prata
46- São Gonçalo

São Gonçalo do Sapucaí

47- São José do Chopotó

Alto do Rio Doce

48- São Miguel Piracicaba Rio Piracicaba
49- São Miguel

São Miguel do Anta

50- São Romão
51- Sete Lagoas
52- Tamanduá

Itapecerica

53- Três Pontas
54- Uberaba
55- Vila do Príncipe

Serro

Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG- pasta 17, cx. 3; e Leis Históricas Imperiais.
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Mapa 4- Escolas de Primeiras Letras para meninos na Província de Minas Gerais, em 1833- a
inaugurar

Mapa elaborado pela autora com assessoria da Geógrafa Déborah Coura Rodrigues conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 17, cx. 3;
e Leis Históricas Imperiais.

Localização 6 - Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninas em 1833
Localidade

Local atual

1- Baependi
2- Barbacena
3- Campanha
4- Itabira do Campo

Itabirito

5- Lagoa Santa
6- Mariana
7- Ouro Preto
8- Pitangui
9- Pouso Alto
10- Sabará
11- São João del-Rei
12- Tamanduá

Itapecerica

13- Vila do Príncipe

Serro

Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG- pasta 17, cx. 3; e Leis Históricas Imperiais.
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Localização 7- Localidades com escolas de Primeiras Letras para meninas em 1833- a
inaugurar
Localidade

Local atual

1- Barbacena
2- Campanha
3- Itabira do Campo

Itabirito

4- Lagoa Santa
5- Mariana
6- Pitangui
7- Pouso Alto
8- Sabará
9- Tamanduá

Itapecerica

10- Vila do Príncipe

Serro

Localizações escolares elaboradas pela autora conforme pesquisa efetuada no FFPMG- pasta 17, cx. 3; e Leis Históricas Imperiais.

Mapa 5- Escolas de Primeiras Letras para meninas na Província de Minas Gerais, em 1833 - a
inaugurar

Mapa elaborado pela autora com assessoria da Geógrafa Déborah Coura Rodrigues conforme pesquisa efetuada no FFPMG - pasta 17, cx. 3;
e Leis Históricas Imperiais.
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Os dados sobre os locais em que havia escolas de Primeiras Letras em
funcionamento na Província de Minas Gerais para meninos e para meninas em 1832 conferem
que o maior número de escolas de Primeiras Letras era para os meninos: 58 do total de 61
(95%) de escolas. Em seguida vinham as escolas de Primeiras Letras para meninas, com 3
aulas do total de 61 (5%).
Os locais em que havia escolas de Primeiras Letras em funcionamento na
Província de Minas Gerais para meninos e para meninas em 1833, conforme os dados,
incluíam escolas de Primeiras Letras em funcionamento para meninos e para meninas e a
inaugurar, para meninos e para meninas conferem que o maior número de escolas era a para
meninos em funcionamento: das 55 do total de 116 (52%) de escolas. Em seguida vinham às
escolas de Primeiras Letras para meninos a inaugurar, com o total de 116 (9%) de escolas. Por
fim, as escolas de Primeiras Letras para meninas em funcionamento, com 3 escolas do total de
116 (3%) de escolas.
Uma possível compreensão do movimento de criação ou de supressão de Cadeiras
se deu por meio do documento52 gerado pela Contadoria da Junta da Fazenda de 23 de agosto
de 1825, assinado pelo contador José Innocêncio de Azevedo Coutinho, no qual havia uma
relação de Despesas pela folha civil em Minas Gerais. Nesta relação continha uma despesa
orçada de 200$000 réis para a Cadeira de Anatomia e Cirurgia que estava vaga.
Outro documento foi a Tabela do Orçamento da despesa da província de Minas
Gerais pelo Ministério do Império para o ano financeiro de 1º de julho de 1832 a 30 de julho
de 183353, feita na Contadoria da Junta da Fazenda em 14 de agosto de 1830 e assinada pelo
escrivão deputado da Junta da Fazenda João Joaquim da Silva Guimarães e pelo contador
interino Lucas Antonio de Souza Oliveira e Castro. Nesta tabela constava orçado para o
professor de Aritmética, Geometria e Trigonometria do Ouro Preto, com base no Decreto
Imperial de 27 de setembro de 1828 e de 7 de julho de 1829, a quantia de 400$000 réis. E
para o Professor de Anatomia de Ouro Preto, com base na Carta Patente, de 18 de setembro de
1818, a quantia de 200$000 réis.
Por último, em 5 de dezembro de 1831, a Contadoria da Junta da Fazenda
produziu um documento assinado pelo contador interino Lucas Antonio de Souza Oliveira e
Castro a respeito do Orçamento da despesa do Ministério do Império da Província de Minas
Gerais para o ano financeiro de 1º de julho de 1833 até fim de junho de 183454. Dentre as
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rubricas contábeis neste documento orçamentário vinha a Instrução Pública com a Cadeira de
Filosofia Racional e Moral de Ouro Preto, conforme Provisão da Real Mesa Censória 25 de
abril de 1786, orçada com a quantia de 460$000 réis, em processo de concurso. Em seguida
vinham as Cadeiras de Retórica na cidade de Mariana, de acordo com a Resolução Imperial
de 21 de julho de 1825, com 440$000 réis, provida; a de Aritmética, Geometria e
Trigonometria de Ouro Preto, segundo o Decreto de 7 de julho de 1828, com 400$000 réis,
“vaga”; a de Desenho e História em Ouro Preto, conforme a Carta Régia de 7 de março de
1817,

com 200$000 réis, “vaga”. Por fim, a Cadeira de Anatomia, Cirurgia e Arte

Obstetrícia, segundo a Carta Régia de 17 de junho de 1801, com 200$000 réis, provida.
O periódico O Universal do dia 05 de fevereiro de 1824, número 988, reproduziu
em sua primeira página a cópia da Resolução do Conselho Geral da Província de Minas
Gerais de 04 de fevereiro de 1834, assinada pelo Vice-Presidente José Pedro de Carvalho e
pelo Secretário Antônio Ribeiro Andrade. Esta resolução se deu em observância à Lei de 8 de
outubro de 1833 no artigo 31, após exame do Orçamento da Receita e Despesa da Província
de Minas Gerais para o ano financeiro de 1835 e 1836, “que lhe foram apresentados pelo
Presidente da Província, em conformidade do que dispõe a citada lei”, fixava a quantia de
600$000 réis ao ordenado do professor de Aritmética, Geometria e Trigonometria. Mas, não
localizei nos documentos pesquisados nenhuma despesa feita com esta Cadeira.
Na segunda página do mesmo periódico encontravam-se sobre o sobredito
orçamento de 1835 e 1836 várias observações, dentre elas vinha uma sobre o Colégio dos
Indígenas. O Conselho Geral justificou-se sobre a quantia orçada de 6:400$000 réis para a
catequese (3:000$000 réis) e para o Colégio dos indígenas (3:400$000 réis) 55 em que esta
veio “orçada pela Presidência e havia sido decretada na Lei do Orçamento por entender que
será suficiente, até que o Colégio se organize completamente” (O UNIVERSAL, 1834, p. 2).
Da relação de despesas pela folha civil em Minas Gerais de 1825, a Tabela do
Orçamento da despesa da província de Minas Gerais pelo Ministério do Império para o ano
financeiro de 1º de julho de 1832 a 30 de julho de 1833, Orçamento da despesa do Ministério
do Império da Província de Minas Gerais para o ano financeiro de 1º de julho de 1833 até
fim de junho de 1834 e da reprodução da Resolução do Conselho Geral da Província de
Minas Gerais de 04 de fevereiro de 1834 inferiu-se que a criação e o funcionamento das
Aulas Públicas de Primeiras Letras reforçavam que havia um conjunto de medidas
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A proposta inicial formulada pelos contadores Manoel Roiz Jardim e Joaquim Dias Bicalho fora de 4:000$000
réis para a catequese e 3:000$000 réis para o Colégio dos Indígenas (FFPMG – pasta 16, cx. 3) como
desenvolvido no capítulo I desta dissertação.
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orçamentárias e financeiras que conviviam em direções diferentes, mas faziam parte do
mesmo processo de escolarização, que favoreciam o remanejamento de recursos financeiros
da Instrução Pública para outros segmentos da vida social.
Para verticalizar o remanejamento financeiro, trago sobre o preenchimento das
vagas para professores um edital na conformidade da Resolução do Conselho Geral da
Província de Minas Gerais, em sessão de 23 de abril de 1830, em que se determinou exame
para professores das Cadeiras de Primeiras Letras vagas conforme determinação da Lei de 15
de outubro de 1827. Para tanto, circulou comunicado na página 2 do periódico O Universal,
número 550, de 28 de janeiro de 1831, a informação sobre um exame com fins ao
preenchimento do quadro funcional da Instrução Elementar, após dia 05 de março. Logo, o
interesse permanecia o mesmo que era o de atingir as pessoas do espaço urbano.
Em outra sessão, de 14 de fevereiro de 1831, os dados quantitativos sobre o
orçamento da despesa para o ano financeiro de 1831 a 1832 com o Ministério do Império
ficaram definidos pelo mesmo Conselho. Conforme a reprodução deste documento no número
567, de 9 de março de 1831, do O Universal, este Conselho manifestou-se sobre a
irregularidade montada na Secretaria do Governo, pela qual recebiam acumulativamente
vencimentos do Ministério do Império e pelo próprio órgão. Sobre a instrução pública o
sobredito órgão calculou a necessidade de se chegar até 150 o número das escolas de
Primeiras Letras. Assim, consignou a esta rubrica a quantia orçamentária de 40:000$000 réis
(quarenta contos de réis). Este valor é compatível com o valor orçado para a Instrução
Pública conforme a tabela 4 nomeada de Valores a despender com a instrução pública
brasileira: ano financeiro de 1831-1832 e de 1833-1834 – Em 1$000 réis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a possibilidade de compreender alguma das partes que corroborou com o
processo de escolarização na Província de Minas Gerais entre 1822 e 1834, este estudo
perseguiu possíveis respostas para duas perguntas ao “examinar cuidadosamente as evidências
fragmentárias e imperfeitas” (THOMPSON, 1987, p.100), quais foram: como era a
participação da Província de Minas Gerais com o imposto subsídio literário na renda pública
geral? Qual era a relação entre os cálculos contábeis elaborados pela Junta da Fazenda de
Minas referente à Instrução Pública de Primeiras Letras e as “falas e os relatórios” feitos pelos
representes políticos imperiais?
A hipótese que norteou essas perguntas confirmou-se quando nos anos de 1822 a
1834 houve convivência entre o antigo e o novo regime. O processo de formação do Estado
Brasileiro apoiou-se aos novos princípios do ler, escrever, contar, estudos sobre a
Constituição do Império e a História do Brasil para levar a civilização àqueles viventes do
espaço urbano e a prepará-los para a vida em sociedade no Estado Imperial do Brasil.
Ao estipular que as “raízes históricas” da instrução pública de Primeiras Letras no
Brasil estão no século XVIII, permitia, assim, mas sem chamativa sobre o “iluminismo
português” seja pelo limite temporal imposto a este estudo, revisitar àquela escola pública em
Portugal e seus ex-territórios.
D. José I determinou, com a participação de José Sebastião de Carvalho e Melo,
também conhecido como Conde de Oieras e, depois, Marquês de Pombal, pelo Alvará Régio
de 28 de junho de 1759, a Reforma dos Estudos Menores. Esta reforma foi balizada entre
1759 e 1772 na historiografia consultada. Em decisão de 12 de janeiro de 1759 a Companhia
de Jesus foi convidada a se retirar de todo o território português. Foi criada a Diretoria Geral
dos Estudos em 28 de junho de 1759 com objetivo de publicar trabalhos sobre a instrução
pública em substituição aos dos inacianos.
Em 05 de abril de 1768 a Diretoria Geral dos Estudos foi extinta. Criou-se a Real
Mesa Censória em 1768 com várias atribuições como à fiscalização das escolas públicas e, ao
exame, aprovação e autorização de quais livros fossem impressos nos territórios portugueses.
Contudo, um dos entraves a este sistema educacional eram os valores dos ordenados dos
professores e seus atrasos nos recebimentos.
No Alvará de 30 de setembro de 1770 ficou determinada a obrigatoriedade do uso
da Gramática Latina tendo um de outros fins o de unificar a Língua Portuguesa, o que veio a
se concretizar com a publicação do Catecismo pequeno do Bispo de Montepellier de Carlos

116

Joaquim Colbert. Tornou-se leitura obrigatória para os alunos que frequentassem as aulas de
Primeiras Letras este catecismo com a normatização da Língua Portuguesa entrelaçada à
doutrina católica romana.
Neste processo do Estado Absoluto Português, do que fora os controles das
receitas e despesas efetuadas pelos empregados das Casas dos Contos (1839-1761) ficou
estabelecido um sistema financeiro em Portugal com o Erário Régio, conforme o Alvará de
Lei de 22 de dezembro de 1761. Definindo-se, nesta Lei, aos Tribunais e suas Repartições aos
extremos do Secretário dos Negócios do Reino, no cargo de Inspetor Geral do Erário, que
respondia a D. José I. Ficou a cargo de Sebastião José de Carvalho e Melo os cuidados em
matérias financeiras com o cargo de Inspetor Geral do Tesouro.
Outra medida tomada pelo Estado Absolutista Português foi o Alvará de Lei de 10
de novembro de 1772 determinava-se, assim, a instituição do imposto subsídio literário. O
imposto subsídio literário no caso do Brasil no período colonial englobava cobrança sobre a
aguardente produzida nos alambiques e a carne de gado, quando do seu abatimento nos
matadouros, conhecida como carne verde. Ficou estabelecido o financiamento das Aulas
Régias de Estudo Menores com seus modos de arrecadação destinados a subsistência dos
professores.
A Junta da Real Fazenda em Vila Rica, Capitania de Minas Gerais, foi instituída
por Carta Régia de 06 de março de 1765. Sua operacionalização consistiu em administrar
recursos recebidos e efetuar despesas diversas, como os pagamentos dos envolvidos em
atividades da Igreja Católica, os civis, os militares e outros.
Com a morte de D. José I em 1777 e a queda de Pombal, D. Maria I ocupou o
trono português até 1792, quando do seu afastamento por motivo de saúde. A governança no
período mariano se deu sob os ordenados dos professores régios também em atraso, a gestão
da crescente demanda e oferta das cadeiras de Primeiras Letras aos cuidados da Junta da
Diretoria Geral dos Estudos e Escolas do Reino (1794-1799). Em 25 de fevereiro de 1790 este
órgão decidiu sobre a criação de 18 aulas régias para meninas na corte portuguesa. Contudo,
esta norma não foi efetivada.
O Estado Absolutista ofereceu para parte de seus jovens súditos o ensino de
Primeiras Letras, fosse pela via estatal ou pela rede particular de escolas. No exercício da
docência, coube ao professor ensinar em sua casa, em espaço alugado e em casa do aluno
utilizando-se do método individual de ensino. Alguns se iniciavam nas Aulas Régias de
Primeiras Letras e poucos ingressavam nas aulas de Humanidades.
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Após a Independência Política de Portugal (1822), o Estado Imperial do Brasil
elegeu modos de construção do Estado Nacional do Brasil. O Estado buscava sob os pilares
Legislativo, Executivo e Judiciário rearranjar atuações nas dimensões sociais com fim
econômico, político, social e cultural para levar e manter a civilização aos habitantes do novo
Império. Desde substituições de nomenclatura – Aulas Régias por Aulas Públicas, método
individual por método mútuo, Junta da Real Fazenda por Junta de Fazenda Provincial e dos
lançamentos contábeis aos Orçamentos da receita e da despesa.
O Estado Imperial Brasileiro, ao se adequar ao aparato legal proposto,
Constituição de 1824, promulgou a Lei de 15 de outubro de 1827. Permanecia a abertura de
escolas de meninos nos locais mais populosos e acrescentava a inauguração de escolas de
meninas. O método de ensino, ditado nesta Lei de 1827, era o do ensino mútuo em
contraposição ao método individual, introduzindo os ensinamentos da leitura e escrita em
conjunto. Ao currículo restavam os ensinos de ler, escrever, as quatro operações de aritmética,
os princípios da doutrina católica e apostólica romana, acrescentavam os estudos da
Constituição do Império e a História do Brasil aos meninos e às meninas limitado o ensino de
ler, escrever, as quatro operações de aritmética e as prendas domésticas. Os professores
passariam a ser examinados publicamente pelos Presidentes de Província, em Conselho. Por
fim, os professores de meninos e meninas venceriam os mesmos ordenados.
Após a regulamentação do ensino público de Primeiras Letras em 1827, o
Conselho Geral da Província de Minas Gerais determinou os locais que teriam aulas de
Primeiras Letras. A criação e o funcionamento das Aulas Públicas de Primeiras Letras
permitiram conjunto de medidas orçamentárias e financeiras em direções opostas, mas que
favoreciam o remanejamento de recursos financeiros da Instrução Pública para outros
segmentos da vida social, sugerindo prática orçamentária e financeira ilícita, quiçá em todas
as contas. Tais assuntos encontraram repercussão em várias matérias publicadas no periódico
O Universal, que tratou a Província de Minas Gerais em diferentes questões da época
inclusive sobre as receitas e as despesas com a Instrução Pública de Primeiras Letras.
A Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834, Ato Adicional de 1834, fez alterações e
adições à Constituição Política do Império do Brasil, nos termos da Lei de 12 de outubro de
1832, delegou aos Presidentes de Província poderes de nomeação e transferência de
funcionários, criou as Assembleias Legislativas Provinciais e orçamentos próprios. Ordenouas a legislar sobre a instrução pública primária e secundária. Contudo, a situação
administrativa provincial continuava intocável, seus Presidentes avançavam em cargos por
sistema de nomeação.
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Por fim, nesta pesquisa, Organização e distribuição da Renda Pública Geral com
a Instrução Pública de Primeiras Letras na Província de Minas Gerais entre 1822 e 1834,
houve um corpus documental com tratamento metodológico tanto quantitativo quanto
qualitativo, com demonstração da presença do imposto subsídio literário na organização,
arrecadação e distribuição da renda pública geral. O término legal do imposto subsídio
literário na Província de Minas Gerais se deu por meio da Lei mineira de 08 de abril de 1836.
Houve, assim, convivência entre o antigo e o novo regime com ambiguidades do que havia de
mais moderno à época.
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ANEXO A –
Relação dos números analisados no periódico O Universal de 1825 até 1834
Assunto
Educação Elementar

Ano
1825

Número
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0014
0015
0016
0023

Data
18 de julho
20 de julho
22 de julho
25 de julho
27 de julho
29 de julho
01 de agosto
03 de agosto
05 de agosto
08 de agosto
10 de agosto
12 de agosto
17 de agosto
19 de agosto
22 de agosto
07 de setembro

Orçamento da receita e/ou da despesa

1826

0158
0168
0173
0195

19 de julho
11 de agosto
23 de agosto
13 de outubro

1827

0295
0297
0298
0299
0306
0029
0030
0041
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0051
0055
0057
0060
0061

04 de junho
08 de junho
11 de junho
13 de junho
29 de junho
19 de setembro
21 de setembro
17 de outubro
24 de outubro
26 de outubro
29 de outubro
31 de outubro
02 de novembro
05 de novembro
09 de novembro
19 de novembro
23 de novembro
30 de novembro
03 de dezembro

1828

0074
0077
0078
0088
0118
0159
0162
0181
0183
0184
0185
0186
0187
0189
0197
0198

02 de janeiro
09 de janeiro
11 de janeiro
04 de fevereiro
14 de abril
17 de julho
25 de julho
08 de setembro
13 de setembro
15 de setembro
17 de setembro
19 de setembro
22 de setembro
26 de setembro
15 de outubro
17 de outubro

1829

0259

09 de março

Quantitativo dos impressos

Sub total

16

Sub total

4

Sub total

19

Sub total

16
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0315
0319
0334
0341
0343
0344
0345
0346
0347
0348
0350
0351
0360
0362
0365
0368
0381
0383

20 de julho
29 de julho
09 de setembro
17 de setembro
23 de setembro
25 de setembro
28 de setembro
30 de setembro
02 de outubro
05 de outubro
09 de outubro
12 de outubro
02 de novembro
06 de novembro
13 de novembro
20 de novembro
21 de dezembro
28 de dezembro

0390
0395
0398
0403
0411
0414
0418
0425
0427
0442
0445
0446
0448
0452
0455
0460
0461
0464
0470
0473
0476
0477
0478
0480
0482
0483
0484
0486
0487
0488
0489
0490
0491
0492
0493
0494
0495
0496
0497
0498
0499
0500
0501
0502
0503
0504
0505
0506

13 de janeiro
25 de janeiro
01 de fevereiro
12 de fevereiro
03 de março
10 de março
19 de março
05 de abril
14 de abril
19 de maio
26 de maio
28 de maio
02 de junho
11 de junho
18 de junho
30 de junho
02 de julho
09 de julho
23 de julho
30 de julho
06 de agosto
09 de agosto
11 de agosto
16 de agosto
20 de agosto
23 de agosto
25 de agosto
30 de agosto
01 de setembro
03 de setembro
06 de setembro
08 de setembro
10 de setembro
13 de setembro
15 de setembro
17 de setembro
20 de setembro
22 de setembro
24 de setembro
27 de setembro
29 de setembro
01 de outubro
04 de outubro
06 de outubro
08 de outubro
11 de outubro
13 de outubro
15 de outubro

Sub total
1830

19

132

0507
0508
0514
0515
0518
0522
0526
0530
0531
0534
0536

20 de outubro
22 de outubro
03 de novembro
05 de novembro
12 de novembro
22 de novembro
01 de dezembro
10 de dezembro
13 de dezembro
20 de dezembro
24 de dezembro

1831

0543
0550
0552
0556
0560
0562
0563
0566
0567
0568
0570
0576
0582
0587
0591
0602
0607
0609
0619
0620
0622
0634
0635
0637
0638
0643
0646
0648
0648
0659
0666
0670
0675
0678
0685
0687

12 de janeiro
28 de janeiro
02 de fevereiro
11 de fevereiro
21 de fevereiro
25 de fevereiro
28 de fevereiro
07 de março
09 de março
11 de março
16 de março
28 de março
15 de abril
27 de abril
06 de maio
03 de junho
15 de junho
20 de junho
13 de julho
15 de julho
20 de julho
17 de agosto
19 de agosto
24 de agosto
26 de agosto
07 de setembro
14 de setembro
19 de setembro
21 de setembro
14 de outubro
31 de outubro
09 de novembro
21 de novembro
28 de novembro
14 de dezembro
19 de dezembro

1832

0696
0698
0709
0720
0725
0735
0740
0744
0749
0757
0758
0772
0777
0780
0793
0795
0799
0801

11 de janeiro
16 de janeiro
10 de fevereiro
07 de março
19 de março
11 de abril
25 de abril
04 de maio
16 de maio
04 de junho
06 de junho
09 de julho
20 de julho
27 de julho
27 de agosto
31 de agosto
10 de setembro
14 de setembro

Sub total

59

Sub total

36
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0804
0806
0808
0810
0815
0830
0832
0836
0839

21 de setembro
26 de setembro
01 de outubro
05 de outubro
17 de outubro
21 de novembro
26 de novembro
05 de dezembro
12 de dezembro

1833

0848
0850
0853
0854
0867
0877
0878
0964

04 de janeiro
09 de janeiro
16 de janeiro
19 de janeiro
18 de fevereiro
13 de março
15 de março
06 de dezembro

1834

0977
0988
0999
1004
1032
1046
1049
1061
1069
1079
1094

10 de janeiro
05 de fevereiro
03 de março
14 de março
22 de maio
24 de junho
01 de julho
31 de julho
20 de agosto
15 de setembro
20 de outubro

Sub total

27

Sub total

8

Sub total 11
Total
215
Relação elaborada pela autora conforme pesquisa feita no periódico O Universal.
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ANEXO B – Arte gráfica do periódico O Universal
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O Universal, 03 de abril de 1826, nº 112.
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ANEXO C – Fragmentos de sessões da Câmara dos Deputados no periódico O Universal
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O Universal, 19 de julho de 1826, nº 158.
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ANEXO D – Fragmento da Carta de Lei de 14 de novembro de 1827 no periódico O
Universal

143

144

145

O Universal, 02 de janeiro de 1828, nº 074.
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ANEXO E – Extrato da Lei do orçamento de 1831 no periódico O Universal
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O Universal, 02 de fevereiro de 1831, nº 560.

