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RESUMO 

 

Surgido no contexto do Brasil Império, mais precisamente na segunda metade da década 

de 1830, o romantismo brasileiro foi assunto, durante muito tempo, quase que 

exclusivamente da crítica e história literária, fruto de uma concepção que o considerava 

apenas como movimento literário. No entanto, com a afirmação da história cultural, o 

crescente interesse pela questão da nação e a tendência a considerar o romantismo não 

exclusivamente como estilo literário, mas como “visão de mundo”, surgiram estudos 

que se preocuparam em abordar novos aspectos da dimensão política e social da 

produção cultural romântica. Com isso, houve uma ampliação das possibilidades de 

análise da participação dos intelectuais românticos no universo político, social e cultural 

do Império, configurando um verdadeiro “programa civilizador” para a nação. Nesse 

sentido, a intenção no presente trabalho será a de lançar luz sobre a parcela do projeto 

romântico de construção nacional que diz respeito à dimensão educacional, que se 

apresenta para nossa primeira geração intelectual romântica, sendo o núcleo dessa 

formado por Domingos José Gonçalves de Magalhães, Francisco de Salles Torres 

Homem e Manuel de Araújo Porto Alegre, como fator importante e imprescindível de 

disseminação da identidade cultural por eles pretendida. Para pensar a investida dos 

primeiros românticos no campo da educação, conformando o que aqui se concebe como 

“projeto educacional”, tomamos como recorte temporal o período entre 1836 e 1847. 

Utilizamos como fonte de pesquisa a imprensa, nos debruçando sobre os periódicos que 

foram de responsabilidade dos mesmos e, também, os Anais da Câmara dos Deputados 

nos quais constam os projetos de reforma do ensino apresentados por Torres Homem e 

Gonçalves de Magalhães quando exerceram a função de deputados gerais na sexta 

legislatura (1846-1847). 

 

 

Palavras-chave: Brasil Império, romantismo, intelectual, educação. 
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ABSTRACT 

 

Emerged in the context Brazil Empire, specifically in the second half of the 1830s, the 

Brazilian romanticism was subject for a long time almost exclusively of criticism and 

literary history, the result of a design that considered only as a literary movement. 

However, with the affirmation of cultural history, the growing interest in the question of 

the nation and the tendency to consider romanticism not only as a literary style, but as 

"world view", there were studies bother to address new aspects of the political 

dimension social and romantic cultural production. This led to an extension of the 

analysis possibilities of participation of romantic intellectuals in the political world, 

social and cultural empire, setting up a true "civilizing program" for the nation. In this 

sense, the intention of this work will be to shed light on the portion of the romantic 

nation-building with regard to the educational dimension, which is presented to our first 

romantic intellectual generation, and the core of this formed by Domingos José 

Gonçalves de Magalhães, Francisco de Salles Torres Homem and Manuel de Araújo 

Porto Alegre, as an important and indispensable factor in the spread of cultural identity 

they desired. To think the onslaught of the first romantic in education, forming what is 

conceived here as "educational project", took time frame as the period between 1836 

and 1847. We used as research source the press, leaning in on the journals that were the 

responsibility of the same and also the Proceedings of the House of Representatives in 

which are contained the education reform bills presented by Torres Homem and 

Gonçalves de Magalhães when exercised the function of general deputies in the sixth 

legislature (1846-1847). 

 

 

Keywords: Brazil Empire, romanticism, intellectual, education.  
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INTRODUÇÃO 

 

A abdicação de D. Pedro I em 7 de abril de 1831, além de representar o fim do 

Primeiro Reinado, marcou o início da fase política e social mais conturbada do Império 

brasileiro, o período regencial (1831-1840). Neste, logo em seus primeiros momentos, 

assistiu-se a uma agudização das disputas pelo poder entre três grupos políticos que 

tinham concepções e propostas distintas acerca dos rumos a serem tomados pela nação. 

Situados ao centro do espectro político, os liberais moderados pretendiam empreender 

apenas reformas político-institucionais para reduzir os traços centralizadores, tidos 

como resquícios de absolutismo monárquico, que haviam caracterizado o reinado de D. 

Pedro I e instaurar uma liberdade que não colocasse em risco a ordem imperial. Adeptos 

de um liberalismo mais radical e democrático e, portanto, a esquerda do espectro, os 

exaltados intentavam ensejar mudanças políticas e sociais mais profundas, pleiteando 

até mesmo a instauração de uma república federativa. À direita vinham os caramurus, 

representantes do liberalismo conservador e tributários da continuidade de uma 

monarquia constitucional centralizada aos moldes do Primeiro Reinado
1
. 

 Essa divisão verificada entre as elites política e intelectual fez com que surgisse 

uma nova dinâmica de participação na política, na qual as manifestações das ruas vão 

tomando o caráter de exercício da cidadania e passam a incluir atores políticos e sociais 

até então alijados de qualquer possibilidade de participação ativa. Sua interferência na 

vida pública marcava, ao mesmo tempo, a mudança de soberania, antes vinculada 

estritamente à figura do Monarca e agora relacionada à vontade do povo
2
 e, também, um 

movimento que alargava a noção de representação, indo além da estreita representação 

calcada nos meios oficiais. Ou seja, “começa a se esboçar uma dimensão veiculada à 

modernidade política, em que as reuniões se fazem em nome da soberania popular ou 

nacional”
3
, conformando assim, o aprimoramento de uma incipiente esfera pública. 

Sendo que esta passa a ser, nas palavras de Marcelo Basille, “valorizada como instância 

                                                             
1 BASILE, Marcello. “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”. In: GRINBEG, Keila e 

SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil imperial: 1831-1870. Vol. II, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009. p.61. 
2 Para as diferentes concepções de Povo no período em questão ver: BASILE, Marcelo. “Projetos 

políticos e nações imaginadas na imprensa da Corte (1831-1837)”. In: DUTRA, Eliana de Freitas; 

MOLLIER, Jean Yves (orgs.). Política, Nação e Edição: o lugar dos impressos na construção da vida 

política no Brasil, Europa e Américas nos séculos XVIII-XIX. São Paulo: Annablume, 2006. p. 595-620. 
3MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na 
Cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005. p. 161. 
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legítima de participação, palco de desenvolvimento de uma embrionária, porém ativa, 

opinião pública”
4
. 

Como principal meio de ação para tentar cooptar os novos atores sociais que 

passam a ser participes da opinião pública e endossar seus projetos de nação, os grupos 

políticos que disputavam o poder regencial utilizaram-se intensamente da imprensa 

periódica, circunstância que fez crescer vertiginosamente o número de jornais e 

panfletos na época
5
. A respeito disso, Marcelo Basille aponta que:  

Jornais e panfletos foram os grandes responsáveis pela produção e 

difusão da cultura política, ultrapassando até a barreira do 
analfabetismo, uma vez que os impressos eram habitualmente lidos e 

comentados em voz alta em público, o que multiplicava o seu poder 

de comunicação. Exerceram, assim, vigorosa pedagogia política como 
principais veículos de expressão das ideias e da propaganda das 

facções concorrentes
6
. 

 

Frente ao papel político pedagógico assumido pela imprensa, ganha força na 

cena social, como porta-voz da opinião pública, à figura do homem público de letras, 

intelectual que entre as diversas atividades no campo da cultura exercia as de jornalista 

(redator) ou panfletário (gazeteiro). Este ator histórico se apresenta, então, como um 

agente imbuído de uma missão civilizadora e esclarecedora, “é o tipo do escritor 

patriota, difusor de ideias e pelejador de embates e que achava terreno fértil para atuar 

em uma época repleta de transformações”
7
. Vale salientar, que a figura do homem 

público de letras na maioria das vezes vinculava-se à figura do político, pois estes, num 

período de acirradas disputas políticas, viram-se obrigados a completar a tribuna com a 

imprensa, a fim de que seus ideais de nação alcançasse um público mais amplo. 

Nas disputas políticas que se seguiram a vacância do Trono, os moderados, 

grupo mais bem articulado no momento, acabou ocupando prontamente o poder 

regencial. Uma vez no poder, os moderados empreenderam mudanças político-

administrativas que visavam enfraquecer os pilares centralizadores do Primeiro Reinado 

e acentuar o caráter liberal da nação, mas sempre na esfera da manutenção da ordem. A 

                                                             
4 BASILE, Marcello. “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”. In: Op. cit. p.62. 
5 Ressaltamos aqui que os grupos políticos também se utilizaram de uma gama de entidades associativas 

(filantrópicas, literárias, científicas, patrióticas, entre outras) para influir na opinião pública. Entre os 

moderados a principal foi a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional; a dos exaltados 

foi a Sociedade Federal; já os caramurus se organizaram principalmente na Sociedade Conservadora da 

Constituição Brasileira. Para um quadro pormenorizado do surto associativo no período regencial  

indicamos ao leitor: MOREL, Marco. Op. cit. capítulos 8 e 9. 
6 BASILE, Marcello. “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”. In: Op. cit. p.65.  
7  MOREL, Marco. Op. cit. p. 167. 
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primeira delas veio com a Lei da Regência, sancionada em 14 de junho de 1831, que 

procurou fortalecer o poder dos deputados ante o dos regentes, ou seja, invertia a 

correlação de forças existente até então entre Executivo e Legislativo
8
. As demais 

foram: a criação, em 18 de agosto de 1831, da Guarda Nacional, que tinha o intuito de 

esvaziar o poder do Exército, instituição identificada com o autoritarismo de D. Pedro I;  

o Código de Processo Criminal, criado pela lei de 29 de novembro de 1832, que 

instituía uma estrutura judiciária e policial descentralizada, aumentando os poderes dos 

juízes de paz, que eram magistrados não oficiais eleitos localmente e representavam um 

ataque a magistratura oficial, também identificada com o despotismo do Primeiro 

Reinado; e por fim aquela que pode ser entendida como o coroamento das medidas 

descentralizadoras do início da Regência, a promulgação do Ato Adicional à 

Constituição em 31 de agosto de 1834, que criou as Assembleias Legislativas 

Provinciais e delegou autonomia administrativa as Províncias. 

No conjunto, as medidas reformistas, de caráter descentralizador, empreendidas 

pelos moderados acabaram por esvaziar as bandeiras de luta dos exaltados e impor uma 

derrota contundente aos caramurus
9
. Entretanto, a pretensão de que as mesmas, ao 

conferirem maior autonomia as Províncias, serviriam de moeda de troca para manter a 

ordem pública e, portanto, sustentar tranquilamente a unidade territorial na qual se 

fundava o Império não tiveram efeitos práticos desejados. Isso porque, como é bem 

sabido, o período regencial foi marcado com a eclosão de uma série de revoltas e 

rebeliões em diversas Províncias, açuladas por motivações as mais diversas e por 

setores sociais também diversos, mas que de modo geral procuravam alterar a ordem 

social e política, e colocavam em risco a integridade nacional. Entre as que tiveram 

maiores repercussões destacamos as seguintes: a Farroupilha (1835-1845) no Rio 

Grande do Sul; Malês (1835) e Sabinada (1837-1838) na Bahia; a Cabanagem (1835-

1840) no Pará; e a Balaiada (1838-1841) no Maranhão. 

E foi justamente nesse contexto de intensa crise social e política por que passava 

o Brasil que surgiu o movimento intelectual romântico brasileiro, sendo o núcleo da 

primeira geração formado por Domingos José Gonçalves de Magalhães, Francisco de 

Salles Torres Homem e Manuel de Araújo Porto Alegre. Saídos do meio liberal 

moderado, no qual receberam os valores iniciais para pensar seu projeto de nação, 

                                                             
8 BASILE, Marcello. “O laboratório da nação: a era regencial (1831-1840)”. In: Op. cit. p.73. 
9 Idem. Ibidem. p.78. 



11 

 

principalmente dos círculos de sociabilidade que gravitavam em torno de Evaristo da 

Veiga, nome de destaque entre os moderados, nossa primeira geração de intelectuais 

românticos complementaria suas referências durante os anos vividos em Paris, entre 

1833 e 1837, quando entram em contato com o cristianismo de Chateaubriand, o 

romantismo de Garret e Madame de Staël e o ecletismo de Victor Cousin
10

. 

Ainda que nesse tempo vivido na Europa os jovens românticos não estivessem 

acompanhando de perto todo o desenrolar dos diversos levantes, revoltas e insurreições 

que eclodiram Império afora, a conjuntura de guerra civil influiu diretamente em seu 

diagnóstico a partir do qual pensariam o futuro da nação. A crise social e política fora 

entendida por eles como de iminente ameaça da dissolução da unidade nacional e da 

ordem social. Marcada por uma dinâmica idealista, em que há uma correlação do 

pensamento como que direcionando as ações práticas da sociedade, significando, assim, 

que as turbulências sociais eram derivadas da perversão dos valores morais e 

espirituais
11

. 

Diante dessa perspectiva, Magalhães, Torres Homem e Porto Alegre buscaram 

projetar-se na esfera pública como os agentes sociais, mais precisamente como 

intelectuais, imbuídos de uma missão pedagógica, esclarecedora e civilizadora, que 

através do manejo da palavra escrita conformariam o papel de produção simbólica da 

nação, dotando-a com uma identidade cultural. Suas ideias seriam materializadas na 

imprensa periódica, com esta servindo como meio instrumental para a construção do 

mundo social que eles concebiam em suas representações simbólicas. No entanto, dada 

à auto compreensão de que sua missão era a de interpretar a realidade e oferecer 

subsídios para transformá-la, suas concepções deviam extrapolar o campo abstrato do 

simbólico e serem utilizadas “como instrumento para a intervenção direta na vida 

pública, nas instituições, funcionando de maneira normativa ou pedagógica junto às 

autoridades”
12

.  

                                                             
10 Para um quadro geral das correntes de pensamento citadas, ver os seguintes trabalhos: BARROS, 

Roque S. M. de. A significação educativa do romantismo brasileiro: Gonçalves de Magalhães. São Paulo: 

Grijalbo, Edusp, 197; PINASSI, Maria O. Três devotos, uma fé, nenhum milagre. São Paulo: Ed. Unesp, 

1999.; e também RICUPERO, Bernardo. O romantismo e a ideia de nação no Brasil (1830-1870). São 

Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 45-84. 
11 FERRETTI, Danilo J. Zioni. “Projeto intelectual e inserção política dos primeiros românticos 

brasileiros; o Jornal dos Debates Políticos e Literários (1837-1838)”. In: BARATA, Alexandre M.; 

MARTINS, Maria F. V.; BARBOSA, Silvana M. (org.). Dos poderes do Império: culturas políticas, 

redes sociais e relações de poder no Brasil do século XIX. Juiz de Fora: Ed. da UFJF, 2014. p. 55-57. 
12 MOREL, Marco. Op. cit. p.210.  
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E se a proposta de construção da nacionalidade se dava em meio às turbulências 

sociais do período regencial, fruto da reversão dos valores morais e espirituais, o projeto 

de nossa primeira geração de intelectuais românticos para a nação visava, antes de tudo, 

servir como esteio de formação e condução da vida nacional para mudar-lhe as bases 

espirituais. Ou seja, transformar as ideias que caracterizavam o “espírito da nação” para 

que fosse possível modificar sua conformação social e política de maneira a garantir a 

efetivação de um futuro ideal para o país, sendo esse identificado com a conciliação da 

implantação de instituições liberais, manutenção da ordem social e da unidade territorial 

do Império.  

Nesse sentido, a intenção no presente trabalho será a de lançar luz sobre a 

parcela do projeto romântico de construção nacional que diz respeito a dimensão 

educacional, que se apresenta para nossa primeira geração como fator importante e 

imprescindível de disseminação da identidade cultural por eles pretendida. Desde já, é 

necessário frisar, que ao buscarmos a compreensão da investida dos primeiros 

intelectuais românticos brasileiros no campo da educação estamos destacando apenas 

uma temática entre as várias que perpassam o amplo projeto de nação romântico. Mas 

isso não nos impede de empreender uma análise em que as questões relacionadas à 

educação sejam concebidas como um projeto à parte ou, melhor dizendo, como um 

projeto que caminha paralelamente aos demais, e por isso falamos na existência de um 

“projeto educacional”. 

Vale ressaltar que, quando se fala em projeto educacional, principalmente na 

primeira metade do século XIX, temos a plena consciência de que o termo carrega 

consigo uma multiplicidade de processos educativos não necessariamente tomados em 

uma formatação de instituições escolares. Ou seja, o termo educação, naquele momento, 

refere-se a uma noção mais ampla, ligada a ideia de “projeto civilizatório” do 

liberalismo, englobando diversas instâncias de socialização, formais ou não formais, 

que, visavam formar os sujeitos para viver em uma sociedade com os atributos, ditos 

civilizados, das nações modernas.  

Tomar esta noção de campo educativo em seu sentido mais amplo é importante, 

já que ela perpassa o próprio ideário de nossa primeira de geração de intelectuais 

românticos, no qual tudo aquilo que pudesse contribuir para o desenvolvimento e o 

aprimoramento da sociedade como um todo devia ser estimulado. No entanto, ela nos 

serve apenas como ponto de partida para o entendimento do amplo projeto romântico de 
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construção nacional, pois a centralidade do presente trabalho recai sobre os aspectos 

relacionados à educação a ser ministrada na escola, que naquele momento se 

relacionava diretamente com o termo instrução. 

Logo, é necessário salientar que no recorte temporal da presente pesquisa, que 

vai de 1836 a 1847, estamos imersos em um período no qual os processos de 

institucionalização da educação escolar ainda são incipientes por todo o Império 

brasileiro. Sendo assim, muitas das discussões acerca de modelos pedagógicos e 

métodos de ensino ainda são encaradas de maneira informal, em que a imprensa 

periódica se apresenta como lugar comum para debater tais questões. Pensar as 

discussões que ocorriam nestes âmbitos não vinculados ao Estado nos permite 

sistematizar da melhor maneira possível o substrato da educação que caberia a escola, 

considerado em seu caráter institucional, e quais ficariam a cargo de outras instâncias da 

sociedade.    

E será por meio da empreitada de nossos primeiros românticos na imprensa 

periódica que pretendemos montar o quadro do que aqui denominamos de projeto 

educacional. Para tanto, temos como baliza inicial do recorte temporal aqui proposto 

(1836-1847), a publicação da Nitheroy – Revista Brasiliense de Ciências, Letras e 

Artes, que fora idealizada e realizada por Magalhães, Torres Homem e Porto Alegre nos 

anos vividos na França, entre 1833 e 1837, sendo esta obra considerada o marco de 

fundação do movimento intelectual romântico do Brasil Império, com seus dois únicos 

volumes sendo publicados em 1836, em Paris. 

Quando voltam ao Brasil, no início de 1837, e na pretensão de dar continuidade 

as suas reflexões, nossos intelectuais românticos se agregam no Jornal dos Debates 

Políticos e Literários, periódico publicado no Rio de Janeiro, entre maio de 1837 e 

setembro de 1838. Durante o ano de 1837, este periódico esteve sob a redação de Torres 

Homem, que seria o responsável pela grande maioria dos artigos, mas que contava com 

a colaboração tanto de Gonçalves de Magalhães como de Araújo Porto Alegre. Daí a 

necessidade de nos debruçarmos na análise deste periódico. 

Já para o período de 1838 a 1839, temos como fonte o periódico Aurora 

Fluminense, que fora refundado por Torres Homem, sendo ele mesmo o redator. Este 

periódico foi publicado no Rio de Janeiro, entre maio de 1838 e julho de 1839, e assim 

como ocorreu no Jornal dos Debates, pode-se notar que a temática educacional aparece 

recorrentemente.  
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A partir de novembro de 1843, Torres Homem e Araújo Porto Alegre, se 

concentram na publicação da Minerva Brasiliense, Jornal de Ciências, Letras e Artes, 

publicado por uma associação de literatos, publicado até junho de 1845, totalizando 

uma coleção de 31 números. Este periódico é relevante como fonte para pesquisa por se 

tratar de “um foco de educação informal da mentalidade brasileira”
13

, com o qual nossos 

letrados desejavam não só informar seus leitores, mas também formar aqueles leitores 

que tivessem capacidades, habilidades e disposição de colaborar com o andamento da 

nação. 

Uma ressalva a ser feita, é que não pretendemos nos limitar as análises dos 

escritos de Gonçalves de Magalhães, Torres Homem e Araújo Porto Alegre. Pois, 

apesar de serem atores sociais centrais na conformação do projeto educacional dos 

primeiros românticos brasileiros, outros atores sociais também irão compor o quadro 

desta geração de intelectuais. Portanto, não dispensar outras vozes que se apresentam 

como interlocutores daqueles, nos diversos espaços de sociabilidade pelos quais 

circularam, pode nos permitir um entendimento geral das discussões que perpassavam a 

edificação do projeto educacional romântico. 

 Por fim, saindo da imprensa e indo para o âmbito do legislativo, o corpus 

documental da pesquisa é composto pelos Anais da Câmara dos Deputados, pois na 

sexta legislatura, entre os anos de 1846 e 1847, Torres Homem e Magalhães, exerceram 

a função de deputados gerais, e como membros da Comissão de Instrução Pública da 

casa, elaboraram e apresentaram projetos com os quais pretendiam reformar e instituir 

novas bases para o ensino escolar no Império. Mesmo que tais projetos não tenham se 

transformado em lei, entendemos ser indispensável analisar seu teor e as discussões que 

se seguiram a sua apresentação de modo a pensá-los como uma das matrizes pela qual 

perpassava os rumos a serem seguidos pela educação no Brasil na primeira metade do 

século XIX. 

 

*** 

                                                             
13 BARROS, Roque S. M. de. Op. cit. p. 121. 
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O presente trabalho se enquadra na perspectiva teórica e metodológica da 

história intelectual, tendo como base as concepções de historiadores como François 

Dosse
14

 e Jean-François Sirinelli
15

.  

Sendo assim, ao apresentarmos Gonçalves de Magalhães, Torres Homem e Porto 

Alegre como intelectuais, no caso, da primeira geração de românticos brasileiros, 

estamos partindo da definição de intelectual apresentada pelos dois autores acima 

referidos. Estes nos trazem uma noção de intelectual mais ampla, como elaboradores e 

mediadores culturais, ou seja, não se define o intelectual de maneira prévia e restrita, 

mas sim “por meio da análise da forma como, no contexto específico estudado, se 

definia o perfil e a missão desse agente com função social reconhecida de produção e 

mediação simbólica”
16

. 

Ao nos direcionarmos para a história intelectual, na busca da compreensão do 

projeto educacional romântico, entramos necessariamente no estudo do mundo do texto. 

E na perspectiva Sirinelli esta abordagem é um dos elementos centrais da história 

intelectual, pois esta “passa obrigatoriamente pela pesquisa, longa e ingrata, e pela 

exegese de textos, e particularmente de textos impressos, primeiro suporte dos fatos de 

opinião, em cuja gênese, circulação e transmissão os intelectuais desempenham um 

papel decisivo”
17

.   

Mas a história intelectual não se pauta somente na análise interna do texto, ela 

privilegia também uma abordagem externa a ele, pois é necessário saber quais 

condições econômicas, políticas e sociais que propiciaram sua elaboração e eventuais 

ressignificações. Assim, ao estudar as representações sobre o projeto educacional 

romântico, buscamos considerar a sua produção pela inserção dos agentes que o 

enunciavam em uma teia formada por grupos sociais, relações políticas, afinidades 

intelectuais e interesses econômicos. Ou seja, realizamos aquela abordagem ao mesmo 

tempo internalista e externalista pela qual François Dosse nos convida a pensar a 

história intelectual. E para Dosse, a história intelectual só é verdadeiramente fecunda no 

momento em que pensa juntos os dois polos, pois daí pode emergir uma abordagem que 

                                                             
14 DOSSE, François. “Da história das ideias à história intelectual”. In: História e Ciências Sociais. Bauru: 

Edusc, 2004. p. 283-311. 
15 SIRINELLI, François. “Os intelectuais”. In: RÉMOND, Réne. Por uma história política. Rio de 

Janeiro: Ed. FGV, 2003. p. 231-269. 
16 FERRETTI, Danilo J. Z. “Projeto intelectual e inserção política dos primeiros românticos brasileiros; o 

Jornal dos Debates Políticos e Literários (1837-1838)”. In: Op. cit. p.56. 
17 SIRINELLI, François. “Os intelectuais”. In:  Op. cit. p.245. 
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não se funda em mecanismos de causalidade, mas na “explicitação de correlações, de 

simples vínculos, como hipóteses, entre o conteúdo exprimido, o dizer, de um lado, e a 

existência de redes, o pertencimento de geração, a adesão a uma escola, o período e suas 

problemáticas”
18

.  

Por isso, necessária também é a atenção às redes e espaços de sociabilidade 

pelas quais nossos intelectuais românticos circularam, pois de acordo com François 

Sirinelli, as redes de sociabilidade nos dizem sobre microclimas que organizam o 

mundo intelectual, permitindo uma reconstituição da evolução de tal meio. “E, assim 

entendida, a palavra sociabilidade reveste-se, portanto, de uma dupla acepção, ao 

mesmo tempo “redes” que estruturam e “microclima” que caracteriza um microcosmo 

intelectual particular”
19

. 

Levando-se em consideração que a análise do projeto educacional dos 

românticos nos direciona para a questão da nação, vale salientar que nos orientaremos 

pela compreensão de Benedict Anderson
20

, que concebe nação como “comunidade 

política imaginada”. Na perspectiva andersoniana destaca-se o caráter subjetivo e 

inventado da nação e sua identidade, explicitando a necessidade de investimento 

simbólico, mesmo que não restrito a ele, para a existência da nação. Anderson aponta 

que a lógica “imaginada” da nação não esta relacionada a um falseamento arbitrário, 

pelo contrário, ela se liga a uma necessidade inerente a toda e qualquer identidade, de 

receber um investimento simbólico. 

Como perpassa por todo o trabalho a noção de representação, devemos nos 

atentar também para as contribuições de Roger Chartier, que nos chama a atenção para a 

necessidade de articulação entre as obras e as práticas sociais. Sendo assim, Chartier 

aponta que a construção das representações do mundo social, embora apresentem uma 

pretensão universalista, estão sempre relacionadas aos interesses dos grupos que a 

proferem, ou seja, Chartier dimensiona a ação consciente dos agentes na sociedade. E 

nas palavras do próprio autor:  

As percepções do social não são de forma alguma discursos neutros: 
produzem estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que 

tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

                                                             
18 DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Bauru: Edusc, 2004. p. 298-299. 
19 SIRINELLI, François. Op. cit. 252. 
20 ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. E 
também: ANDERSON, Benedict. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 1989. 
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menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para 

os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas
21

.  

  

Com tais premissas, Chartier nos convida a pensar nas diferentes formas que 

uma realidade social pode ser pensada, colocando em pauta suas contradições e 

conflitos.  Rompe assim com a ideia de que as obras e os textos tem um sentido 

intrínseco e absoluto, mostrando que os mesmos estão sempre sujeitos a 

ressignificações.  

*** 

 

Até o início dos anos de 1990, o estudo do romantismo brasileiro era assunto 

quase que em sua totalidade da crítica e da história literárias. Em geral, estes trabalhos 

partem da perspectiva de que o fator contextual, orientador da elaboração das obras do 

grupo romântico, se relaciona diretamente a independência e ao antilusitanismo. Sendo 

assim, o movimento romântico aparece como aquele que promoveu uma renovação 

estética, calcado na criação de uma literatura originalmente brasileira, o indianismo, 

estendendo a independência já conquistada no campo político, também para o campo 

cultural. 

 Dentre estes trabalhos, destaca-se o clássico Formação da literatura brasileira
22

 

de Antônio Cândido, publicado em 1957. Tal obra é importante por dar ênfase à 

inserção política e social dos românticos relacionando-a com a produção das obras 

literárias de caráter ficcional, e também por elucidar aspectos importantes relacionados 

à questão nacional. Devido à atenção dada por Antônio Cândido aos aspectos citados, 

ainda hoje, ele permanece como referência comum dos estudos do movimento 

intelectual romântico, seja da crítica e história literárias, bem como de estudos 

realizados por historiadores e outros pesquisadores das ciências sociais.  

 No campo de estudos da história da filosofia brasileira, é de grande relevância o 

trabalho de Roque Spencer Maciel de Barros
23

. Este autor concentra seus esforços em 

traçar uma biografia espiritual de Gonçalves de Magalhães, na busca por entender qual a 

significação educativa presente em seus escritos. Traz para o plano da obra as 

                                                             
21 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre praticas e representações. Lisboa/Rio de Janeiro: 

DIFEL/Bertrand Brasil, 1990, p. 17. 
22 CÂNDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 2000. 
23 BARROS, Roque S. M. de. A significação educativa do romantismo brasileiro: Gonçalves de 
Magalhães. São Paulo: Grijalbo, Edusp, 1973. 
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aproximações e distanciamentos que Magalhães tem com autores europeus, montando 

assim o que ele entende como o projeto romântico e espiritualista de educação. 

 Roque Spencer ressalta a concepção de Magalhães da missão educadora do 

poeta, que imbuído dos princípios da moralidade religiosa e da moral do dever, seria 

capaz de “dar a nação uma nova dimensão espiritual, que há de balizar os caminhos de 

nossa literatura, de nossa filosofia, de nossa educação, de nossa política”
24

.  

 Contudo, a partir da década de 90, outros pesquisadores, principalmente 

historiadores, tem se preocupado mais em ampliar o quadro de compreensão do 

movimento romântico, dando atenção a novos aspectos das dimensões sociais e 

políticas que perpassam a produção cultural do romantismo. Este novo ímpeto para o 

estudo do movimento se relaciona diretamente com a afirmação da história cultural e do 

interesse pela questão da nação. Contribuem também para as novas abordagens a obra 

de Michel Löwi e Robert Sayre
25

, que tiram o foco do romantismo como movimento 

estritamente literário e o colocam sobre a ótica de uma “visão de mundo”. 

 Um destes novos estudos é o trabalho realizado por Maria Pinassi
26

, que ao 

empreender uma análise da revista Nitheroy
27

, procura ir além do aspecto meramente 

literário do romantismo, dando enfoque a aspectos políticos e sociais. A autora esboça 

as redes de sociabilidade pelas quais Torres Homem, Gonçalves de Magalhães e Porto 

Alegre circularam, tanto na capital do Império antes da viajem para a Europa, 

destacando a proximidade dos três com Evaristo da Veiga, ou seja, a proximidade com 

os ideais políticos do liberalismo moderado, como também os círculos de sociabilidades 

durante os anos em que estiveram em Paris, principalmente na partição de nossos 

românticos no Instituto Histórico de Paris.  

 Pinassi enfoca também a centralidade assumida pelo cristianismo nas 

elaborações ideais do movimento romântico brasileiro. Elucida outros elementos 

importantes do romantismo brasileiro, como a crítica a escravidão, a sociedade colonial 

e a classe senhorial, desdobrando-se daí uma preocupação dos românticos brasileiros em 

                                                             
24 Idem. Ibidem. p. 73. 
25 LÖWI, Michel & SAYRE, Robert. Revolta e melancolia: o romantismo na contramão da modernidade. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
26 PINASSI, Maria O. Três devotos, uma fé, nenhum milagre. São Paulo: Ed. Unesp, 1999. 
27

 A Nitheroy – Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes é considerada a obra que marca a 

fundação do movimento intelectual romântico brasileiro, com seus dois únicos volumes sendo publicados 

em 1836, em Paris. Teve como principais idealizadores e realizadores de sua publicação Domingos José 
Gonçalves de Magalhães, Francisco de Salles Torres Homem e Manuel de Araújo Porto Alegre. 



19 

 

incentivar a modernização das bases materiais do país
28

. Porém, discordamos da autora 

quando ela traz estes elementos para o plano de seu trabalho e concebe que os 

românticos brasileiros estariam a serviço da burguesia internacional, pois esta seria “de 

fato, a demandante oculta dos pressupostos contidos na Niterói, a fim de criar instâncias 

subjacentes e necessárias à nação de recente passado colonial para facilitar o trânsito de 

suas ideias e mercadorias e inserir o Brasil numa nova forma de colonialismo”
29

.  

 Com esta perspectiva de análise, baseada na definição de George Lucáks sobre o 

romantismo alemão, como movimento essencialmente anticapitalista, Pinassi chega a 

negar o caráter romântico de nossos românticos, como se apresenta nas seguintes 

palavras: “Portanto, se a essência é negada ou invertida pelo conteúdo histórico, não há 

como sustentar a tese romântica do manifesto romântico brasileiro”
30

. Esta análise um 

tanto quanto precipitada decorre do fato da autora não atentar que a referência central 

dos românticos brasileiros não se ligava ao romantismo alemão, mas sim ao romantismo 

francês. 

 Outro trabalho direcionado ao romantismo brasileiro é o de Letícia Squeff
31

, que 

realizou análise minuciosa sobre o projeto de renovação artística empreendido por 

Araújo Porto Alegre. Tomando como base o princípio de renovação cultural, tão 

almejado por nossos intelectuais românticos, a autora se propõe a acompanhar a 

“formulação e a reelaboração de um projeto para o Império que tinha nas belas-artes um 

dos seus núcleos centrais de realização”
32

. Ao mesmo tempo em que pensa tal 

renovação nas artes, como projeto de vida de Porto Alegre, Squeff coteja em seu 

trabalho reflexões sobra à nação e a “brasilidade”, a fim de demonstrar o compromisso 

assumido por Porto Alegre com a nação, no sentido de construir uma identidade 

cultural.  

 De grande relevância para a presente pesquisa é o trabalho empreendido por 

Danilo Ferretti
33

. Ao concentrar suas análises em Gonçalves de Magalhães, Ferretti nos 

apresenta uma nova perspectiva sobre o aspecto religioso da primeira geração de 

românticos, no sentido de trazer a dimensão da cruzada moralizadora com caráter 

                                                             
28 PINASSI, Maria O. Op. cit. p.153-185. 
29 Idem. Ibidem. p.147. 
30 Idem. Ibidem. p. 190. 
31 SQUEFF, Letícia. O Brasil nas telas de um pintor. Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879). 

Campinas: ed. Unicamp, 2004. 
32 Idem. Ibidem. p. 25. 
33 FERRETTI, Danilo J. Z. “Gonçalves de Magalhães e o sacerdócio moral do poeta romântico em 
tempos de guerra civil”. In: Almanack. Guarulhos: n.02, 2011. p. 66-86.  
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religioso como o centro de suas considerações. Pois segundo o próprio autor, “que se 

não deixa de ser considerada, nas análises, como aspecto relevante, nunca assume a 

centralidade que tinha para os próprios contemporâneos nem tem merecido tentativas de 

explicação satisfatória”
34

.  

Desta forma, sua abordagem é inovadora por destacar a missão social da 

religião, ainda mais necessária no momento em que o Brasil se encontrava mergulhado 

em guerra civil, com a vigência da Cabanagem, da Farroupilha, da Sabinada. Esta 

perspectiva do autor pode ser notada nas seguintes palavras: 

a finalidade precípua da religião, ainda que não a única, e o que orienta 

a reflexão de Magalhães, é a de atuar como fator de equilíbrio e união 

do edifício social. Sem a base de um laço moral sólido, que somente a 
religião poderia garantir, a sociedade arriscaria a cair ou no despotismo, 

pela ausência de limites ao arbítrio individual do soberano, ou na 

anarquia, pela inexistência do sentimento de dever nos cidadãos. Sem 
equilíbrio no edifício social, garantido pela moral do dever, é o próprio 

Estado, juntamente com suas instituições livres, que acaba sendo 

inviabilizado
35

. 

 

 Como se pode notar, muitas são as facetas de abordagem do romantismo 

brasileiro, porém, ainda há muito a ser pesquisado para se compreender a totalidade de 

tal movimento. Desta forma, a pesquisa aqui proposta busca se configurar como uma 

tentativa de ampliar o quadro de análise do movimento romântico brasileiro, 

relacionando-o a um contexto político-social e a debates mais amplos, no caso, o 

educacional, destacando outros gêneros de obras produzidas pelos intelectuais 

românticos, que não aquelas de caráter exclusivamente ficcional e literário, ampliando o 

corpus documental disponível ao pesquisador.  

Ao pensar o projeto educacional dos primeiros românticos brasileiros, além de 

contribuir na ampliação do quadro de perspectivas pelo qual o movimento intelectual 

romântico brasileiro pode ser entendido, conforme já referido anteriormente, buscamos 

empreender um debate também com a História da Educação brasileira. Com tal 

empreitada, busca-se cobrir uma parte da lacuna da historiografia educacional brasileira 

para a primeira metade do século XIX, como assinalado por Marta Carvalho
36

. 

*** 

                                                             
34 Idem. Ibidem. p. 67. 
35 Idem. Ibidem. p. 80. 
36 CARVALHO, Marta M. C. de. “História e historiografia da escola pública no Brasil”. In: LOMBARDI, 

José C.; SAVIANI, Dermeval ; NASCIMENTO, Maria I. M. (orgs). A escola pública no Brasil: história e 
historiografia. Campinas, SP: Autores associados, 2005. p. 33-64. 
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A dissertação aqui apresentada está divida em três capítulos. 

No primeiro busca-se apresentar as concepções que nortearam a formação do 

núcleo da primeira geração de intelectuais românticos brasileiros. Para tanto, traçamos 

alguns passos da trajetória de Magalhães, Torres Homem e Porto Alegre para 

entendermos a partir de quais referências e em quais espaços, o amplo projeto de 

construção nacional romântico foi pensado inicialmente. A partir disso, traremos ao 

plano de exposição as bases gerais que constituíram o projeto de nação romântico pela 

análise da revista Nitheroy, relacionando-as ao diagnóstico da situação vivida pelo país 

em um momento em que se encontrava conflagrado pela guerra civil no período 

regencial. E, ainda, mostrar como a temática da educação se insere no projeto de nação 

romântico como um fator imprescindível de reversão e solução dos problemas que 

colocavam em dúvida a existência futura do Estado nacional brasileiro. 

Já no segundo capítulo, repertoriaremos as proposições de nossos românticos na 

imprensa periódica no que diz respeito à institucionalização da educação escolar. 

Procuraremos entender como eles viam o lugar social a ser ocupado por essa 

modalidade institucional, qual a maneira a ser organizada, seu papel na produção de 

uma cultura nacional, as atribuições que seriam de competência da escola em termos de 

conhecimentos a serem ministrados e práticas a serem moldadas, além de outras 

questões que perpassavam o processo de gradativa afirmação da instituição escolar nos 

primeiros anos como nação independente. 

 Por fim, no terceiro capítulo, acompanhamos a trajetória de Torres Homem e 

Magalhães como deputados gerais na sexta legislatura (1846-1847) e membros da 

Comissão de Instrução Pública da Câmara. Sendo que, para pensar a atuação de nossos 

românticos no exercício político, nos debruçaremos na análise dos projetos que eles 

apresentaram com o intuito de empreender reformas e influir, de maneira substancial, 

nos rumos a serem tomados para se estabelecer as bases organizativas de um sistema 

educacional nacional. 
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CAPÍTULO 1 

Do estado de decomposição aos caminhos para a regeneração:  

filosofia, religiosidade, moral e instrução no projeto romântico 

 
Em filosofia tinha Francisco de Monte-Alverne vasta leitura, e 

professava um ecletismo que nada tinha de original[...]Como lente de 

filosofia, devendo ensinar a moços apenas saídos dos bancos das aulas 

de latim, seguia os compêndios de Antônio Genuense, cuja deficiência 
supria com apostilas manuscritas, que dava a copiar aos discípulos; e 

nas preleções mostrava-se conhecedor profundo da ciência. E como 

sempre orava, mesmo conversando, eram suas lições ouvidas com 
algum proveito. Tanto por esse dom de bem falar, que é sempre 

manifestação de feliz inteligência, como pela doutrina que ensinava, 

não tinha ele rival como professor; pois bem inferiores lhe eram o 
beneditino Policarpo de Santa Gertrudes, e o cônego Januário da 

Cunha Barbosa, seus contemporâneos. O primeiro, grave de caráter e 

aspecto, frio ao falar não passava do sensualismo de Condillac, com 

alguns comentários de Cabanis e de Tracy, que eram seus oráculos em 
filosofia. O segundo, todo dado à política, à polêmica dos diários, ao 

púlpito, e as sociedades literárias, que ele animava com sua presença 

majestosa, autoridade de seu nome, seus discursos e maneiras sempre 
afáveis, pouco cuidava de sua cadeira de filosofia

37
. 

 

O fragmento com o qual iniciamos o presente capítulo foi retirado da memória 

biográfica do padre mestre Francisco de Monte Alverne (1784-1858), oferecida por 

Domingos José Gonçalves de Magalhães ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil 

em 1859. A necessidade de trazer para o plano de exposição tal fragmento tem dois 

motivos: por um lado, pensar a influência exercida por Monte Alverne na aquisição dos 

princípios da filosofia eclética por parte de Gonçalves de Magalhães e Manuel Araujo 

Porto Alegre, quando estes foram seus alunos no curso de filosofia do Seminário de São 

José, em 1832; por outro, enfatizar a importância que a filosofia eclética assumiu no 

projeto de construção nacional da primeira geração de intelectuais românticos 

brasileiros, na busca por combater a denominada filosofia sensualista. 

Além de tratarmos da questão envolvendo a mudança do paradigma filosófico, a 

intenção neste capítulo será a de traçar outros aspectos, em linhas gerais, que 

compunham as bases mais amplas do projeto de nação romântico. Sendo assim, 

exploraremos também a preocupação de nossos românticos com a retomada dos 

princípios da religiosidade cristã e, ligando-se a essa, a transformação da noção de 

                                                             
37 MAGALHÃES, D. J. Gonçalves de. “Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Alverne”. In: 

Opúsculos Históricos e Literários. Tomo VIII, Rio de Janeiro: Livraria de B. L. Garnier, 1865. p.319-
320. Disponível em: http//www.brasiliana.usp.br 
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moral que dominava o pensamento brasileiro e a necessidade de renovação, ou até 

mesmo de formação, do campo literário nacional.   

Trazer ao plano de exposição esses pontos mais gerais do projeto de nação 

romântico se faz necessário para entendermos como a temática da educação, 

primeiramente em seu sentido mais amplo e, em um segundo momento, num sentido 

estritamente relacionado à educação escolar, aqui referenciada pelo termo instrução, 

também assumiu papel preponderante no processo de construção nacional que nossa 

primeira geração de intelectuais românticos pretendia levar a cabo.  

 

1.1 - O líder Magalhães e os caminhos do ecletismo romântico 

Domingos José Gonçalves de Magalhães
38

, nascido na cidade do Rio de Janeiro 

em 13 de agosto de 1811, era filho de Pedro Gonçalves de Magalhães Chaves, não 

havendo nenhuma informação sobre o nome de sua mãe. Mesmo não havendo registros 

a respeito, parece que ela fora a responsável por dirigir uma educação religiosa à 

Magalhães desde sua tenra infância, por sinal, marcada por uma saúde frágil
39

. Este 

traço de religiosidade cristã será fator marcante no pensamento filosófico de Magalhães, 

que tomará as noções do “espiritualismo eclético” como guia, conforme veremos mais 

adiante. 

No ano de 1828, Magalhães ingressou como aluno de medicina na Academia 

Médico- Cirúrgica do Rio de Janeiro, curso que conclui em 1832, porém, nunca exerceu 

tal profissão. Sendo assim, a formação superior serviu mais como maneira de adquirir o 

indispensável requisito social para adentrar aos círculos intelectuais da capital do 

Império, principalmente na relação com os adeptos do liberalismo moderado, 

organizados em torno da figura de Evaristo da Veiga
40

. 

Os princípios de religiosidade cristã, adquiridos desde a infância, fizeram com 

que Gonçalves de Magalhães fosse um assíduo seguidor das pregações públicas de 

                                                             
38 Os dados biográficos sobre Magalhães no presente trabalho estão presentes em: BARROS, Roque 

Spencer M. A significação educativa do romantismo brasileiro: Gonçalves de Magalhães. São Paulo: 

Guijalbo, EdUSP, 1973. ; E também: PINASSI, Maria O. Três devotos, uma fé, nenhum milagre. São 

Paulo: Ed. UNESP, 1999. 
39 Quem nos indica esses traços da personalidade de Magalhães é Roque Spencer. Segundo este, o poema 

“Cânticos Fúnebres”, publicado por Magalhães em 1832 na obra Poesias Avulsas, retratam bem os 

aspectos referentes à infância de Magalhães e a relação com sua mãe. In: BARROS, Roque Spencer M. 

Op. cit. p. 6-7. 
40 Para informações mais detalhadas da trajetória inicial dos românticos e suas relações com o liberalismo 
moderado, ver: PINASSI, Maria O. Op. cit. p. 27 a 43. 
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Monte Alverne. Fazendo referência ao fato, com admiração às pregações executadas por 

este, Magalhães dizia:  

desde os meus mais ternos anos o conheci como orador, e nas festas 
em que pregava frei Francisco Monte-Alverne, no meio sempre de 

imenso concurso de admiradores da sua eloquência, jamais deixava eu 

de estar presente, bem colocado com antecedência para não perder um 

só dos seus movimentos tão expressivos, tão enérgicos, como nunca 
vi, nem mais verei em outro

41
.  

 

Este traço marcadamente religioso da personalidade de Magalhães fez com que 

ele cogitasse trocar a vida mundana pela vida claustral, pois esta “representava como a 

elevação do espírito, a tranquilidade da existência, o roteiro do mundo, o desprezo das 

vaidades humanas, e o melhor caminho do púlpito que me fascinava”
42

. Mas duas foram 

às influências que o desviaram desta propensão. De um lado a vontade contrária de seu 

pai, com a qual ele não pretendia se opor. Por outro lado, os conselhos de Monte 

Alverne
43

, que segundo o próprio Magalhães, havia penetrado o segredo de seu coração 

e lhe disse: “A vida do claustro, dizia-me ele, se não é o consórcio instintivo com a 

humanidade, é um martírio sem mérito; porque não há entusiasmo que lento sustente 

por uma vida inteira o sacrifício forçado das mais imperiosas paixões humanas”
44

.  

As relações entre Magalhães e Monte Alverne se estreitaram no ano de 1832, 

quando Magalhães matriculou-se como ouvinte na aula de filosofia de Monte Alverne, 

no seminário de São José. Conforme relato de Magalhães, trazido na abertura do 

presente capítulo, Monte Alverne tinha vasta leitura filosófica e se mostrava profundo 

conhecedor desta ciência. Ensinava com base nos compêndios de Antônio Genuense, 

cuja deficiência supria com apostilas de próprio punho. Segundo o discípulo Magalhães, 

pelo dom de bem falar e pela doutrina que ensinava não tinha rival como professor de 

filosofia, sendo bem inferiores seus contemporâneos no seminário de São José, o 

beneditino Policarpo de Santa Gertrudes e o cônego Januário da Cunha Barbosa. 

                                                             
41 MAGALHÃES, D. J. Gonçalves de. “Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Alverne”. In: 

Op. cit. p. 312-313. 
42 Idem. Ibidem. p.313. 
43 A primeira vez em que Magalhães tratou pessoalmente com o mesmo foi pela ocasião da morte do Frei 

Francisco de Sampaio, em 13 de setembro de 1830. Após Magalhães recitar uma elegia a beira do túmulo 

de Sampaio, Monte Alverne se aproximou dele e disse: “Menino, em outro tempo eu vos convidaria a vir 

nesta comunidade tomar o lugar, que fica vago; hoje porém melhor destino espera o talento. Mundo por 

mundo, melhor é o grande para quem tão moço sabe chorar, e fazer chorar por um frade”. In: 

MAGALHÃES, D. J. Gonçalves de. “Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Alverne”. Op. 

cit. p. 313. 
44 Idem. Ibidem. p.314. 
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Como discípulo de Monte Alverne, o jovem Magalhães aparentemente gozou de 

um prestígio junto a seu mestre, sendo talvez, um dos mais brilhantes alunos do padre-

mestre. Relatando sobre um encontro realizado pelos alunos da aula de filosofia de 

Monte Alverne, com o intuito de se prepararem para os exames daquele ano escolar 

(1832), Magalhães fala da presença inesperada do mestre, que ao invés de subir à 

cátedra, tomou assento entre os ouvintes para assistir sua defesa sobre a doutrina da 

aula
45

. Depois de travar um diálogo animado com seu mestre, que o havia arguido com 

algumas objeções, Magalhães desceu da cátedra pedindo desculpas por ter sustentado 

tão mal a doutrina da aula, e segundo o mesmo, Monte Alverne então lhe dirigiu as 

seguintes palavras: “O coração do mestre se regozija de um tal aluno, e eu não sei o que 

mais admire, se a inteligência, ou a modéstia do discípulo, que tão digno se mostra de 

ser mestre[...] Se assim a sustentassem todos, deixaria eu de ensinar”
46

. 

Fazendo uma avaliação do que ficou como lição deste ensino filosófico para 

Magalhães, Roque Spencer fala que além das várias informações adquiridas, houve uma 

“acentuação do impulso religioso e espiritualista, que iria marcar, como já começara a 

fazê-lo, sua obra de poeta e, posteriormente, de pensador”
47

. Renegando a moral do 

interesse e o sensualismo, Magalhães “estava preparado para receber o influxo do 

espiritualismo eclético e do romantismo, ao entrar em contato direto com a França, a 

partir da viagem de 1833”
48

 .   

Chegando à Paris em setembro de 1833, Magalhães logo se junta a Francisco de 

Sales Torres Homem e Manuel de Araújo Porto Alegre. Compunha-se assim o trio de 

futuros redatores da Nitheroy – Revista Brasilense de Ciências, Letras e Artes. Obra 

esta que é considerada o marco de fundação do movimento intelectual romântico no 

Brasil Império, com seus dois únicos volumes sendo publicados em 1836, na França. 

Porém, antes mesmo de se encontrarem em Paris em 1833, os três já haviam 

iniciado seus laços de amizade na capital do Império. Torres Homem e Gonçalves de 

Magalhães foram companheiros de turma na Academia Médico - Cirúrgica do Rio de 

Janeiro, frequentaram também os mesmos espaços culturais, sociais e literários, com 

destaque para a livraria de Evaristo da Veiga, conhecida como “clube da rua dos 

Pescadores”. Provavelmente foi em um destes espaços de sociabilidade que Torres 

                                                             
45 Idem. Ibidem. p.314-315. 
46 Idem Ibidem. p.316. 
47 BARROS, Roque Spencer M. Op. cit. p.11. 
48 Idem. Ibidem. p.11. 
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Homem e Gonçalves de Magalhães conheceram Araújo Porto Alegre, que 

diferentemente dos outros dois não havia nascido no Rio de Janeiro, era natural da 

cidade de São José do Rio Pardo, Província do Rio Grande do Sul, chegando ao Rio de 

Janeiro no ano de 1827. Na capital do Império, Araújo Porto Alegre foi em busca de 

maiores conhecimentos sobre pintura, ingressando em curso do artista francês Jean 

Baptiste Debret na Academia Imperial de Belas Artes
49

. E assim como Magalhães, em 

1832, frequentou a aula de filosofia de Monte Alverne no seminário de São José.  

O Rio de Janeiro, com sua especificidade de principal centro de produção 

cultural, em contraste com praticamente todas as outras regiões do país, ainda com 

predominância de uma mentalidade colonial e escravocrata, possibilitou aos três 

vislumbrarem para todo o Brasil uma caminhada rumo ao que entendiam como 

progresso civilizacional
50

. Ali “por afinidades de gosto e de origem social, atraíam-nos 

as mesmas ideias, os mesmos locais, os mesmos homens que, neles, sentiram uma 

promessa, uma esperança de renovação intelectual e realização das aspirações 

liberais”
51

. 

Toda esta ambientação intelectual, política e cultural na capital do Império 

influenciaram diretamente nas ideias presentes na Nitheroy, bem como as novas 

referências adquiridas durante os anos em Paris. Nesta cidade encontraram um momento 

de efervescência intelectual, de busca por uma nova mentalidade para a sociedade que 

se inaugurava após a Revolução que pôs fim ao reinado dos Bourbouns. 

Vale ressaltar que, durante os anos vividos em Paris, nossos três vates tiveram a 

oportunidade de participar ativamente como colaboradores do Instituto Histórico de 

Paris (IHP). Fundado em 1834, ele agregaria também outros nomes ilustres do Brasil 

daquela época (um total de 48 brasileiros participaram entre 1834 e 1850), entre eles 

Evaristo da Veiga e o cônego Januário da Cunha Barbosa, que alguns anos depois, em 

1838, fora o responsável por criar no Brasil, aos moldes do IHP, o Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro (IHGB).  

Maria Pinassi salienta que a vivência no IHP exerceu influência direta na 

conformação do projeto da Nitheroy, pois nesse ambiente de circularidade intelectual os 

três tiveram a oportunidade de entrar em contato direto com grandes pensadores. E 

também por ter lhes permitido “uma vivência das contradições do universo intelectual 

                                                             
49 PINASSI, Maria O. Op. cit. p. 38-39. 
50 Idem. Ibidem. p.47. 
51 Idem. Ibidem. p. 48. 
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europeu representado no IHP, por gerações profundamente conservadoras e outras 

marcadas por vacilações entre as determinações do rigor clássico e a intemperança 

moderna”
52

. Portanto, foi nesse cenário de liberdade para expressar grande variedade de 

pensamentos políticos e culturais que nossos três jovens tiveram a possibilidade de 

complementar suas formações iniciadas nos círculos intelectuais da capital do Império.  

Porto Alegre continuou a frequentar aulas de pintura histórica com o mestre 

Debret, este também foi o responsável por indicá-lo como aluno do Barão Antoine-Jean 

Gros, que havia sido o pintor oficial de Napoleão Bonaparte, e acompanhando às aulas 

de François Debret, irmão de seu mestre, adquiriu noções de arquitetura. Torres Homem 

conquistou o diploma de bacharel em Direito pela Sorbonne, desejo que não havia 

conseguido no Brasil devido à falta de condições de custear seus estudos em São Paulo 

ou Olinda, únicas cidades brasileiras a oferecer tal possibilidade. Gonçalves de 

Magalhães, impregnado do clima romântico que circulava em Paris, pensaria sobre os 

rumos a serem tomados pela literatura brasileira, tendo como base os pensamentos de 

Almeida Garret e Ferdinand Denis. Também dedicou grande atenção aos estudos de 

filosofia eclética, com a qual estabeleceu contato por meio de Jouffroy, discípulo de 

Victor Cousin, ao frequentar cursos no Colégio de França. Dessa maneira, Magalhães 

aprofundou os conhecimentos adquiridos com Monte Alverne e demarcou um traço 

fundamental e característico do seu pensamento, o espiritualismo eclético.  

Admirado com as possibilidades de instrução oferecidas na França, Magalhães, 

em carta enviada a Monte Alverne dizia: Aqui só não estuda quem não quer [...] Há 

cadeiras só para explicar Dante, Tucídides, Voltaire, Locke etc. etc. etc. Há cadeiras 

para todas as ciências e para as divisões e subdivisões de todas as ciências”
53

. E na 

mesma carta, já demonstrando admiração pelos pensamentos de Victor Cousin, com 

lições válidas para o ensino, Magalhães declarava: “O Cousin ainda está em viagem e 

acaba de publicar um livro sobre ensino na Alemanha e na Prússia, obra esta de bastante 

utilidade”
54

.  

Em outra carta enviada a Monte Alverne, datada em 8 de março de 1834, 

Magalhães falava a respeito dos estudos filosóficos por ele acompanhado. Mais uma vez 

mostra-se já embebido das ideias do espiritualismo eclético, declarando que:  

                                                             
52 Idem. Ibidem. p. 111-115. 
53 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.; PORTO ALEGRE, Manuel de A. Cartas a Monte 

Alverne. Segunda carta: 20/01/1834. 
54 Idem. Ibidem. 
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Passando agora à Filosofia, lhe direi que M. Jouffroy está publicando 

suas lições de Direito Natural; eu tenho assistido a elas e posso 

assegurar-lhe que são muito filosóficas; ele desenvolveu da maneira 
mais clara e precisa o sistema de Spinoza, assim como ceticismo e o 

misticismo; ele se mostra digno sucessor de Royer-Collard e ótimo 

discípulo de Cousin. Se estas lições aí aparecerem, não as deixe de 
comprar

55
.  

 

Magalhães e Porto Alegre também fizeram questão de indicar o nome de Monte 

Alverne ao IHP, como nos dão conta em outra carta enviada ao mesmo:  

Agora lhe envio esta carta, pela qual ficará sabendo que está nomeado 

membro do Instituto Histórico de França; eu e o Araújo, já que fomos 
nomeados para ele, tratamos logo de o propor. Esta sociedade sábia 

contém tudo que há de mais célebre em França e no mundo, como 

poderá ver pela lista impressa à margem da carta, que o Instituto lhe 
remete. Seu nome gravado nos anais desta sociedade não tem de 

morrer; com a posteridade firme diante dos olhos, pode agora marchar 

no caminho difícil da imortalidade, em que tem colhido tantos 
louros

56
. 

 

Como podemos notar, são os discípulos querendo marcar o nome de seu mestre 

não só na história da jovem nação brasileira, mas também na República das letras. 

Sendo assim, Magalhães pedia a Monte Alverne para enviar uma coleção de seus 

sermões em diferentes tempos. E também, demonstrando preocupação com a situação 

da filosofia e seu ensino no Brasil, “uma memória que enviará quando puder, sobre o 

estado da filosofia no Brasil, quer sobre a influência, que ela tem exercido nos 

costumes, governo etc. ou sobre a maneira porque ela tem sido ensinada, disposição do 

povo para receber este ou aquele sistema”
57

.  

Mas não há dúvidas por parte de Magalhães de qual o sistema filosófico deve 

entrar em voga na sociedade brasileira. Em carta enviada durante viagem a Roma 

aconselhava Monte Alverne a colocar sua Lógica em relação com a “Filosofia do 

tempo, o Ecletismo que no Brasil deve quanto antes ser plantado para que a mocidade 

aprenda a não dizer blasfêmias contra Deus e os homens”
58

. Magalhães preocupa-se 

latentemente com a filosofia pelo fato de considerá-la a ciência fundamental, e ao lado 

da poesia, uma necessidade do espírito humano para que se possa desvendar o sentido 

                                                             
55 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.; PORTO ALEGRE, Manuel de A. Cartas a Monte 

Alverne. Quarta carta: 08/03/1834. 
56 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.; PORTO ALEGRE, Manuel de A. Cartas a Monte 

Alverne. Quinta carta: 22/07/1834. 
57 Idem. Ibidem. 
58 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.; PORTO ALEGRE, Manuel de A. Cartas a Monte 
Alverne. Oitava carta: 15/01/1835. 
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da vida. Ou seja, bem ao gosto dos românticos, havia uma necessidade de imbricar 

filosofia e poesia, que mesmo partindo de linguagens distintas, no fundo, diziam a 

mesma coisa
59

. 

Além disso, a filosofia entendida como ciência fundamental implicava numa 

influência em todos os aspectos e setores da sociedade. Nesse sentido, se fazia 

necessário uma “política da filosofia”, aos moldes de Victor Cousin na França, 

impregnando todas as instituições com uma nova intuição de mundo. O primeiro passo 

para tal política seria a institucionalização dessa nova filosofia no âmbito do ensino e, 

novamente Magalhães convoca Monte Alverne a participar deste processo. Na última 

carta enviada ao mestre, fazendo referências à revista que estava prestes a sair, a 

Nitheroy, Magalhães sugeria:  

Se quiser escrever um artigo sobre a filosofia, poderá nos enviar-nos, 

que nós o imprimiremos na revista. E se me é dado indicar-lhe uma 
ideia, fora útil um artigo que se mostrasse a necessidade de reforma do 

ensino de filosofia no Brasil, tendo esta feito imensos progressos 

depois de Locke, e não estando em dia a que aí se ensina, com a luz 
espalhada por Kant e pela escola

60
. 

 

Portanto, as ideias que conformariam o projeto de oferecer ao País um sentido 

formativo e educativo já se faziam presentes: reforma da filosofia e reforma da 

literatura. Seus alicerces seriam expostos nos dois artigos publicados na Nitheroy, no 

primeiro número veio o “Ensaio sobre a história da literatura do Brasil” e no segundo 

“Filosofia da religião – sua relação com a moral, e sua missão social”. De acordo com 

Roque Spencer, são nesses dois artigos que estão presentes “a “ideologia” da Niterói, 

para além de seu conteúdo técnico e informativo, que vem marcada, fundamentalmente, 

pelas ideias de Magalhães, pelo seu projeto”
61

. 

 

1.2- As bases do projeto romântico na revista Nitheroy 

Os dois números da Nitheroy - Revista Brasiliense – Ciências, Letras e Artes
62

, 

foram publicados em Paris, no ano de 1836, pela Dauvin et Fontaine Libraires. Além de 

Magalhães, Torres Homem e Porto Alegre, que foram os idealizadores e redatores, 

                                                             
59 BARROS, Roque Spencer M. Op. cit. p.14. 
60 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.; PORTO ALEGRE, Manuel de A. Cartas a Monte 

Alverne. Duodécima carta: 29/01/1836. 
61 BARROS, Roque Spencer M. Op. cit. p.59. 
62 No presente trabalho será usada edição fac-similar dos dois números publicados pela Biblioteca da 
Academia Paulista de Letras em 1978. 
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aparecem nas páginas da revista a participação de alguns colaboradores como Pereira da 

Silva, Silvestre Pinheiro Ferreira, Azeredo Coutinho, Augusto Taunay e Lima de 

Itaparica. 

Na breve introdução “Ao Leitor”, os autores deixam claro os incentivos da 

empreitada, “o amor do país, e o desejo de ser útil aos seus concidadãos”
63

. A pretensão 

educadora também se faz presente, pois já era hora do Brasil contar com uma obra 

periódica que desviasse a atenção pública das discussões de pouca utilidade e 

acostumasse seus cidadãos a “refletir sobre os objetos do bem comum, e de glória da 

pátria”
64

.  Como não eram todos que podiam dedicar seu tempo às ciências e as obras 

volumosas, a revista se prestaria ao serviço de em um pequeno livro oferecer um 

manancial de assuntos com noções variadas e precisas, “colhendo em uma hora o 

resultado de um ano de fadigas”.  

Dentre os variados assuntos que iriam perfazer a obra estavam: “A economia 

política, tão necessária ao bem material, progresso, riqueza das nações [...] As Ciências, 

a Literatura nacional e as Artes que vivificam a inteligência, animam a indústria, e 

enchem de glória e de orgulho os povos, que as cultivam”
65

. Sendo a pretensão dos 

autores, ao trazer à luz esta gama de conteúdos, o desenvolvimento de “simpatia geral 

para tudo que é justo, santo, belo e útil”, e assim poder ver a “pátria marchar na estrada 

luminosa da civilização, e tocar ao ponto de grandeza, que a Providência lhe destina”
66

. 

Na visão de Roque Spencer, “trata-se, enfim, de um programa genérico, de educação da 

inteligência nacional, tanto nos seus domínios propriamente espirituais quanto nos 

materiais”
67

. 

Percorrendo as páginas da Nitheroy podemos afirmar que a pretensão da 

variedade temática foi cumprida. Azeredo Coutinho empreende estudos de astronomia 

em seu artigo “Dos cometas”, dedica atenção também a técnicas industriais no “Física 

Industrial”, da mesma monta são os artigos de Lima de Itaparica sobre os processos 

químicos da destilação, o de Taunay a respeito de uma nova forma de fabricar açúcar e 

de Silvestre Pinheiro “Ideia de uma sociedade promotora da educação industrial”. 

Torres Homem percorre o caminho da economia política com três artigos: 
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64 Idem. Ibidem. 
65 Idem. Ibidem. 
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“Considerações econômicas sobre a escravatura”, “Reflexões sobre o crédito público” e 

“Comércio do Brasil”. A Porto Alegre coube as reflexões sobre as Artes em dois 

artigos, “Ideias sobre a música” e “Contornos de Nápoles”. No âmbito dos estudos 

literários, além do célebre artigo de Magalhães “Ensaio sobre a história da literatura do 

Brasil”, Pereira da Silva deu sua contribuição com “Estudos sobre a Literatura”. Por 

fim, de caráter filosófico o ensaio de Magalhães “Filosofia da religião – sua relação com 

a moral, e sua missão social”. 

Conforme já referido anteriormente, os dois artigos de Magalhães comportam 

uma espécie de síntese da “ideologia” presente na Nitheroy, tendo como base a filosofia 

eclética romântica. Passemos então a análise de algumas das ideias que ali se 

encontram, buscando, na medida do possível, conciliar os textos com os propósitos do 

presente trabalho. 

Já no primeiro parágrafo do “Ensaio sobre a história da literatura do Brasil” 

Magalhães deixa claro a função da literatura:  

A literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais 
sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, de mais heroico 

na moral, e de mais belo na Natureza, é o quadro animado de suas 

virtudes, e de suas paixões, o despertador de sua glória, e o reflexo 
progressivo de sua inteligência

68
.  

 

Vale aqui a ressalva de que o conceito de literatura
69

 usado por Magalhães é 

bastante amplo, “abrangendo grande parte de todas as Ciências, e Artes, e sendo ela só 

filha, e representante moral da civilização”
70

.  

Nota-se que Magalhães valoriza a literatura como a mais completa e alta 

expressão de uma nação, ao mesmo tempo em que serve como mecanismo de 

perpetuação da mesma no tempo, “para anunciar as gerações futuras qual fora o caráter 

                                                             
68  MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.“Ensaio sobre a história da literatura do Brasil”. In: 

Nitheroy - Revista Brasiliense – Ciências, Letras e Artes. Tomo Primeiro, N°1, 1836. São Paulo: 
Biblioteca da Academia Paulista de Letras, 1978. p. 132. 
69 Para que fique claro a amplitude da noção de literatura dos autores da Nitheroy, citaremos também o 

trecho do artigo “Estudos sobre a literatura”, de Pereira da Silva, quando diz: “a literatura é  hoje a 

reunião de tudo o que a imaginação exprime pela linguagem, abraçando todo o império, em que exerce a 

inteligência humana todo o seu poderio; é o resumo dos hábitos e grandeza dos povos, e a história 

progressiva e circunstanciada do espírito humano com as suas supertições, crenças, e caráter próprio; é a 

apreciação da influência dos elementos uns sobre os outros no espírito das diferentes épocas, é a 

Filosofia, a História, a eloquência e a Poesia”. SILVA, Pereira da. “Estudos sobre literatura”. In: Nitheroy 

- Revista Brasiliense – Ciências, Letras e Artes. Tomo Primeiro, N°2, 1836. São Paulo: Biblioteca da 

Academia Paulista de Letras, 1978. p..215. 
70 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de.“Ensaio sobre a história da literatura do Brasil”. In: Op. cit. 
p. 135. 
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do povo, do qual é ela o único representante na posteridade”
71

. Ressalta-se assim, um 

fator de destaque da literatura para Magalhães, seu valor histórico, pois há sempre uma 

relação entre a evolução literária e o “pensamento” ou “espírito” de uma época. A 

passagem a seguir é emblemática a esse respeito:  

Por uma espécie de contágio, uma ideia lavra entre os homens de uma 

época; reunindo todos numa mesma crença; seus pensamentos se 

harmonizam e para um só fim tendem. Cada época representa então 
uma ideia, que marcha escoltada doutras, que lhe são subalternas, 

como Saturno rodeado de seus satélites; ela contém, e explica as 

outras ideias como as premissas no raciocínio contém, e explicam a 
conclusão. Essa ideia é o espírito, e o pensamento mais íntimo de sua 

época, é a razão oculta de todos os fatos contemporâneos
72

. 

 

Na continuidade do “Ensaio” Magalhães viria a expressar, no seu entendimento, 

qual era o espírito dominante do século XIX, que lhe serviria como guia de 

compreensão do passado brasileiro e indicaria a estrada a ser seguida pelo país daí em 

diante, “já que estudar o passado, é ver melhor o presente, é saber como se deve 

marchar”
73

. Portanto, a busca é de uma “filosofia da história” para a nação brasileira, na 

tentativa de compreender o seu papel na cena do mundo, balizado, claro, pela filosofia 

eclética. Afinal,  

depois de tantos sistemas exclusivos, o espírito eclético anima o nosso 
século, ele se levanta como um imenso colosso vivo, tendo diante dos 

olhos os anais de todas as gerações, numa mão o archote da Filosofia 

aceso pelo gênio da investigação, com a outra aponta a esteira 

luminosa, onde se convergem todos os raios de luz, escapados do 
brandão que sustenta. Luz e progresso; eis sua divisa

74
. 

 

Imbuído desse historicismo, Magalhães concebe que a história do Brasil se 

divide em duas partes distintas. A primeira perfazendo os séculos XVI, XVII e XVIII, 

quando é colônia de Portugal e, a segunda se abre com a chegada da família real em 

1808 estendendo-se até o momento em que escreve
75

. Sua visão do processo de 

colonização por Portugal é negativa, decorrendo daí um parco desenvolvimento do 

pensamento e da literatura no período. Mas no momento em que o Brasil muda seu 

status, passando à categoria de Reino Unido, uma nova estrada se amplia e a conquista 

                                                             
71 Idem. Ibidem. p. 137. 
72 Idem. Ibidem. p. 134. 
73 Idem. Ibidem. p. 136. 
74 Idem. Ibidem. p.145. 
75 Idem. Ibidem. p.151. 
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da liberdade é a consequência de seu estado de civilização
76

. Nas palavras de 

Magalhães: “Tu afastaste do teu colo a mão estranha, que te sufocava, respira 

livremente, respira, cultiva as ciências, as artes, as letras, a indústria, e combate tudo, 

que entreva-las pode”
77

. 

Combater os entraves para achar o caminho a ser seguido pela pátria, eis uma 

das propostas de Magalhães. E não há dúvida que, em sua percepção, um dos entraves 

se relacionava com a falta de moralidade, ou melhor, com a moral do interesse, 

dominante em nossa sociedade. Portanto, a reforma dos costumes era imprescindível 

para o aperfeiçoamento da nação, e essa se daria por meio de “um sentimento da mais 

alta moralidade, para Magalhães indissoluvelmente associada à religião”
78

. Frente a tal 

pressuposto, ganha relevância o artigo “Filosofia da religião – sua relação com a moral, 

e sua missão social” publicado no segundo número da Nitheroy. 

 Para Magalhães o instinto religioso é um elemento intrínseco ao ser humano e, 

basta olhar a história da humanidade para ver que “tudo que ela de mais extraordinário e 

sublime nos mostra, se não é inteiramente produzido por uma ideia religiosa, ao menos 

com ela se mescla”
79

. A instituição religiosa seria a materialização, por meio do culto, 

desse sentimento religioso, “destinada a representar de maneira mais clara e distinta a 

ideia de Deus”
80

. Sendo assim, a religião torna-se indispensável à sociedade, pois ela 

contém todos os elementos da civilização, é a base da moral, fonte da filosofia e a 

criadora das artes
81

. 

Além de ser fonte de cultura e civilização em sua origem, a religião teria 

também a função de garantir sua conservação, apresentando-se como fator fundamental 

de sociabilidade. Ela funcionaria, então, como uma espécie de tecido social capaz de 

garantir o equilíbrio e a união do mesmo e, na falta desse laço moral sólido, garantido 

unicamente pela religião, o que estaria em risco era a existência do Estado e de suas 

instituições livres
82

. 

                                                             
76Idem. Ibidem. p.149. 
77 Idem. Ibidem. p.146. 
78 BARROS, Roque Spencer M. Op. cit. p.65. 
79 MAGALHÃES, Domingos J. Gonçalves de. “Filosofia da religião – sua relação com a moral, e sua 

missão social”. In:  Nitheroy - Revista Brasiliense – Ciências, Letras e Artes. Tomo Primeiro, N°2, 1836. 

São Paulo: Biblioteca da Academia Paulista de Letras, 1978. p.21. 
80 Idem. Ibidem. p.19. 
81 Idem. Ibidem. p.12. 
82 FERRETTI, Danilo J. Z. “Gonçalves de Magalhães e o sacerdócio moral do poeta romântico em 
tempos de guerra civil”. In: Op. cit. p.80. 



34 

 

Portanto, indissociáveis eram religião e moral para Magalhães, e aos que 

pretendiam separá-las não faziam nada além de enfraquecer a Moral sem destruir a 

Religião. Destituir a moral de sua base religiosa configurava um perigo na visão de 

Magalhães, incitando à sociedade a viver com base no sensualismo, na moral do 

interesse e na irreligiosidade. Todos esses elementos condenáveis se faziam presentes na 

França do século XVIII, representados pelo espírito dos filósofos enciclopedistas, daí a 

consideração de Magalhães deste século como nefando. Vejamos então o quadro por ele 

apresentado a respeito desse século:  

É o século do movimento filosófico, assim o chamam; mas sua 

Filosofia outra coisa não é senão a promulgação categórica e 

dogmática da teoria da sensação, como a única expressão da verdade, 
e a derradeira da filosofia, ante a qual tudo deve calar-se, além da qual 

não podia ir à inteligência; a seu lado vem a Moral do interesse como 

consequência necessária de tal princípio; uma exclusão completa, uma 
guerra de morte ao Cristianismo, e a todas as ideias religiosas, em fim 

fora do sensualismo, e do egoísmo nenhuma verdade havia para eles; 

todas as armas são empregadas, e a falta de razões supre o ridículo
83

. 

 

A apresentação das circunstâncias vividas na França do século XVIII servirá a 

Magalhães para tecer seu diagnóstico do Brasil no XIX. Isso porque, partindo de uma 

concepção filosófica da história, na qual as nações deviam ser hierarquizadas de acordo 

com seu estágio de civilização, o Brasil não poderia “ter por presente, o presente da 

Europa [...] seu presente é pois o passado do centro ilustrado da Europa”
84

. Ou seja, as 

ideias dominantes no século XVIII francês eram as mesmas que imperavam no Brasil 

do século XIX, como vemos na seguinte passagem: 

Ninguém dirá certamente, que aí domina a Moral do dever, a moral 

religiosa. A Moral livre é a única que aí se conhece, a moral do 

interesse, tal como ensinara Helvetius, é a única praticada. O Tratado 

de Legislação de Bentham é o código dos legisladores. A Filosofia 
ensinada nas escolas à mocidade é a das sensações; a teoria de 

Condillac, de Cabanis, e de Tracy, teoria que em rigorosa 

consequência no materialismo depara, é a geralmente conhecida, e 
abraçada como um dogma, como uma verdade incontestável, em fim 

como a última expressão da Filosofia
85

. 

 

Há de se notar, pelo diagnóstico de Magalhães, que a crise pela qual passava a 

nação brasileira derivava de uma dinâmica de transformação no universo das ideias. 

Procurando reforçar a ideia de uma crise essencialmente idealista ele questionava: “Se é 
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certo, como cremos, que nossas ações revelam nossos pensamentos, se não obramos 

senão em consequência de uma ideia, de que o ato é a realização, porquanto não se dá 

efeito sem causa, onde acharemos a causa do que vemos?”
86

. A resposta vem logo na 

sequência, trazendo também os males decorrentes da crise: 

A causa está só nas falsas ideias, que entre nós lavram. E note-se que 

as ideias, e só as ideias podem moralizar, ou desmoralizar os povos; 

são ideias de uma incompleta teoria filosófica, mal interpretada, que, 
opondo-se a sanção religiosa, e à Moral do dever, destroem todos os 

sentimentos nobres de virtude: ora, quando estas três potencias, que 

são as grandes vísceras do Estado, sofrem, impossível é que o 
contágio se não propague

87
. 

 

Baseando-se, portanto, no tripé Filosofia, Religião e Moral que seriam as molas 

propulsoras do aperfeiçoamento da nação, Magalhães, no último parágrafo do texto 

“Filosofia da Religião”, aponta para um dos caminhos primordiais desse 

direcionamento: a instrução da mocidade. Entendendo que o Governo exerceria papel 

preponderante nesse processo, fazendo com que as novas gerações também não se 

entregassem a moral do egoísmo, ele cobrava uma atitude do mesmo: “Convém que o 

Governo ao menos uma vez lance os olhos sobre mocidade, que faça ensinar nas escolas 

uma Moral pura, uma Filosofia sã, e nutra o sentimento do amor divino”
88

. 

Com os dois artigos de Magalhães, temos as premissas que compõe o cerne do 

projeto romântico para o Brasil através da publicação da Nitheroy. Trata-se de prover a 

nação de uma nova dimensão espiritual, balizadora dos rumos a serem seguidos em 

nossa filosofia, em nossa literatura, em nossa política e em nossa educação
89

. Projeto 

que seria compartilhado, em graus distintos, por vários membros da primeira geração de 

românticos brasileiros, dado o reconhecimento dos próprios contemporâneos de ser 

Magalhães o principal expoente e líder do movimento romântico brasileiro. Era chegado 

o momento de tentar colocar em prática o mesmo, para tal, fazia-se necessário retornar 

ao Brasil e falar mais de perto aos compatriotas.  
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1.3 – A volta ao Brasil e os embates pela expansão do ensino público  

Quando voltam ao Brasil no início de 1837 os jovens românticos buscam dar 

continuidade as suas reflexões e se articulam na edição do periódico Jornal dos Debates 

Políticos e Literários (JDPL). Além de ter sido um importante espaço de sociabilidade 

para o grupo, o periódico contribuiu também como fator de projeção intelectual, política 

e social do mesmo no Rio de Janeiro. Publicado entre maio de 1837 e setembro de 

1838, esteve sob a redação de Torres Homem durante o ano de 1837 e Pereira da Silva 

em 1838 (sendo os principais responsáveis pela maioria dos artigos), contando com a 

contribuição assídua de Magalhães e, em menor escala, com a de Porto Alegre.  

Reverbera-se nas páginas do Jornal dos Debates uma missão explícita de 

derrubada da regência Feijó, acusado, dentre outras coisas, de ser incapaz de dar fim à 

guerra civil que vigorava em território nacional. O Império, sendo sacudido em suas 

extremidades pelas revoltas da Farroupilha no Rio Grande do Sul e pela Cabanagem no 

Pará, fizera com que Magalhães apresentasse um tom catastrófico para situação do país, 

vivendo um temível estado de “decomposição”, como fica claro na seguinte passagem: 

“Assim, nós observamos dois fatos na história da civilização moderna; um de 

regeneração, e de edificação, como apresentam hoje a França e a Inglaterra; outro 

crítico, e de decomposição, como o Brasil está mostrando”
90

. 

O temor com o processo de “decomposição” vivido pelo Brasil era angustiante, 

levando Magalhães a aventar a possibilidade de um fim precoce para a nação que 

acabara de nascer: “A decomposição é um estado natural como a organização, somente 

seu aspecto é horrível, imoral, irreligioso, e corrupto: é o estado precursor da morte das 

nações, se pode haver outra morte para as nações, que não seja esse estado de 

abjeção”
91

. A esse diagnóstico juntava-se a percepção de que ao invés de marcharmos 

para diminuirmos nosso atraso frente às nações civilizadas como França, Inglaterra e 

Estados Unidos íamos em direção oposta, agravando ainda mais nosso atraso.  

O Brasil, entretanto, marcha em linha diametralmente oposta, e parece 
mesmo recuar debaixo de certo ponto de vista. Ele nada mais faz do 

que representar na América a França do século XVIII, e reproduzir de 

todos os modos as falsas e repulsivas doutrinas que arrastaram aquele 
belo país a uma revolução espantosa, e à sua completa 

desorganização. Daí provêm a licença, a dissolução de costumes, o 
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egoísmo, as personalidades, e a completa abnegação para as coisas 

religiosas e a falta de entusiasmos pelos negócios pátrios
92

. 

 

Mas entre o diagnóstico pessimista de “decomposição” descortinava-se um fio 

de esperança com um processo de “regeneração” nacional. Partindo da concepção de 

uma lei histórica universal, denominada palingenesia social
93

, Magalhães acreditava que 

as fases de transição das épocas críticas desembocariam em um momento de 

renascimento, pois:  

A história do passado pode resumir-se nesta lei, que os povos não 

regeneram-se senão depois de terríveis oscilações, de profundas 
desordens. A crise é substituída pela organização, mas entre a 

degradação e a reabilitação interpõe-se a época da expiação dos 

sacrifícios e das vítimas
94

.  

 

Há de se notar, como nos indica Danilo Ferreti, que aí está implicada uma noção 

temporal “definida pela sucessão de morte (individual ou coletiva) e renascimento, em 

que a violência da catástrofe (natural ou social) é entendida como um momento 

necessário para a regeneração, em que a morte é a condição para que haja nova vida”
95

. 

Sendo assim, um dos primeiros passos que o Brasil deveria dar para seguir a 

esteira da civilização passaria necessariamente por um processo de ressurgimento 

religioso, aos moldes dos países que se encontravam na dianteira da civilização:  

A Inglaterra, a França e os Estados Unidos mostram, hoje, uma 
tendência nimiamente religiosa, e não uma tendência parcial neste, ou 

naquele elemento da civilização, mas em todos igualmente; as ciências 

sociais, a poesia e as artes marcham de comum acordo para a grande 
obra de regeneração do gênero humano, para sua perfectibilidade 

moral, sua ele à Divindade, e a todas as ideias sublimes que fazem 

palpitar o coração do homem cheio de entusiasmo por tudo que é 
santo, nobre e grande

96
. 

 

Nesse processo de “regeneração” da nação o papel preponderante de orientador e 

guia para o futuro caberia ao poeta/literato. Imbuído de uma missão educadora, religiosa 

e moral, ele promoveria a revolução pelas ideias, expressas por meio da literatura, 

                                                             
92 M. “Sobre a religião no Brasil em relação com os Estados Unidos, França e Inglaterra”. JDPL, Rio de 

Janeiro, n°12, 10/06/1837. 
93 Para um quadro pormenorizado da recorrência da lei da palingenesia social no meio romântico 
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principalmente a poesia. Como já nos referimos anteriormente, a literatura para 

Magalhães indicaria o grau de civilização de uma nação, ao mesmo tempo, ela seria um 

“meio privilegiado de agir sobre o espírito da nação para mudar-lhe a conformação 

social e política”
97

. Ou seja, Magalhães investia na literatura como o poder espiritual do 

século, elevando-a a um nível de importância extremo, buscando a afirmação do 

sacerdócio laico do poeta
98

. 

Vale ressaltar que para nossos primeiros românticos o papel do poeta/literato não 

se restringia a uma elaboração estética. Em um cenário que ainda se esboçava a 

expansão da esfera cultural, não sendo possível a especialização, seu trabalho deveria 

ser marcado por uma plurifuncionalidade, conforme já nos afirmava Pereira da Silva nas 

páginas da Nitheroy: “o poeta, para ser digno deste nome, deve ser historiador, filósofo, 

político e artista”
99

. O poeta/literato surgia, então, como “um novo modelo de 

intelectual brasileiro, com uma forma clara e própria de engajamento, voltado a uma 

incontornável intervenção na esfera pública”
100

.  

Porém, no entendimento dos próprios românticos, a ação do poeta/literato por si 

só não bastaria para dar cabo ao seu plano de regeneração moral da nação, que buscava 

renovar e estruturar o universo das instituições e práticas culturais do Brasil, fazia-se 

necessário, para sustentá-lo, o auxílio de outro agente: o Estado
101

.  

Nesse sentido, ganha ressonância na proposta dos românticos a intervenção 

governamental no universo educacional, por meio de uma reforma da instrução pública, 

esse “outro meio de regeneração dos povos”
102

. Mas, por estar o Brasil em uma fase 

crítica, “engolfado em princípios dissolventes de desordem”, ainda não havia 

encontrado uma base de instrução adaptada as suas necessidades: “Até aqui nem um 

sistema, nem um pensamento geral, nenhum fim tem existido na organização da 

instrução pública; e isto tem sido um mal grave para o país...”. Afinal, “são efêmeras as 

instituições, efêmeros os governos, e efêmeras as ciências”
 103

. Era necessário cortar o 

                                                             
97Idem. Ibidem. 
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mal pela raiz, reformando o espírito da instrução pública, como já vinham fazendo as 

nações civilizadas: 

Ora, o meio mais próprio para atacar o mal na sua nascente, para não 
deixar progredir esta série de ideias desorganizadoras, é reformar o 

espírito da instrução pública: e todos os governos ilustrados tem-se se 

servido desta poderosa alavanca para imprimir uma nova direção aos 

sentimentos, as ideias, e aos costumes, e não é a força que dirige o 
mundo; trata-se, portanto, de mudá-los, por meio de uma revolução no 

ensino público
104

. 

 

Em artigo inserido a pedidos, Magalhães, após vivência de meio século na 

Europa, elogiava o que lá se fazia pela instrução que, “apesar de uma excessiva 

superabundância de ensino, se criam novas cadeiras em todos os ramos da ciência e de 

letras cuja a existência nem podemos imaginar”
105

. Decorria daí um respeito religioso 

ao conhecimento, sendo os gênios de talento convidados a participar e dirigir o Estado, 

beneficiando a mocidade que encontrava “uma instrução sólida e variada, e no concurso 

de tantas luzes espalhadas, o estudo, esta necessidade do espírito é já uma necessidade 

do coração e uma satisfação dos prazeres”
106

.  

Frente a esse cenário, Magalhães lastimava a situação vivida no Brasil, cujo 

ambiente cultural era de um acanhamento repreensível. Para isso, bastava olhar o Rio de 

Janeiro, “capital do Brasil, sede do governo, de duas Câmaras legislativas, e de algum 

movimento comercial, nenhuma cadeira existe de Economia Política, de Direito Público 

Constitucional, de História Nacional ou estrangeira, de Eloquência e de Filosofia”
107

. 

Por essa falta de meios de instruir-se, a mocidade nacional tinha que “ir mendigar nos 

países estrangeiros os elementos de algumas ciências, que por mal ensinadas entre nós 

equivalem a uma quase ausência de princípios”
108

.  

E o pior para Magalhães era que mesmo sendo mal antigo de nossa nação nada 

vinha sendo feito para remediar a situação, nenhum progresso e nem novos planos para 

a educação pública:  

O Brasil em 1837 está como o Brasil em 1821. O que está, já estava, o 

que se faz de novo é uma continuação mesquinha do que se fazia, e 

para maior pesar e prejuízo nosso, alguns estabelecimentos tem 

                                                             
104 Idem. Ibidem. 
105 M. “Considerações sobre o ensino público; necessidade de um liceu (a pedidos)”. In: JDPL, Rio de 

Janeiro, n°9, 31/05/1837. 
106 Idem. Ibidem. 
107 Idem. Ibidem. 
108 Idem. Ibidem. 



40 

 

perdido seu antigo esplendor, outros tem parado por falta de medidas, 

e de homens que tomem a peito, o bem público.  

 

Temos, pelas palavras de Magalhães, a perspectiva de que o universo 

educacional brasileiro era marcado por um traço de continuidade em relação ao período 

colonial. Mas quais seriam os princípios filosófico-pedagógicos do ideário colonial 

ainda dominante no Brasil Império? Quais as concepções de nossos românticos frente 

aos mesmos? Como devia ser organizado o sistema educacional na visão destes? Quais 

seriam os métodos de ensino e orientações curriculares mais apropriados à situação 

brasileira? Qual a função social a ser cumprida pela instituição escolar na perspectiva 

romântica? 

São sobre essas questões que dedicaremos atenção no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

Instrução pública nas primeiras décadas do Brasil Império: heranças educacionais 

do período colonial e as propostas dos intelectuais românticos  

 

No momento em que os intelectuais românticos estão propondo direcionamentos 

na questão educacional para o Império, o que vigorava em termos de legislação 

educacional era o Decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15/10/1827, primeira lei 

sobre a Instrução Pública Nacional do Império do Brasil e o Ato Adicional de 1834. 

Como fica claro no próprio título do Decreto, a lei regulamentava apenas circunstâncias 

relacionadas ao nível primário de instrução, não estabelecendo princípios organizativos 

para o nível secundário, que continuaram a existir sob o sistema de aulas avulsas. O 

sistema de aulas avulsas foi a nova denominação para as antigas aulas régias, instituídas 

ainda durante o período colonial, quando tiveram lugar no reino português as reformas 

do Ministro Marquês de Pombal, a partir do ano de 1759. Essa tradição das aulas régias 

advindas do período pombalino, conjuntamente com as noções da aprendizagem de 

ofícios que regiam a sociedade colonial, influenciaram diretamente na configuração das 

escolas de primeiras letras que começavam a se moldar nas primeiras décadas pós-

independência
109

. 

Devido ao fato das heranças da reforma pombalina no âmbito do ensino 

fazerem-se presentes no Brasil independente, entendemos que, no primeiro momento 

deste capítulo seja necessário traçar, em linhas gerais, quais foram os fatores 

estruturantes da mesma. Desta maneira, procuramos problematizar qual a ruptura 

cultural do evento da independência política brasileira, indagando sobre a eventual 

permanência de práticas arraigadas durante o período colonial que, ao interferir na 

moldura das práticas na nova ordem política, nelas se redefine
110

.  

Traçado o quadro geral das reformas pombalinas, passaremos a análise do que 

veio a ser o Decreto das Escolas de Primeiras Letras, de 15/10/1827. Buscaremos expor 

quais eram os conjuntos de saberes que caberia a essa escola ministrar e, também, 

trabalhar questões relacionadas ao método monitorial/mútuo (conhecido também como 

                                                             
109 Tal indicação é feita por: CARVALHO, Marta M. C. de. “História e historiografia da escola pública 

no Brasil”. In: LOMBARDI, José C.; SAVIANI, Dermeval; NASCIMENTO, Maria I. M.; (orgs.). A 

escola pública no Brasil: história e historiografia. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEDBR, 2005. 

p.45. 
110 Idem. Ibidem. p.50. 
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método lancasteriano), por ter sido adotado como método pedagógico oficialmente 

determinado por esse Decreto.  

Após as considerações a respeito da primeira lei de Instrução Pública do 

Império, dedicaremos atenção aos posicionamentos dos românticos frente à mesma. 

Sendo assim, iremos repertoriar as proposições destes em relação ao método pedagógico 

adotado e as alternativas possíveis, ao conjunto de saberes a serem ministrados e os 

materiais didáticos (compêndios) a serem usados.  

Considerando essa lei insuficiente no processo de organização da instituição 

escolar para a nação, dado que se restringia ao nível primário de instrução, nossos 

românticos se preocuparam também em propor as bases de um projeto integral de 

ensino público, em que é possível perceber a tensão entre o padrão de matriz pombalina 

ainda vigente e a busca pela institucionalização de um modelo de escola seriado. E será 

sobre este projeto que nos debruçaremos na continuidade do capítulo, procurando 

compor um quadro geral dessa proposta de estruturação do sistema escolar.  

 

2.1 – A reforma pombalina dos estudos  

Na segunda metade do século XVIII Portugal encontrava-se sob o reinado de D. 

José I, que tinha na figura de Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, o 

Ministro mais proeminente do rei. Fora este o responsável por empreender em Portugal 

reformas de caráter ilustrado, tanto de natureza político-econômica, quanto de natureza 

cultural. O viés do reformismo ilustrado luso tinha como principal intuito modificar e 

reorganizar elementos relacionados ao aparelho de Estado monárquico, ou seja, suas 

estruturas de funcionamento e composição do quadro burocrático estatal.  

Ainda que o projeto reformista tivesse no próprio Estado o seu sujeito e objeto, 

ele transbordava a esfera institucional oficial, atingindo “de algum modo o universo das 

formas de pensamento e de expressões intelectuais, artísticas e literárias”
111

. E são 

justamente as mudanças neste âmbito, o cultural, que nos interessa mais de perto, mais 

precisamente aquelas relacionadas ao sistema educacional, principalmente no que tange 

aos Estudos Menores, que englobava o ensino de Primeiras letras (leitura, escrita, 

                                                             
111 FALCON, Francisco J. C. “As reformas pombalinas e a cultura colonial”. In: ROCHA, João C. de C. 
(org.). Nenhum Brasil existe: pequena enciclopédia. Rio de Janeiro: Topbooks, 2003. p.264. 
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catecismo, aritmética e preceitos de civilidade) e Humanidades (retórica, filosofia, latim 

e grego)
112

. 

Consequentemente, ao remetermo-nos a essas mudanças, estamos tocando 

diretamente na questão dos padres da Companhia de Jesus, pois os jesuítas eram os 

principais agentes do sistema de ensino, em todos os níveis, até então existente no reino 

português. 

Mas as mudanças abarcariam não só a substituição dos seus agentes, os jesuítas, 

mas também os princípios filosófico-pedagógicos – currículos, métodos, bibliografias e 

programas - que estruturavam o sistema dos mesmos e se faziam presentes na Ratio 

Studiorium. Sendo assim, o intuito dos reformistas portugueses era de instituir uma 

nova base filosófico-pedagógica, desde os Estudos Menores até a Universidade 

(Estudos Maiores), rompendo com a tradição da “Segunda Escolástica” representada 

pelos jesuítas e caracterizada pelos estudos humanísticos, vicejando os princípios da 

“ciência moderna”. Como nos aponta Francisco Falcon, o que estava em jogo era “o 

próprio sentido do poder régio e a concepção da natureza do Estado em face de uma 

verdadeira hegemonia eclesiástica sobre uma sociedade que se deseja agora “moderna”, 

ou seja, secular e laica”
113

. 

Foi a partir do Alvará Régio de 28 de junho de 1759 que teve início a Reforma 

dos Estudos Menores, constituindo as bases do modelo de escola pública gestado 

durante o período pombalino. Para tanto, uma das principais diretrizes contida neste 

Alvará Régio era abolir totalmente as classes e escolas dos religiosos jesuítas em todos 

os reinos e seus domínios, com base no argumento de que o fastidioso método 

introduzido pelos mesmos nas escolas já tinha dado provas suficientes de ser 

“sinistramente ordenado à ruína não só das artes e ciências, mas também da Monarquia 

e Religião”
114

. Em seu lugar seria adotado “o método antigo, reduzindo aos termos 

simples e claros e de maior facilidade que atualmente se pratica pelas nações mais 

polidas da Europa”
115

. 

                                                             
112 Já no início do Império, o que se denominava de Estudos Menores (Primeiras letras e Humanidades) 

no período colonial, e compunha apenas um nível de ensino foi divido em dois níveis distintos. Sendo 

assim, o ensino de Primeiras letras passou a corresponder ao nível primário ou elementar, e o ensino das 

Humanidades ao nível secundário. 
113 FALCON, Francisco J. C. In: Op. cit. p.265. 
114 ALVARÁ de 28 de junho de 1759. In: ALMEIDA, José R. P. Instrução pública no Brasil (1500-

1889): história e legislação. 2ªed. São Paulo: Educ, p.31-34. 
115 Idem. Ibidem. p.32. 
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Fazer referência as “nações mais polidas da Europa”, no momento das reformas 

pombalinas, sinaliza para um processo de secularização das instituições e dos costumes, 

fenômeno diretamente relacionado ao Iluminismo, no qual são demarcados os limites 

entre o Estado e a Igreja. Neste movimento característico do século XVIII europeu, a 

religião em sua forma institucionalizada vai perdendo força de principal produtora e 

reprodutora da esfera cultural, assim como acontecia em Portugal a partir do momento 

em que Pombal determinou o fechamento de todos os colégios e escolas da Companhia 

de Jesus. E a respeito do teor de secularização contido no reformismo pombalino dos 

Estudos Menores, Laerte Ramos de Carvalho nos diz que: “seu objetivo superior foi 

criar a escola útil aos fins do Estado”, ou seja, “antes de servir aos interesses da fé, 

servisse aos imperativos da Coroa”
116

. Simultaneamente a formação de quadros 

competentes para a burocracia estatal, a reforma deveria atender as demandas de setores 

emergentes da sociedade, que careciam de “pessoal preparado e especializado para os 

novos tipos de atividades e profissões técnico-profissionais e liberais então 

emergentes”
117

. 

Com isso, o Estado passa a ser o responsável por controlar as matérias a serem 

ensinadas, os métodos e materiais didáticos a serem usados, além de assumir a 

responsabilidade na seleção, nomeação e fiscalização dos professores. Sendo assim, o 

mesmo Alvará Régio cria a figura do Diretor de Estudos, ao qual caberia “fazer 

observar tudo o que se contém neste alvará e sendo-lhe todos os professores 

subordinados”
118

. Estando os professores subordinados ao Diretor de Estudos, também 

seria da alçada deste advertir e corrigir aqueles que não estivessem cumprindo com suas 

obrigações e buscar “uma perfeita paz e uma constante uniformidade de doutrina de 

sorte que todos conspirem para o progresso de sua profissão e aproveitamento de seus 

discípulos”
119

. 

O funcionamento do sistema de ensino no nível dos Estudos Menores se daria 

então por meio das denominadas aulas régias
120

, tanto nas Primeiras letras, bem como 

                                                             
116CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: 

Saraiva/Edusp, 1978. p.189. 
117 FALCON, Francisco J. C. In: Op. cit. p.281. 
118 ALVARÁ de 28 de junho de 1759. In: Op. cit. p.32. 
119 Idem. Ibidem. p.32. 
120 Como nos alerta Tereza Cardoso, o termo régio carrega em si uma ambiguidade, “porque, ao mesmo 

tempo em que remete à figura do monarca, reiterando uma tradição absolutista, que persiste período 

afora, representa também o avanço que o termo traz, pela contraposição à tradição de ensino por parte da 
Igreja”. CARDOSO, Tereza F. L. “As aulas régias no Brasil”. In: STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria 
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nas Humanidades. Cada uma das cadeiras de aulas régias seria ocupada por um 

professor selecionado mediante criterioso exame, realizado por Comissários
121

, 

indicados pelo Diretor de Estudos e, ao menos dois professores régios, no qual seriam 

levantadas as qualidades do candidato “de bons e provados costumes”, além dos 

critérios de “ciência e prudência”. Averiguada todas as condições em favor do 

candidato, seria expedida gratuitamente pelo Diretor de Estudos uma licença de ensinar.  

Quanto à maneira de fazer o pagamento dos professores o Alvará não traz nada 

de inovador, apenas reafirma disposições já existentes de aplicar para o pagamento dos 

mesmos, “o que já se lhes acha destinado por Provisões reais ou Disposições 

particulares”
122

. Foi somente com a Carta Régia de novembro de 1772 que ficou 

estabelecido o imposto específico para sustentar o ensino público, o conhecido Subsídio 

Literário, do qual trataremos adiante.  

Constava também no Alvará de 1759 as disposições de quais localidades e em 

que circunstâncias deviam se instalar as aulas régias, ficando estas abertas a todos 

gratuitamente e sem distinções sociais. Além disso, fazia recomendações relativas aos 

compêndios
123

 a serem usados pelos professores, em que a premissa básica era usar 

materiais alternativos aos usados nos estabelecimentos jesuíticos
124

.  

Porém, se vastos eram os planos reformadores pombalinos para a educação, 

muitas foram as dificuldades que se apresentaram no seu transcurso de implantação. 

Citemos, sobretudo: a dificuldade em angariar as verbas que garantissem o pagamento 

dos professores e aluguel das salas e prédios onde se instalariam as aulas e colégios; a 

carência de professores laicos, tanto em qualidade como em quantidade, o que acabou 

por tornar inevitável o aproveitamento de indivíduos de diversas ordens religiosas, 

inclusive de ex-padres jesuítas; as complicações burocráticas para a nomeação de 

                                                                                                                                                                                   
H. C. (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol. I, Séculos XVI-XVIII. Petrópolis, RJ: 

Editora Vozes, 2011. p. 182.  
121 Segundo Laerte Ramos de Carvalho, os Comissários eram designados, nos diferentes lugares do Reino 

e de seus domínios, “para fazer o levantamento do número de professores existentes, tirando informação 

sobre sua vida e costumes, a fim de levar ao conhecimento do diretor geral de estudos ampla notícia do 

estado em que se achavam as escolas em cada localidade”. CARVALHO, Laerte R. de. In: Op. cit. p.116. 
122 ALVARÁ de 28 de junho de 1759. In: Op. cit. p.33. 
123 Como exemplo, temos no Alvará a indicação para o ensino de gramática latina do Novo Método da 

Gramática Latina, de autoria do padre oratoriano Antônio Pereira, ou A Arte da Gramática Latina 

reformada por Antônio Félix Mendes. Além dessa recomendação, podemos citar também a substituição 

da Cartilha pela qual os jesuítas ensinavam o a-b-c pelo Catecismo de Montpellier, de autoria do bispo 

jansenista Carlos Joaquim Colbert. 
124 BOTO, Carlota. “A dimensão iluminista da reforma pombalina dos estudos: das primeiras letras à 
universidade”. In: Revista Brasileira de Educação. v.15, n°44, 2010. p.294. 
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professores em localidades distantes de Lisboa, da qual dependiam as mesmas; a falta 

de materiais e compêndios que substituíssem aos dos jesuítas; a resistência social aos 

novos métodos e as queixas contra a violência, autoritarismo e punições dos novos 

mestres. Soma-se a estes fatores a necessidade de conservação do Estado calcado na 

defesa da ordem monárquica absolutista, delimitando por si só, o horizonte das reformas 

possíveis
125

.  

Sendo assim, há de se enfatizar que as medidas de Pombal tinham um viés 

regalista, ou seja, não se intentava, por meio do processo educacional, a alteração da 

base sócio-política na qual se assentava o Estado português
126

.  

 

2.2- O pensamento iluminista português  

As críticas ao domínio exercido pelos padres da Companhia de Jesus sob o 

sistema educacional de Portugal, que teve seu momento chave a partir das reformas 

pombalinas de 1759 e o consequente fechamento dos estabelecimentos de ensino dos 

jesuítas, podem ficar mais claras se explicitarmos alguns pontos referentes aos 

pensadores que deram sustentação teórica as mudanças empreendidas por Pombal. 

Um dos primeiros traços desta geração dos pensadores portugueses de inspiração 

iluminista é sua condição de “estrangeirados”, isso porque, no momento em que 

pensavam e escreviam sobre a necessidade de renovação da cultura portuguesa eles 

viviam no exterior. Tal circunstância possibilitou um olhar para uma realidade 

estrangeira, mas que tinha como referência sua própria pátria. Sendo assim, eles tiveram 

a oportunidade de entrar em contato com as ideias ilustradas que circulavam pela 

Europa no século XVIII, tornando inevitável a comparação entre as diferentes 

realidades. E é a partir deste exercício comparativo que ganha corpo a ideia de Portugal 

se encontrar em estado de decadência frente aos países europeus mais avançados
127

. 

O primeiro pensador desta geração que queremos colocar em evidência é Luís 

Antonio Verney (1713-1792). Nascido em Lisboa e aluno dos padres jesuítas no 

Colégio de Santo Antão, frequentou também Artes e Teologia na Universidade de 

Évora. Em 1736 vai para a Itália, onde dá prosseguimento aos seus estudos de teologia 

com os padres da Congregação do Oratório.  E foi em terras italianas que Verney 

                                                             
125 FALCON, Francisco J. C. In: Op.cit. p. 282-284. 
126 BOTO, Carlota.  In: Op. cit. p.283. 
127 Idem. Ibidem. p.284. 
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elaborou seu principal texto de crítica aos princípios da Companhia de Jesus, intitulado 

de O verdadeiro método de estudar, publicado em 1745, sob o pseudônimo de 

Barbadinho.  

Estruturado em formas de carta, dezesseis no total, O verdadeiro método de 

estudar busca traçar as diretrizes de um sistema pedagógico completo. Verney parte da 

concepção de que o domínio exercido pelos jesuítas havia paralisado o desenvolvimento 

cultural português, dado seu apego excessivo ao aristotelismo, sua recorrência ao 

argumento da autoridade e hipervalorização do verbalismo no ensino das ciências. Isso 

fez com que Portugal se encontrasse em inteira ignorância no que se refere ao avanço do 

conhecimento proporcionado pela ciência moderna, não lançando mão de novas formas 

de compreensão da natureza por meio dos resultados práticos obtidos nas observações 

científicas, com base nos pressupostos cartesianos e newtonianos. 

Sendo assim, Verney entende que para promover uma renovação cultural em 

Portugal, rompendo com os entraves às ideias inovadoras e modernizantes, era 

imprescindível a promoção de uma educação renovada, abrangendo todos os gêneros de 

estudos, desde os estudos menores até os maiores. E suas cartas tem justamente o intuito 

de oferecer sugestões para a mudança no universo educacional, propondo uma nova 

orientação curricular, metodológica e formas alternativas de ensinar. 

No que diz respeito aos estudos menores, Verney demarca logo de início a 

diferença pedagógica em relação aos jesuítas, pois se estes priorizavam para o 

aprendizado o latim, a proposta daquele era de alçar a língua nacional como parâmetro 

de comunicação verbal, colocando a aprendizagem da mesma como elemento base dos 

estudos de gramática. Portanto, ao invés do mestre ensinar aos seus discípulos longos 

períodos em latim, ele devia, antes de tudo, fazer com que esse aluno compusesse bem 

uma oração em língua portuguesa. Tarefa essa que seria desempenhada com maior 

facilidade em relação às composições em latim, pois agora o aluno a faria em uma 

língua familiar, proporcionando ao mestre a indicação clara dos erros cometidos. As 

críticas de Verney direcionavam-se também aos excessivos exercícios de memorização, 

que sobrecarregavam a memória das crianças com coisas desnecessárias e a constante 

recorrência aos castigos físicos na vida escolar, derivados da incapacidade dos mestres 

em ensinar coisas úteis de maneira mais compreensível
128

.   

                                                             
128Idem. Ibidem. p. 290. 
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Segundo Antonio Paim, a publicação de O verdadeiro método de estudar 

representou o elemento catalisador da primeira fase da reação antiescolástica em 

Portugal, que ele denominou de o “processo da Escola”, sendo caracterizado por uma 

“preocupação eminentemente crítica não havendo maior empenho construtivo”
129

. A 

essa primeira fase seguiu-se o denominado “momento pombalino”, de caráter mais ativo 

e construtivo, foi quando teve lugar a implantação das reformas de ensino, iniciada com 

o Alvará de 1759 e concluídas no Alvará de 1772.  

Nesse “momento pombalino”, além da influência exercida pelo pensamento de 

Antonio Verney, há de se destacar outro pensador iluminista português influente no 

período, António Nunes Ribeiro Sanches (1699-1772). Ribeiro Sanches é mais um da 

geração de estrangeirados no iluminismo português, tendo iniciado seus estudos em 

medicina na Universidade de Coimbra, transferiu-se para Salamanca, onde concluiu sua 

formação. Fez sua carreira médica na Rússia, clinicando na Escola Militar de São 

Petersburgo e sendo médico da Czarina, além de ter empreendido investigações 

científicas
130

.  

Sabendo do fechamento das instituições educacionais jesuíticas com o Alvará de 

1759, Ribeiro Sanches propôs-se a redigir uma obra com direcionamentos para a 

questão educacional de Portugal. Sendo assim, no ano seguinte ao Alvará, em 1760, 

veio à luz a publicação da obra intitulada Cartas sobre a educação da mocidade. 

Bem como Verney, Ribeiro Sanches entendia que o reino português encontrava-

se em lastimável estado de decadência, consequência do controle estratégico exercido 

pela Companhia de Jesus nos diversos setores da sociedade portuguesa. Para reverter tal 

situação, Ribeiro Sanches aponta em suas Cartas a necessidade de que a instrução do 

povo fosse direcionada pelo Estado, por meio da organização de uma rede escolar, 

edificando a concepção de um estado-pedagogo. Portanto, caberia à escola projetada por 

Ribeiro Sanches, antes de tudo, “a preparação de súditos capazes de identificar e 

reconhecer como legítimas as leis e costumes do Estado”
131

, daí sua sugestão de 

substituição do catecismo de base religiosa por um de base civil. Vale frisar, para que a 

                                                             
129 PAIM, Antonio. História das ideias filosóficas no Brasil. São Paulo: Convívio, 1987. p.222. 
130BOTO, Carlota. In: Op. cit. p.286. 
131BOTO, Carlota. “Iluminismo e educação em Portugal: o legado do século XVIII ao XIX”. In: 

STEPHANOU, Maria; BASTOS, Maria H. C. (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol. 
I, Séculos XVI-XVIII. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2011. p. 162. 
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tarefa de ensinar às crianças os saberes e costumes fosse bem sucedida, o mestre havia 

de lhe falar em sua língua materna, assim como defendeu Verney.  

Não encontramos na obra de Ribeiro Sanches pressupostos de direcionamento 

didático, atinentes à relação entre mestre e discípulo como fizera Verney. Isso porque, 

ele se preocupou mais em traçar o direcionamento pedagógico de um ensino coletivo, a 

fim de perpetuar as tradições que se conformassem “a ordem política adequando cada 

um ao lugar social que lhe fora reservado por sua origem de classe”
132

. E nesse sentido, 

todo o discurso de Ribeiro Sanches é perpassado pela noção de que falar em educação 

pública não era o mesmo que democratizar as oportunidades sociais, ideia essa que se 

faz presente no momento em que Ribeiro Sanches prescreve a distribuição das escolas, 

não se devendo permitir a abertura das mesmas em aldeias e vilas. Ou seja, caberia 

apenas a algumas camadas da população o acesso ao ensino, tendo em vista que ao povo 

miúdo seria reservado o papel de substituir geracionalmente os pais em seus ofícios
133

. 

A justificativa de Ribeiro Sanches para que a escola não estivesse ao alcance do 

povo derivava do fato de que a instrução criaria no espírito dos jovens destinados ás 

lides com o trabalho manual uma altivez inapropriada ao esforço físico e, também, 

porque ao povo bastava o exemplo “dos seus maiores”, pois procederiam pela imitação 

desses. Conforme nos aponta Carlota Boto, os argumentos usados por Ribeiro Sanches 

se aproximavam dos de Voltaire, “ao recordar que a instrução teria, por efeito imediato, 

o afastamento das populações de quaisquer trabalhos manuais, o que prejudicaria, no 

conjunto, o equilíbrio econômico necessário à organização da sociedade”
134

. Verney, 

por sua vez, se distancia da perspectiva de Ribeiro Sanches ao colocar que a nobreza e a 

virtude não derivam da hereditariedade, pois “a criança se assemelharia a uma tábula 

rasa, sujeita ao meio e a educação”
135

, daí estarem presentes no O verdadeiro método de 

estudar prescrições no sentido de se abrir escolas do Público, para que o povo pudesse 

mandar seus filhos.  

Nota-se, assim, que o período iluminista foi marcado, tanto em Portugal como 

em outros países europeus, por uma divisão de opiniões quanto à questão da 

democratização do acesso ao ensino “como veículo de equalização das oportunidades 
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50 

 

sociais e de diminuição dos desníveis postos pelos privilégios do nascimento”
136

. 

Herança essa que perdurou ao longo do século XIX e também se fez presente nos 

debates de constituição do sistema educacional do Brasil independente. 

Se Verney e Ribeiro Sanches distanciavam-se na questão acima referida, há de 

frisar que, no que tange ao acesso das mulheres à escola eles se aproximavam. Ambos 

entendiam como essencial instruir as mulheres, tendo em vista que ao se tornarem mães 

elas seriam as primeiras educadoras das novas gerações, sendo diretamente responsáveis 

pelo ensino da língua. Além disso, havia mais dois fatores preponderantes para que as 

mulheres fossem instruídas: por um lado, o bom governo da casa exigia o conhecimento 

de princípios rudimentares do cálculo para a lide com a economia doméstica; e, por 

outro, a instrução de cunho civil e religioso a elas ministrado lhes aproximaria dos 

princípios dos bons costumes, afastando-lhes das crendices e falsos valores que 

corrompem o espírito das jovens meninas. 

As diretrizes do pensamento de Verney e Ribeiro Sanches que demos atenção 

até o momento dizem respeito, em sua maioria, aos processos de reforma dos Estudos 

Menores, que fora o nível de ensino sob o qual incidiu o Alvará de 1759 no início do 

“momento pombalino” e que já tratamos anteriormente. Resta-nos, portanto, indicar que 

o pensamento de ambos também se direcionou a promoção de uma reforma no âmbito 

dos Estudos Maiores ou Universitário, tendo influenciado diretamente na composição 

do Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, documento elaborado 

pela Junta de Providência Literária, e se constitui como base da reforma universitária 

portuguesa engendrada a partir do Alvará Régio de 1772. 

Em linhas gerais, o citado Compêndio Histórico empreende críticas severas ao 

método usado pelos jesuítas para ensinar na Universidade de Coimbra, tido como uma 

venenosa doutrina, que emperrava a entrada das ideias modernas em Portugal. Era 

necessário suprimir os vestígios da Companhia de Jesus, o que implicava no abandono 

do saber especulativo firmado em um verbalismo excessivo e disputas retóricas, 

substituindo-os por um conhecimento obtido pela observação e encaminhamento 

prático, baseado nas regras newtonianas. 

Na época, a Universidade de Coimbra contava com as faculdades de Teologia, 

Medicina, Direito Canônico e Jurisprudência. Com a reforma de 1772, além do 

redirecionamento dessas faculdades tradicionais, criam-se as de Filosofia e Matemática. 
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Verney já havia proposto a criação das mesmas no Verdadeiro método de estudar, e a 

respeito dos estudos filosóficos defendeu um tratamento autônomo da Filosofia em 

relação à Teologia com a adoção de um novo programa. Nesse novo programa seria da 

alçada da Filosofia o ensino das Ciências da Natureza
137

 como botânica, agricultura, 

física, química, metalurgia e mineralogia, e também, a substituição da noção de 

Metafísica pela de Ética, fato consumado na reforma de 1772
138

. 

Ainda que a pretensão maior de Verney fosse de levar a cabo uma transformação 

profunda do pensamento português, aos moldes daquela empreendida por Locke na 

Inglaterra, sua tentativa defrontava-se com obstáculos profundos
139

. Afinal, seu impulso 

inicial havia ocorrido dentro das diretrizes do “despotismo esclarecido”, ou seja, 

aceitava-se a inserção dos princípios das ciências modernas, mas desde que limitassem 

sua “preocupação com as possibilidades operativas do conhecimento científico e sua 

rejeição a qualquer tipo de especulação ético-política capaz de questionar os 

pressupostos divinos da legitimidade do poder monárquico e absolutista”
140

.  

Dessa forma, veta-se a parte do pensamento de Locke relacionada ao governo 

representativo, que havia ajudado a consolidar o liberalismo político inglês, fazendo 

com que o “pensamento moderno fosse incorporado a meias, permanecendo a interdição 

à ideia liberal” 
141

, como nos aponta Antonio Paim. Também no sentido de apontar os 

limites possíveis da incorporação do pensamento moderno em Portugal, Francisco 

Falcon diz que não houve uma “aplicação” propriamente dita das propostas típicas do 

“Iluminismo”, “mas sim uma cuidadosa filtragem das “ideias modernas” que teve nas 

“Luzes” italianas seu principal elemento filtrante, quer dizer, “um iluminismo 

essencialmente cristão e católico”, como se pode constatar tanto em Verney quanto em 

Genovesi”
142

. 

Antônio Genovesi (1713-1769) era um sacerdote italiano que desde o início dos 

anos 1740 lecionava na Universidade de Nápoles. Mais conhecido como Genuense em 

                                                             
137 É importante lembrar que, embora as ciências naturais estivessem em franco desenvolvimento no 

período elas ainda estavam vinculadas à Filosofia, conforme nos alerta Antonio Paim no seguinte trecho: 

“Convém ter presente que muitas disciplinas que, mais tarde, se tornaram perfeita e claramente 

delineadas, só no próprio transcurso da Filosofia Moderna, vieram a explicitar-se. Assim, não só o 

método, como a lógica ou a teoria do conhecimento são abordados englobadamente como até mesmo a 

física não parecia comportar tratamento autônomo”. In: PAIM, Antonio. Op. cit. p.224. 
138 PAIM, Antonio. Op. cit. p. 228. 
139 Idem. Ibidem. p.226. 
140 FALCON, Francisco J. C. In: Op. cit. p.277. 
141 PAIM, Antonio. Op. cit. p.28. 
142 FALCON, Francisco J. C. In: Op. cit. p.282. 



52 

 

Portugal e no Brasil, tornou-se uma espécie de filósofo oficial
143

 do “momento 

pombalino”, “uma vez que Genovesi significava então um Locke do ponto de vista do 

papel da experiência, mas sem os exageros potencialmente heréticos do empirismo do 

filósofo inglês”
144

. Posição que fora firmada em 1773, quando sua obra Instituições da 

Lógica foi adotada como compêndio oficial e obrigatório para as aulas régias de 

Filosofia. Vale salientar, que a condição da obra de Genovesi como compêndio oficial 

para o ensino de Filosofia perdurou várias décadas, adentrando o período pós-

independência, tanto que, na década de 30 do século XIX, nossos românticos 

empreendem críticas severas à permanência desta situação, questão sobre a qual 

dedicaremos atenção mais ao final do presente capítulo. 

O denominado “momento pombalino” teve fim em 1777, quando D. José I 

morre e sobe ao trono D. Maria I, dando início a chamada Viradeira. Essa fase foi 

caracterizada pelo conflito entre as correntes tradicionalistas, que haviam sido sufocadas 

por Pombal, mas voltam a ser mobilizadas por D. Maria I, e as tendências de caris 

iluminista, “favoráveis à continuidade do reformismo “modernizador” e propulsoras de 

um certo tipo de pensamento científico mais pragmático e emancipado”
145

. Mesmo que 

tenha havido o empenho de desestruturar as reformas pombalinas no momento inicial da 

“Viradeira”, esta não se apresentou suficientemente forte para revogar as mudanças no 

âmbito da Universidade iniciadas em 1772. Sendo assim, assistiu-se à afirmação da 

ótica cientificista, na qual a ciência, emancipada em seu pensamento dos princípios 

religiosos é entendida como um saber eminentemente operativo, tendo sido esta a lógica 

diretiva para a criação de muitas instituições de ensino “profissionalizante” em Portugal 

e no Brasil, no final do século XVIII e início do XIX
146

. 

 

2.3 – O impacto da reforma pombalina dos estudos no Brasil colonial 

Quando foram expulsos de todos os domínios portugueses, em 1759, a presença 

jesuítica no Brasil no âmbito da educação escolar era hegemônica. Consolidadas durante 

dois séculos de ação pedagógica, as instituições jesuíticas encontravam-se espalhadas 

por todo o território colonial, contando na época com 17 Colégios e Seminários 
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Maiores, afora as escolas elementares e os seminários seculares que eram dirigidos pela 

Companhia de Jesus. 

Em quase todos os estabelecimentos dos padres jesuítas no Brasil colônia os 

estudos escalonavam-se desde o ensino elementar de primeiras letras, com as aulas de 

ler, escrever, contar e catecismo da religião católica, até o curso de Humanidades, “que 

compreendia as classes de Gramática, Retórica e Humanidade, centradas no estudo do 

latim e do grego, bem como “conhecimentos gerais”, ou “erudição””
147

. O curso de 

Artes, nível intermediário entre o de Humanidades e os superiores, era ministrado 

apenas nos colégios da Bahia e do Rio de Janeiro, servindo de preparação para os que 

desejassem adentrar a Universidade de Coimbra. Para os pretendentes às carreiras 

eclesiásticas havia os cursos superiores de ciências sagradas e teologia, ministrados no 

Colégio Central da Bahia e nos seminários maiores
148

. Importante lembrar que todas as 

instituições de ensino jesuíticas se organizavam estruturalmente por meio de um projeto 

pedagógico bem planejado, calcados na unicidade entre professor, método e matéria, 

prescritos na chamada Ratio Studiorum.   

Portanto, ao decretar o fechamento dos estabelecimentos educacionais jesuíticos 

e expulsá-los de todos os domínios portugueses, a partir do Alvará Régio de 1759, o 

reformismo pombalino desestruturou abruptamente toda uma organização escolar 

existente no Brasil colonial.  Ainda que não deixemos de reconhecer a existência de 

outras instâncias educativas, como o ensino doméstico desempenhado por párocos, 

padres-mestres, capelães de engenho, particulares e, também, instituições educacionais 

dirigidas por outras ordens religiosas, como beneditinos, franciscanos e oratorianos, 

essas não eram capazes de ombrear com a presença marcante da ordem jesuítica no 

campo educacional. 

Conforme já nos referimos anteriormente, após colocar ao chão toda a 

organização escolar jesuítica, o Alvará de 1759, primeira etapa da Reforma dos Estudos, 

instituiu o sistema de ensino baseado nas aulas régias, denominação que recaia tanto 

para as Primeiras Letras, bem como para as Humanidades. No que diz respeito ao 

Brasil, os primeiros exames de professores públicos para ministrarem aulas régias 

aconteceram em Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro no ano de 1760, mas até 1765 

nenhum professor público tinha sido nomeado, e somente em 1774 ocorreria o início 
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148 PAIM, Antonio. Op. cit. p.214. 
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oficial das aulas régias no Rio de Janeiro, com a aula de Filosofia Racional e Moral
149

. 

Por si só, estes fatos demonstram que a primeira etapa da reforma pombalina foi 

caracterizada por medidas isoladas e sem prosseguimento, incapazes de atenuar os 

efeitos causados pela expulsão dos jesuítas. Diante desse quadro de ausência do Estado 

restou a população colonial apenas um ensino precário e irregular, oferecido por outras 

ordens religiosas e por leigos particulares. 

Além da morosidade na aplicação da reforma, há de se destacar também as 

dificuldades de ordem prática no transcurso da mesma, já citadas anteriormente, mas 

que valem ser lembradas: dificuldade no recrutamento de novos mestres e professores, 

tanto em número como em qualidade; falta de receitas para prover o pagamento dos 

mesmos; escassez de compêndios para substituir os antigos que foram proibidos; e 

também, a rejeição não só dos novos métodos encontrados nos compêndios, bem como 

dos próprios professores nomeados
150

. 

Frente aos vários percalços encontrados para a efetivação prática das aulas 

régias, o governo português viu-se na necessidade de imprimir uma direção mais firme e 

atuante na Reforma dos Estudos. Para tanto, em junho de 1771, lançou o Alvará que 

extinguiu a Direção-Geral de Estudos e passou todas as questões de ordem 

administrativa e diretiva das Escolas Menores para a Real Mesa Censória, “com que se 

unificavam dois quesitos básicos - as escolas e os livros”
151

. Ao Alvará de 1771, seguiu-

se uma espécie de relançamento da reforma por meio da Lei de 6 de novembro de 1772, 

marcando o início da segunda etapa da reforma, e que pretendia “promover correções no 

sentido de incrementar a oferta escolar”
152

. 

                                                             
149 CARDOSO, Tereza F. L. “As Aulas Régias no Brasil”. In: Op. cit. p.183. 
150 A propósito deste último aspecto, é significativa a fala do Diretor de Estudos referindo-se à opinião 

dos professores régios sobre a valorização, junto à população da Província de Pernambuco, dos métodos 

jesuíticos como os únicos capazes de ensinar bem o latim, gerando desprezo e ridicularização ao Novo 
Método e aos professores que ensinassem por ele, conforme se verifica no seguinte trecho: “[...] é tal a 

impressão que deixaram os jesuítas em todo o povo que o seu método de ensinar era o melhor de todos; e 

tal as saudades que os naturais têm dele que por esse respeito têm todos ódio aos novos métodos que S.M. 

mandou estabelecer para a reforma dos estudos e deles dizem todos quanto mal se pode excogitar 

persuadindo a todos que pelo NovoMétodo se não pode saber latim, e assim fazem zombaria e escárnio 

dos ditos novos métodos e por conseguinte também dos professores que os foram ensinar dizendo destes 

muito mal, e levantando-lhe muitos testemunhos e pondo-os no ódio das gentes”. Instrução para o Exmo. 

Sr. Conde de Vila Flor, Governador de Pernambuco (11/10/1761). In: CARVALHO, Laerte Ramos de. 
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151 FALCON, Francisco J. C. “As reformas pombalinas e a educação no Brasil: as reformas pombalinas e 
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Nesse sentido, a referida lei reconhecia a precariedade em que se encontravam as 

Escolas de Estudos Menores e procurava refunda-las, ao mesmo tempo, ordenava sua 

multiplicação em todo o Reino e seus domínios, estabelecendo a criação de aulas régias 

nas principais cidades. Mas como não bastava apenas letras em papel para sua 

verdadeira efetivação, haja vista a dificuldade em angariar os recurso necessários ao 

pagamento dos novos professores, no mesmo mês de novembro de 1772, a Coroa 

portuguesa criou um imposto específico para subvencionar a rede de escolas que 

estavam sendo criadas pelo Estado, o Subsídio Literário.  

Em anexo a Lei que criou o Subsídio Literário, tem-se o “Mapa” contendo os 

dados referentes à localização das aulas em todo o Reino e seus domínios. Nele se 

contabiliza a necessidade de 837 mestres e professores para as aulas régias, deste total, 

apenas 44 seriam designados para desempenharem suas funções em território colonial 

brasileiro, ficando as aulas assim distribuídas: 17 de Primeiras Letras; 15 de Latim; 6 de 

Retórica; 3 de Grego; 3 de Filosofia. Em termos de divisão interna das mesmas, as 

províncias que receberam maior número de aulas foram Pernambuco (11), Bahia (10) e 

Rio de Janeiro (7), sendo essas as únicas contempladas com aulas de Filosofia e Grego. 

No ano de 1773 o número de Escolas Menores seria aumentado por um novo Alvará, 

entretanto, no que diz respeito ao Brasil, apenas duas novas aulas seriam criadas, uma 

de Primeiras Letras e outra de Gramática Latina, ambas na comarca do Rio das Mortes 

em Minas Gerais
153

.  

Nota-se, assim, que o incremento da oferta escolar previsto na Lei de 1772 era 

bastante restrito, fato que pode ser comprovado pelo teor de seu preâmbulo. Neste, 

declarava-se apenas a intenção de estender a instrução “ao maior número de povos e 

habitantes, que a possibilidade pudesse permitir”, ou seja, não se cogitava abarcar todos 

os cidadãos, pois, do princípio que partia o governo português, “era impraticável montar 

uma rede escolar que abrangesse todo o território do reino luso e seus domínios”
154

.  

Tal colocação nos permite, mais uma vez, verificar o viés regalista da política 

pedagógica encampada durante o período pombalino preocupada, antes de tudo, com a 

formação de uma elite capaz de substituir o clero jesuítico e, portanto, mais voltada à 

lógica qualitativa do que à quantitativa, privilegiando, sobretudo, aspectos relacionados 

ao ensino do latim, do grego, da filosofia e da retórica. 
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Orientação distinta desta política pedagógica se daria a partir de 1779, no 

período conhecido como “Viradeira”, sob o reinado de D. Maria I. Primeiramente 

porque a rainha se direcionou pela lógica quantitativa, tanto que durante o seu reinado o 

movimento de criação de escolas menores ultrapassou as metas fixadas em 1772. Em 

segundo lugar, a estratégia foi favorecer as aulas régias de leitura e escrita em 

detrimento das de Humanidades. Vale ressaltar, no entanto, que tais opções não tinham 

a perspectiva de estender a instrução para todos os setores sociais, seus objetivos seriam 

mais no sentido de levar ao maior número de crianças os preceitos morais e religiosos. 

Colocando como finalidades precípuas do ensino a transmissão de normas 

religiosas e condutas morais, D. Maria I, que tinha o apoio do clero, devolveu grande 

parte do sistema de ensino aos religiosos. Essa política foi delineada desde os princípios 

de seu reinado, tanto que a Resolução Régia de 16 de agosto de 1779 incluiu em seus 

meandros uma “Lista das Terras, Conventos e Pessoas destinadas para Professores de 

Filosofia Racional, Retórica, Língua Grega, Gramática Latina, Desenho, Mestres de 

Ler, Escrever e Contar, como também dos Aposentados nas suas respectivas Cadeiras”. 

A partir deste momento, muitas das Aulas de Filosofia Retórica e Língua Grega passam 

para a alçada das Corporações Religiosas, além de terem sofrido uma redução em seu 

número, e as “de Gramática Latina e de ler e escrever foram repartidas pelos religiosos, 

nos sítios em que havia conventos, ficando apenas uma parte com os mestres laicos”
155

.  

Há de se destacar que havia alguns fatores paralelos contribuindo para esse 

delineamento da política mariana. O primeiro deles está relacionado à impressão que se 

tinha em relação ao espírito das reformas pombalinas, entendido por alguns como 

“ateu” ou “ímpio”, o que gerou uma hostilidade ideológica as mudanças ocorridas 

durante o período que, não poucas vezes, recaiu sobre os novos mestres régios, taxados 

constantemente como pouco confiáveis
156

. Frente a isso, era preferível a segurança 

ideológica associada ao magistério clerical do que os riscos inovadores possivelmente 

suscitados por um magistério laico, pouco seguro quanto à fé
157

. O segundo diz respeito 

à escassez de mestres, sempre em número insuficiente para cobrir as solicitações dos 

governadores das províncias. Somando-se aos dois anteriores tínhamos um de ordem 

econômica, relacionado à dificuldade crônica de angariar os recursos necessários ao 
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custeio do sistema educacional. Isso porque o Subsídio Literário rendia pouco, pois, 

além da deficiente arrecadação por parte das autoridades, surgiam várias denúncias de 

que os recursos do mesmo estavam sendo desviados e utilizados “para fins outros que 

não as despesas com a educação régia”
158

. 

Como decorrência deste último fator, temos uma situação em que os ordenados 

foram rebaixados e permaneceram estacionários por vários decênios, fazendo com que a 

profissão docente atraísse uma quantidade decrescente de candidatos, agravando o 

problema do recrutamento. Conjuntamente, baixos salários e poucos interessados, 

geraram um círculo vicioso, tornando o magistério uma atividade frequentemente 

exercida por pessoas despreparadas ou que desenvolviam atividades paralelas
159

. Diante 

dessas circunstâncias, acentuou-se a política de D. Maria I de devolver grande parte do 

magistério as ordens clericais, afinal, além de terem o preparo necessário para 

desempenhar uma tarefa que sempre havia sido sua, não era preciso pagar-lhes mais do 

que uma remuneração simbólica, tendo em vista que como funcionários do Estado já 

eram mantidos por este
160

.  

Vemos, portanto, que no transcurso de implantação das reformas pedagógicas 

iniciadas em 1759 por Pombal foram vários os desacertos e descompassos. No entanto, 

a estruturação do sistema de ensino público por meio das aulas régias permaneceria por 

um longo tempo, abarcando não só o restante do período colonial, bem como o todo o 

período Imperial, no qual as aulas régias receberam a denominação de aulas públicas. A 

contraposição a esse sistema, no qual cada aula cuidava de uma disciplina sem se 

articular com as demais, ocorreria a partir de meados de 1830 com a criação de 

estabelecimentos educacionais como o Colégio Pedro II e os Liceus Provinciais, que 

passaram a reunir os professores dessas disciplinadas isoladas numa tentativa de dar 

organicidade às mesmas. 

 

2.4 – A questão educacional nos primeiros anos pós-Independência: instruir para 

civilizar 

Com o fim do regime colonial engendrado pelo processo de Independência do 

Brasil, em 1822, houve uma necessidade imediata de se firmar as bases pelas quais se 

estruturaria o embrionário Estado Nacional brasileiro, implicando, portanto, na 

                                                             
158 Idem. Ibidem. p.32. 
159 Idem. Ibidem. p.26. 
160 Idem. Ibidem. p.23. 
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configuração de diversos mecanismos para atuar sobre a população. Nesse sentido, 

verifica-se nos discursos de políticos e intelectuais brasileiros que tomaram para si a 

tarefa de erigir a nação brasileira, uma ênfase na necessidade de elaborar e realizar “um 

amplo projeto civilizatório em amplas camadas da população brasileira, principalmente 

aquela mais pobre e despossuída dos atributos, ditos civilizados, da elite dominante”
161

. 

Dentro deste amplo projeto civilizatório, que ia ao encontro dos princípios do 

liberalismo que se buscou efetivar no Brasil pós-Independência, a educação assume 

centralidade preponderante, entrando definitivamente na agenda das preocupações 

sociais. Isso porque, a educação foi situada dentre as atividades de interesse geral e 

entendida como mecanismo essencial de intervenção social, visando conformar o 

quadro de integração social dos indivíduos no extenso território brasileiro. Convém 

lembrar, que o termo educação carregava uma amplitude que não se esgotava no 

processo de escolarização, ou seja, outros estabelecimentos como casas de correção e 

trabalhos, asilos de órfãos, jardins botânicos, bibliotecas, entre outros, também se 

institucionalizaram como instâncias voltadas a educar o povo. 

Entretanto, é inegável que no amplo espectro de funções atribuídas à educação, 

caberia ao processo de escolarização ministrar uma parcela importante do substrato 

educacional, a instrução, que, por sua vez, também fora imbuída de uma miríade de 

funções, incluindo a moralização dos costumes. Sendo assim, o processo de 

escolarização, principalmente aquele voltado às camadas mais pobres da população, se 

apresentou como um dos elementos centrais na afirmação do Estado Imperial, 

decorrendo daí uma crescente participação do Estado na organização e regulamentação 

do ensino elementar
162

.  

Conforme nos aponta Faria Filho, a difusão da instrução primária relacionava-se 

diretamente à outra forma de atuação do Estado sobre a população, no caso, a 

elaboração de leis. Portanto, o ato legislativo, materializado por meio da palavra escrita, 

predominantemente a impressa, também desempenhou um papel importante na 

construção do Estado Imperial e no movimento de ordenação do social, “visto que foi 

por meio do texto impresso que os dirigentes imperiais buscaram instituir uma ordem 

                                                             
161 FARIA FILHO, Luciano M. de. “Os projetos de brasis e a questão da instrução no nascimento do 

Império”. In: VAGO, Tarcísio M.:_______(orgs.). Intelectuais e Escola Pública no Brasil: séculos XIX e 

XX. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2009. p. 21. 
162 Idem. Ibidem. p.19. 
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legal e exercer controle sobre a totalidade da população”
163

. Mas para que as leis 

tivessem o efeito desejado sobre a população era necessário difundir suas 

determinações, o que “implicava facilitar o acesso às escolas de instrução primária, 

criando condições para que as pessoas pudessem, sobretudo, aprender a ler”
164

. 

Portanto, nos momentos que se seguem ao processo de Independência, temos 

uma gama de discursos em torno da necessidade de “formação do povo”, nos quais o 

processo de escolarização seria um dos alicerces para se construir nos trópicos uma 

sociedade que fosse minimamente civilizada e disciplinada. Diante disso, D. Pedro I, na 

sua fala de abertura da Assembleia Geral Constituinte, em maio de 1823, declarava a 

necessidade de uma legislação especial para o tratamento da questão da instrução 

pública
165

. E no transcurso dos trabalhos da Constituinte, no interior da Comissão de 

Instrução Pública, surgiram algumas proposições sobre a temática, como a de promover 

“um concurso entre intelectuais, mediante prêmio ao vencedor, para a elaboração de um 

tratado para a educação da mocidade – um texto que trouxesse, de modo sistemático e 

uniforme, todos os conhecimentos necessários à educação da mocidade”
166

.   

O único tratado apresentado fora o do deputado Martin Francisco Andrada e 

Silva, intitulado “Memória sobre a Reforma dos Estudos Menores da Província de São 

Paulo”
167

, que dias depois recebera um parecer elogioso da Comissão de Instrução 

Pública, indicando a “adoção de um tão luminoso sistema em todas as províncias do 

Brasil”, ao mesmo tempo em que recomendava sua impressão
168

. Posto em discussão 

em algumas sessões, o projeto de Andrada e Silva acabou por receber uma 

multiplicidade de emendas, fazendo com que se concluísse pela necessidade de voltar à 

Comissão para ser redigido novamente. No entanto, dado os rumos políticos que tomou 

a Assembleia Constituinte, opondo os irmãos Andradas e seus aliados ao Imperador D. 

Pedro I, que culminou na dissolução da mesma, o projeto de Martin Francisco não foi 

impresso e nem debatido na Constituinte
169

.    

                                                             
163 Idem. Ibidem. p.20. 
164 Idem. Ibidem. p.20. 
165 CHIZZOTTI, Antônio. “A constituinte de 1823 e a educação”. In: FÁVERO, Osmar (org.). A 

educação nas constituintes brasileiras 1823-1988. Campinas, SP: Autores Associados, 1996. p.36. 
166 Idem. Ibidem. p. 38. 
167 Segundo Antônio Chizzotti: “O projeto de Martin Francisco foi o mais ambicioso e sistematizado 

programa de instrução pública formulado no primeiro quartel do século XIX, com sequenciação de séries, 

organização curricular e objetivos definidos para cada grau”. In: FÁVERO, Osmar (org.). Op. cit. p. 40. 
168 Idem. Ibidem. p.41. 
169 Idem. Ibidem. p.41. 
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Diante disso, os trabalhos da Constituinte foram encerrados sem que traçassem 

diretrizes e orientações fundamentais para a instrução pública. Pois, além de terem 

derivado suas discussões para “questiúnculas sobre a premiação a ser dada ao autor do 

“Tratado””, os membros da Comissão de Instrução Pública atropelaram o projeto de um 

plano geral de educação para a mocidade com o projeto de criação das universidades
170

. 

Não havendo legislação específica para a questão da instrução, a Constituição outorgada 

de 1824 foi bastante simplista ao referir-se à temática, incluindo apenas dois parágrafos 

(32 e 33) no artigo 179, que versava sobre os direitos civis e políticos. O primeiro 

prescrevia que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos” e o segundo falava 

do oferecimento de “colégios e universidades, aonde serão ensinados os elementos das 

Ciências, Belas Letras e Artes”. 

Vê-se, assim, que seguindo as diretrizes liberais que estabeleciam como direito 

inviolável de cidadania o acesso à instrução, “as elites brasileiras pareciam querer criar 

condições para a efetiva escolarização das crianças e jovens de todas as camadas 

sociais”
171

. Porém, ao proclamar genericamente na Constituição apenas a gratuidade da 

instrução primária, sem a afirmação da sua obrigatoriedade, a elite imperial 

demonstrava que a inclusão das classes subalternas no banquete da civilização seria 

feita de forma controlada. Ou seja, não se pretendia criar uma classe numerosa de 

trabalhadores livres, formada para desempenhar a vida produtiva contemporânea, pois a 

base de toda a organização social continuaria sendo o trabalho escravo
172

. 

Em que pese as contradições acima referidas, os anos que se seguiram à 

promulgação da Constituição apresentam-se como um período de intensa difusão, 

principalmente por meio da imprensa, de modelos escolares e propostas educativas que 

circulavam pelo mundo. Entre as principais referências teórico-pedagógicas do 

momento estava o método de ensino mútuo, que havia se espalhado desde o início do 

século XIX por alguns países europeus como o meio mais rápido e eficaz de se estender 

a instrução elementar as camadas populares da sociedade.  

 

 

                                                             
170 Idem. Ibidem. p.43. 
171 FARIA FILHO, Luciano M. de. “Os projetos de brasis e a questão da instrução no nascimento do 

Império”. In: Op. cit. p. 29. 
172 Idem. Ibidem. p.29. 
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2.5 – A voga do método mútuo no primeiro reinado e o Decreto das Escolas de 

Primeiras Letras de 1827 

O método em questão fora sistematizado e desenvolvido na Inglaterra, 

separadamente, pelo médico anglicano Andrew Bell (1753-1832) e pelo quacker Joseph 

Lancaster (1778-1838), que reivindicaram, cada um deles, a primazia na aplicação dos 

princípios do mesmo. No Brasil, Joseph Lancaster acabou ficando mais afamado, tanto 

que o método mútuo recebeu aqui a denominação de método de Lancaster ou 

lancasteriano, possivelmente pela maior circulação de sua obra, intitulada 

Improvements in Education (Melhoramentos na Educação), publicada em 1802, para 

divulgar os resultados obtidos pelo método.  

No método mútuo todos os alunos de uma escola estão reunidos em um vasto 

local, divididos em várias classes, sendo que cada classe tem um ritmo determinado de 

estudo e um programa a desenvolver de leitura, escrita e aritmética e, portanto, todos os 

alunos de uma classe tem nível semelhante de conhecimento. Porém, um mesmo aluno 

pode pertencer a diferentes classes ao mesmo tempo, pois ele pode estar mais adiantado 

na escrita do que no cálculo e na leitura, ou seja, o progresso de um aluno nas diferentes 

classes independe dos demais
173

.  

O principal agente do método é o monitor, que é um aluno que se destaca entre 

os demais dentro de uma especialidade determinada, ficando responsável pela direção 

do trabalho em uma classe. Antes do início da aula o monitor recebe do professor as 

explicações e indicações necessárias para a boa aplicação do método, quando o restante 

dos alunos chega à escola o monitor ministra a esses os conhecimentos que lhe foram 

dados pelo professor. Com isso, o papel do professor no método é relativamente restrito, 

mas não deve ser subestimado, pois é ele quem controla o trabalho dos monitores e 

regula a marcha da escola, por meio de ordens precisas e de fácil compreensão, fazendo 

uso de sineta, apito e de um bastão. Através desses mecanismos se controla o tempo 

para a execução das atividades e a disciplina dos alunos entre os movimentos constantes 

de troca de classes
174

. 

Nas escolas de ensino mútuo cada matéria contava com programa preciso e 

detalhado, divididos em graus hierarquizados a serem percorridos sucessivamente, que 

                                                             
173 BASTOS, Maria H. C. “O ensino monitorial/mútuo no Brasil (1827-1854)”. In: STEPHANOU, Maria; 

BASTOS, Maria H. C. (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol. II, Século XIX. 

Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2010. p. 35-36. 
174 Idem. Ibidem. p.37-38. 
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foram descritos nos guias e manuais publicados para os professores. No desempenho do 

seu trabalho o professor recorria a diversas técnicas e materiais, como “quadros e 

tabelas ilustradas, silabários, quadros de leitura e de cálculo, quadro-negro, ardósia, 

formação de letras na terra com o dedo”
175

.  Nota-se, assim, que o método mútuo fazia 

uso de recursos simples para o ensino, tornando-o mais acessível ao maior número de 

pessoas. 

Os propugnadores do método mútuo também faziam questão de destacar como 

principal vantagem de sua utilização o fator de ordem econômica. Afinal, um só 

professor, que dividia a responsabilidade de ensinar com os alunos encarregados da 

função de monitor, dirigia o ensino a grande número de alunos ao mesmo tempo, 

decorrendo daí a necessidade de pagamento de salário a um número reduzido de 

professores. Além disso, o controle disciplinado do tempo e a vigilância constante dos 

monitores mantinham os alunos ocupados durante toda a aula, abreviando o tempo 

necessário ao aprendizado das primeiras letras que, por sua vez, implicava numa 

economia com as despesas das escolas
176

. 

 Dada essa ordem de fatores, nos momentos que se seguiram ao processo de 

Independência do Brasil, grande parte da elite dirigente brasileira aderiu ao método de 

ensino mútuo como forma ideal para “a resolução do problema da falta de escolas, de 

professores e de recursos financeiros para a disseminação das luzes para toda a 

população livre”
177

. D. Pedro I também manifestou simpatia pelo método mútuo, “pela 

facilidade e precisão com que desenvolve o espírito e o prepara para a aquisição de 

novas e mais transcendentes ideias”
178

.  A adesão ao método mútuo faria com que de 

forma gradativa, por meio das medidas oficiais, o Estado denotasse o interesse na 

implantação do método.  

Entre as primeiras iniciativas oficiais para disseminar o método mútuo temos o 

decreto de 1° de março de 1823, que criou uma escola de primeiras letras na Corte, “na 

qual se ensinará pelo método do ensino mútuo”, visando não só a instrução das 

corporações militares, mas também “de todas as classes dos meus súditos que queiram 

                                                             
175 Idem. Ibidem. p.39. 
176 FARIA FILHO, Luciano M. de. “Instrução elementar no século XIX”. In: LOPES, Eliane M. T.; 

FARIA FILHO, Luciano M. de.; VEIGA, Cynthia G. (orgs.). 500 anos de educação no Brasil. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica, 2007. p.141.  
177 FARIA FILHO, Luciano M. de. “Os projetos de brasis e a questão da instrução no nascimento do 

Império”. In: Op. cit. p.30. 
178 Decreto de 1° de março de 1823. 
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aproveitar-se de tão vantajoso estabelecimento”
179

. A intenção de D. Pedro I ao criar tal 

estabelecimento, seria a de que ele funcionasse como uma espécie de centro difusor do 

conhecimento do método, pois o imperador estava convencido “de quanta utilidade seria 

criar-se neste Império Escolas de Ensino Mútuo pelo Método de Lancaster, as quais 

espalhando na Europa inumeráveis bens, pudessem igualmente ser profícuas, neste 

abençoado país”
180

. Para tanto, no mesmo decreto em que se encontrava esta fala do 

imperador, emitida pelo Ministério da Guerra em 29 de abril de 1823, ficava 

determinado que cada província enviasse “para esta Corte um ou dois indivíduos tirados 

da Tropa de Linha, [...] que tenham a necessária aptidão para aprenderem o mencionado 

método”, e que ao retornarem as suas respectivas Províncias dariam “lições não só aos 

seus irmãos de armas, mas ainda as outras classes de cidadãos”
181

.  

Em junho de 1824, ou seja, já com a vigência da Constituição outorgada, que 

havia estabelecido a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos, D. Pedro I, 

demonstrando certa preocupação por parte da Coroa em difundir o método mútuo o 

mais rápido possível por todo território nacional, determinou que os alunos da referida 

escola, assim que estivessem “suficientemente habilitados para se empregarem como 

Professores de um tão profícuo método, se faça constar na secretaria de Estado dos 

Negócios de Guerra, para que sejam reenviados às sua respectivas Províncias”
182

. Outra 

decisão, expedida em 22 de agosto de 1825, endereçada aos presidentes provinciais, 

insistia na necessidade de se estabelecerem, “quanto possível”, escolas públicas de 

primeiras letras pelo método lancasteriano, “de cujo o benefício hajam de aproveitar-se 

os habitantes da dita Província”
183

.  

A adoção do método mútuo como método pedagógico oficialmente determinado 

seria referendado no Decreto das Escolas de Primeiras Letras de 15 de outubro de 1827, 

que se constitui na primeira e única lei geral de instrução pública “primária” válida para 

todo o Império. Esta lei mandava “criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, 

vilas e lugares mais populosos do Império”, e em seu 4° artigo estabelecia que: “as 

escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; e o serão também nas 

cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível estabelecerem-se”. No seu 

                                                             
179 Idem. 
180 Decreto n°69 do Ministério da Guerra de 29/03/1823.  
181 Idem. 
182 Decisão n° 138 do Ministério da Guerra 0/06/1824. 
183 Aviso n° 182 do Ministério do Império 22/08/1825. 
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5° artigo determinava que “os Professores que não tiverem a necessária instrução deste 

ensino, irão instruir-se em curto prazo e à custa dos seus ordenados nas escolas das 

capitais”. Ao passo que, no artigo subsequente, definia os conhecimentos a serem 

ensinados:  

Os Professores ensinarão a ler, a escrever, as quatro operações de 

aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções 

mais gerais de geometria prática, a gramática da língua nacional, e os 
princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica apostólica 

romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para 

as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil
184

. 
 

No que diz respeito ao ensino do sexo feminino, estabelecia em seu 11° artigo: 

“haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas, em que os Presidentes 

em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento”. Sendo que os conhecimentos a 

serem ministrados às meninas pelas mestras
185

 seriam os estipulados no 6° artigo, “com 

exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da aritmética só às quatro 

operações”, porém, se incluía que “ensinarão também as prendas que servem a 

economia doméstica”
186

. Quanto aos castigos, ficava determinado no 15° artigo que 

seriam “os praticados pelo método Lancaster”.  

Vale salientar que, naquele momento, o termo escola era equivalente a uma 

cadeira, sendo assim, uma aula pública de primeiras letras representava uma unidade 

escolar com um professor. Na época, era usual as aulas serem ministradas na casa do 

próprio professor, ou seja, não se fazia necessário existir um edifício escolar para que a 

escola existisse. “Portanto a escola, como lócus privilegiado de educação, funcionava na 

casa do professor, onde o espaço educativo, público, confundia-se com o espaço privado 

e aonde o Estado não chegava, inicialmente, com tanta facilidade”
187

. Visando sanar as 

dificuldades de fiscalização da casa-escola o governo Imperial, em 1° de outubro de 

1828, baixou uma lei na qual delegava às câmaras municipais a função de “vigiar sobre 

as escolas de instrução primária da mocidade”, tanto das públicas quanto das 

                                                             
184 Decreto das Escolas de Primeiras Letras de 15/10/1827 
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186 Artigo 12. Idem. 
187 CARDOSO, Tereza M. F. “Abrindo um novo caminho – o ensino mútuo na escola pública do Rio de 

Janeiro (1823-1840)”. In: BASTOS, Maria H. C.; FARIA FILHO, Luciano M. de. (orgs.). A escola 
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particulares. Entre os itens a serem observados por essa fiscalização estava a avaliação 

do desempenho dos professores e o estado físico das instalações
188

. 

Entretanto, a adoção oficial do método mútuo pelo Decreto de 1827 implicou em 

uma nova relação com a questão do espaço escolar, pois o bom funcionamento das 

escolas de ensino mútuo prescindia de um espaço específico, sobretudo amplo, para a 

realização da instrução escolar. Nesse sentido, a falta de edifícios adequados para este 

fim se apresentou como obstáculo na implantação do Decreto. Além deste fator, 

podemos citar também a falta de materiais didático-pedagógicos, conforme podemos 

ver na avaliação feita pelo Ministro Lino Coutinho em 1832, já no período regencial:  

As escolas lancasterianas, tais como têm sido montadas, e na falta 

absoluta de um método razoável e uniforme de ensino para todas as 

escolas do Império, sem cartas apropriadas nem compêndios 

escolhidos, bem pouco fruto nos têm dado até hoje; porque ainda com 
três anos de aturado ensino, os meninos não se acham capazes, e 

prontos para progredirem em outros maiores estudos ou se aplicarem 

nos mais diversos misteres e ocupações da vida
189

. 

 

Em relatório do Ministro Nicolau Vergueiro, no ano de 1833, também se 

assinala as dificuldades de implantação do método, quando diz: “este não tem 

apresentado aqui as vantagens obtidas em outros países; por esta razão o governo está 

disposto a não multiplicar as escolas, onde se ensine por este método, enquanto as 

existentes não se aperfeiçoarem”
190

. Neste ponto podemos indicar que a implantação do 

método esbarrava em outro fator, a má formação dos professores, pois esta era feita de 

modo precário, baseado apenas na observação empírica da prática didática, sem nenhum 

conhecimento teórico do método. Isso decorria da inexistência de instituições 

específicas para a preparação dos professores no domínio teórico-prático do método 

mútuo, problema que tentaria ser resolvido, em parte, com a criação das escolas 

normais
191

 em diversas províncias do Império a partir do Ato Adicional de 1834
192

.  

                                                             
188 Idem. Ibidem. p.125. 
189 Relatório do Ministro Lino Coutinho – 1832. In: BASTOS, Maria H. C. “O ensino monitorial/mútuo 

no Brasil (1827-1854)”. Op. cit. p.42. 
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secundária, promovendo assim uma descentralização em matéria de educação. Para um quadro 
sistematizado das questões educacionais a partir do Ato Adicional, indicamos ao leitor o seguinte texto: 
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Nota-se, assim, pelo teor dos discursos proferidos e pelas experiências que foram 

se organizando, que a implantação das escolas de primeiras letras pelo método mútuo, 

conforme ficou estabelecido no Decreto das Escolas de Primeiras Letras de 1827, se 

deparou com uma série de obstáculos, não produzindo os efeitos desejados.  

 

2.6 - O modelo da reforma educacional francesa e as propostas dos intelectuais 

românticos para a instrução pública no Brasil imperial 

Durante o tempo em que viveram na França, entre os anos de 1833 e 1837, os 

intelectuais românticos brasileiros puderam acompanhar de perto uma significativa 

reforma no universo educacional desta nação. A reforma em questão foi gestada na 

monarquia de Julho, que ascendeu ao poder no início de 1830, e levou a direção do 

Estado uma nova classe política, os liberais doutrinários, tendo François Guizot como 

figura emblemática deste grupo.  

Guizot, inicialmente Ministro do Interior, estabelece como tarefa precípua do 

governo, que na verdade é o grande ideal dos doutrinários, a missão de instrumentalizar 

o Estado para proceder o princípio do governo das consciências, conciliando ordem com 

liberdade, autoridade estatal e autonomia individual. Sendo assim, busca criar uma 

consistente infraestrutura cultural no Estado francês, a fim de gerar em toda a população 

francesa uma noção de senso comum, capaz de sustentar o edifício social, ante a intensa 

divisão social do país no momento
193

. Nessa empreitada, papel preponderante recairia 

sobre a gestão do sistema educacional por parte do Estado, tarefa que Guizot assume em 

1832, ao se tornar Ministro da Instrução Pública e Cultos. 

Partindo do princípio de que um país que se quer livre deve ser esclarecido, os 

doutrinários tornaram indissociáveis as tarefas de educar e governar, reforçado, ainda 

mais, pela visão de Guizot, que estabelece relação direta entre agitação social como uma 

forma de ignorância. Com isso, fazia-se necessário estender a toda a população o acesso 

à instituição escolar, que exerceria papel central na propagação da nova doutrina para a 

nação francesa
194

. Entretanto, ainda que o princípio da universalidade de acesso à escola 

estivesse presente na perspectiva dos doutrinários, ela não deve ser confundida com o 

princípio da uniformidade do conhecimento e da cultura entre os membros da 
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sociedade. Isto porque, a diversidade social francesa implicava em adaptar diferentes 

níveis de conhecimento compatíveis com as necessidades e características das distintas 

classes sociais em que suas ações estariam inseridas
195

.   

Consequentemente, a percepção de que cada classe social comporta um nível de 

conhecimento recairia sobre os domínios da escola, estabelecendo a necessidade de se 

criar um sistema educacional com variados graus/níveis de instrução, perspectiva 

defendida por Guizot e seus correligionários, e que foi colocada em prática com a lei de 

1833, conhecida como a Lei Guizot
196

.  

Tal lei, que busca atender a demanda social de generalização da educação 

popular, foi concebida por Cousin, então membro do Conselho Superior de Instrução 

Pública, tomando como base o sistema prussiano de ensino, com o qual teve contato em 

1831, ao empreender viagem à Alemanha, justamente para tomar conhecimento do 

estado da instrução pública nesta parte do continente europeu. Em seu relatório de 

viagem Cousin tece elogios ao modo de organização da instrução primária do sistema 

prussiano, por separar as escolas elementares (Elementarschulen), destinada às classes 

mais baixas, e as escolas burguesas (Bürgerschule, Stadtschulen), destinada à classe 

média
197

. Ou seja, havia escolas adaptadas à variedade das características intelectivas 

engendradas pela diferença de classe social. 

E foi justamente esta concepção de criar graus/níveis distintos de instrução, 

adequando-os ao destino social das diferentes classes, que se fez presente na lei de 

1833. Com isso, ficou estabelecida pela mesma a organização da escola primária 

francesa em dois graus/níveis distintos: instrução primária elementar e instrução 

primária superior. Diante da distinção destes dois graus na escola primária, houve o 

cuidado de se definir os objetivos educacionais e os setores da população aos quais se 

destinaria cada um deles.  

   Sendo assim, a instrução primária elementar foi direcionada prioritariamente 

para os setores mais humildes da população, em sua maioria camponeses habitantes das 

vilas remotas do território francês. Entre os ensinamentos a serem transmitidos nesse 

nível de instrução figuravam a leitura, a escrita, o sistema de pesos e medidas, o cálculo 

e elementos da língua francesa. No entanto, entre os diversos objetos da instrução 

primária elementar, a centralidade recairia sobre os ensinamentos da educação moral e 
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religiosa, posto que, no entendimento dos doutrinários, fazia-se necessário que a 

educação popular fosse dada em meio a uma atmosfera religiosa, com seus hábitos e 

impressões impregnando todas as partes. Ou seja, ainda que a escola se libertasse da 

tutela da Igreja, ela não poderia deixar de ser cristã, pois se recorria a sua fé e seus 

princípios éticos para promover a moralização das classes pobres, fazendo com que 

estas aceitassem seu destino sem colocar em risco o edifício social francês
198

. 

No que diz respeito à instrução primária superior, os doutrinários justificam sua 

criação como uma maneira de oferecer, a um número restrito dos filhos da pequena 

burguesia, a possibilidade de aprofundar seus conhecimentos sem que fosse necessário 

adentrar ao sistema de ensino secundário, ficando este nível restrito as elites do corpo 

social.  Com isso, o curso primário superior seria distinto daquele oferecido nos 

colégios, não indo além do patamar de cultura considerado ideal ao destino das classes 

baixas. Pois, na visão dos doutrinários, se adquirissem uma educação demasiadamente 

extensa e culta, como a oferecida no ensino secundário dos colégios, corria-se o risco de 

adquirirem hábitos incompatíveis com seu destino natural, o de substituir seus pais em 

suas modestas profissões, e procurar na sociedade lugares que nem sempre estavam ao 

seu alcance, constituindo-se assim em uma porção social inquieta e sempre disposta a se 

lançar em qualquer desordem
199

. 

Frente a tais circunstâncias, o objetivo da instrução primária superior era o de 

estabelecer o justo meio entre uma instrução primária elementar, limitada as classes 

inferiores, e a instrução secundária, destinada as elites da sociedade francesa. Nesse 

sentido, os conhecimentos ali transmitidos devia trazer o benefício para o exercício da 

profissão futura, daí haver em seu programa de estudos o ensino de elementos da 

ciência que pudessem ser aplicados à vida cotidiana, como princípios de geometria e 

geometria prática, aritmética, desenho linear, noções de ciências físicas e história 

natural, e uma pequena parcela de estudos literários, conveniente a grande maioria, que 

envolviam a história e a geografia da França
200

. 

Percebidas em seu conjunto, as mudanças estabelecidas pela Lei Guizot de 1833 

tinha como estratégia as seguintes premissas: não dar as massas mais instrução do que a 

estritamente necessária, mas proporcioná-la em extensão a todo o povo, priorizando sua 
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educação moral e religiosa; oferecer as classes intermediárias uma instrução positiva e 

prática, ensinando somente as coisas que lhe sejam úteis ao desempenho profissional; e, 

por fim, elevar ao máximo a cultural intelectual do ensino secundário, reservando-o as 

classes altas e as inteligências da elite, servindo como preparação para os que seguiriam 

os estudos nas Universidades e Academias
201

. 

Foi, portanto, tendo em mente o modelo francês de reforma educacional acima 

explicitado, e se deparando com um cenário de insucesso na promoção da instrução 

pública no retorno ao Brasil, no início de 1837, que nossos românticos prontamente 

colocam a necessidade de reformar as diretrizes que até então se seguia. Sendo assim, já 

no início da empreitada no JDPL reverberam apontamentos acerca da necessidade de 

“reforma no método até aqui adotado para nossa instrução elementar”, pois, “a instrução 

elementar está no mais desgraçado estado, que se possa imaginar”
202

. Reformar as 

diretrizes da instrução primária que até então se seguia, de maneira a “dar uniformidade 

e ao mesmo tempo maior latitude a nossa instrução primária, de onde depende o futuro 

da pátria”
203

.  

A noção de maior latitude para instrução primária significava, assim como havia 

sido feito na França a partir da Lei Guizot, organizá-la em dois níveis, um primeiro 

destinado a todas as classes da sociedade, e um segundo destinado à classe média da 

sociedade, tendo em vista que: 

os que são destinados ao trabalho do campo, ou à manipulação das 

Oficinas não carecem ser instruídos no mesmo grau como os que se 
destinam ao governo do Estado, ou a arte Militar. Mas até um certo 

ponto, considerável grau de ilustração pode estender-se a todos as 

classes
204

. 
 

 Fica claro que na proposta de extensão do saber de nossos românticos havia 

uma crença na desigualdade intelectual entre setores populares e as elites, e a 

organização do sistema educacional devia corresponder a tal desigualdade, pois 

“indubitavelmente é que há um gênero de instrução, a qual todos devem possuir, e que 

há outro, que só compete a certos indivíduos”
205

 e, também, porque “os graus de 

inteligência devem ser proporcionados à condição social dos indivíduos”
206

. Sendo 
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assim, aos indivíduos do baixo povo, que trabalham sobre a terra “com afã de ganhar o 

seu pão com o suor do próprio rosto”, e que por isso podem roubar apenas “alguns 

momentos ao seu cotidiano emprego para consagrar a aquisição de alguma espécie de 

conhecimentos”, a cultura devia ser circunscrita a: 

tão somente a ler, escrever, contar, ao catecismo da religião, e a uma 

cartilha universal onde apreenda uma coleção de verdades populares 

relativas à moral, à análise da Constituição do Estado, à história 
natural; com uma exposição sucinta e clara de certos fenômenos da 

natureza relativos à luz, ao calor, ao ar, à água, aos meteoros
207

. 

 

Em termos de conhecimentos a serem adquiridos na instrução primária 

elementar, os românticos não inovam muito em relação ao que já estava estabelecido 

pelo Decreto da Escola de Primeiras Letras de 1827, mas há de se destacar a inclusão, 

mesmo que em “uma exposição sucinta”, de elementos relativos às ciências naturais, 

essencialmente os fenômenos da natureza, que até então não figurava no currículo deste 

nível de ensino. Portanto, permanece lugar comum entre o Decreto de 1827 e a proposta 

romântica, a ênfase da instrução primária elementar sobre o ensinamento dos preceitos 

da religião, da moral e do civismo. Ou seja, esta primeira escola devia ser pensada, 

antes de tudo, em termos de moralização dos setores populares da sociedade, para tanto, 

os princípios éticos e morais da religião devem ocupar o primeiro lugar entre os objetos 

da instrução primária elementar, pois seria por meio deles que se levaria ao povo o 

respeito às leis, os sentimentos e ideias justas, o gosto pelo trabalho e o desejo de 

ordem.  

Vale salientar, que a proposta dos românticos se relaciona diretamente com o 

contexto vivido – segunda metade de 1830 -, no qual, a intensificação dos conflitos 

sociais nos dois extremos do território brasileiro, com a vigência da Farroupilha e da 

Cabanagem, juntando-se a elas a eclosão da Sabinada na Bahia, fez com que se 

imprimisse um diagnóstico de ameaça de guerra civil e dissolução do Império. Diante 

de tais circunstâncias, a que os românticos buscam fazer frente, e conforme apontado no 

capítulo anterior, é que ganha sentido a centralidade conferida em seu projeto à missão 

social da religião e sua relação com a moralidade e a ordem social. Sendo assim, nada 

melhor do que ancorar a instrução primária elementar nesses princípios fundamentais, 

tendo em vista que a educação recebida no âmbito da instituição escolar representava 
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um importante mecanismo para intervir e reverter o quadro de instabilidade social, 

condição imprescindível para a construção da nação e identidade futura.  

Essa necessidade de moralizar as massas por meio de preceitos do cristianismo, 

feito “em um breve e luminoso compasso de linguagem para que se faça 

compreender”
208

, levou Magalhães a escrever um artigo elogioso sobre o livro de 

máximas do Marquês de Maricá, pelo modo simples como difundia a mais pura moral 

cristã.  A máxima era a maneira pela qual se atendia a linguagem do povo, pois:  

Eles não repetem como os pitagóricos: o mestre disse; mas um 

provérbio, ou uma máxima lhes suprem grandes desenvolvimentos 
[...] Ensinai-lhes em longo discurso, uma verdade não ouvida, eles vos 

oporão talvez como razão cabal e decisiva, uma sentença herdade de 

seus maiores
209

. 

 

Sendo os setores populares vistos como impenetráveis às sutilezas de “um longo 

discurso”, nada melhor que ensiná-los usando uma máxima, pois esta “é a verdade sem 

fasto, é uma ciência resumida”, e também porque “a máxima é um dogma que exclui a 

dúvida; e o dogma é a ciência popular”
210

. Portanto, ao baixo povo, pela defasagem 

intelectual decorrente de sua condição social, seria reservado um saber dogmático que 

pudesse excluir qualquer tipo de especulação capaz de questionar as convicções da 

moral cristã. 

Interessante notar, que para fortalecer a concepção da necessidade de que a 

educação popular fosse dada e recebida em meio a uma atmosfera religiosa, Torres 

Homem, publicou um artigo nas páginas do Aurora, no qual tecia elogios as chamadas 

“Escolas do Domingo”, criadas pela filantropia religiosa em alguns países europeus e na 

América do Norte, que ele definia da seguinte maneira: “As escolas do domingo são 

uma das criações mais vastas, e mais úteis da filantropia religiosa”
211

. A utilidade destas 

escolas decorria do fato de instruírem um grande número de meninos, que segundo 

cálculo citado por ele chegava a quase dois milhões, e por isso era “uma forte alavanca 

nas mãos dos benfeitores da humanidade, que com razão olham a propagação das luzes 

como a melhor garantia da ordem social, e da ventura dos indivíduos”
212

.  
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Há de se destacar, que os elogios as “Escolas do Domingo” estava relacionado 

ao uso controlado do pouco tempo livre das crianças e trabalhadores nestas sociedades. 

Pois, se nos outros dias da semana encontravam-se ocupados com suas atividades 

laborais, na maioria das vezes envolvendo todo o núcleo familiar e, portanto, não sendo 

possível frequentar a escola, muitas vezes inacessíveis em suas localidades, o domingo, 

dia de folga, não devia ser desperdiçado com a ociosidade e a vadiagem, mas ocupado 

com meios que permitissem o seu governo e controle.  

Mas o mérito maior das “Escolas do Domingo” vinha exposto na sequência, 

quando Torres Homem diz: 

As escolas de domingo chegaram talvez a resolver um problema, de 

que inutilmente se buscara a solução, o de saber, como é possível 

inspirar as classes pobres, e trabalhadoras o desejo, e a necessidade de 

ilustrar-se. Eles tocaram esta meta por um só fato, por ligarem a 
instrução do povo às suas crenças religiosas

213
. 

 

Transparece, então, que a religião é não somente o objetivo maior no projeto 

romântico, conforme apontado anteriormente, mas serve também como um meio, um 

fator de estímulo para que as classes pobres da sociedade adquiram o gosto pela 

instrução, ou seja, ela assume caráter claramente pedagógico.  

E se a propagação das luzes por meio da instrução primária para o maior número 

de pessoas era garantia da ordem social, nada melhor que associá-la a diminuição da 

criminalidade. Para tanto, em outro artigo do Aurora, intitulado “Importância da 

instrução primária para a administração dos crimes”
214

, Torres Homem expôs dados de 

um relatório sobre o estado da educação elementar na França. Neste artigo, fazendo uso 

de estáticas do citado relatório, ele procurou demonstrar que a maioria dos indivíduos 

processados criminalmente na França, em 1835, não sabiam ler e escrever, e a medida 

que se aumentava a instrução da população “os crimes de toda a espécie desceram”. 

Além da redução no número de delitos, a propagação da instrução fazia com que 

os mesmos fossem acompanhados de menos brutalidade, como podemos ver nas 

seguintes palavras: “É agradável notar que a medida que as escolas iam se derramando, 

os crimes eram acompanhados de menos brutalidade: é assim que a influência da 

educação indiretamente civiliza aqueles mesmos que efetivamente não recebem  seus 
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benefícios”
215

. Torres Homem também chamava a atenção para o fato de que “os 

distritos menos ilustrados da França são aqueles, em que se comete maior número de 

delitos”
216

.  

Após elencar os benefícios advindos da equação mais instrução, menos 

criminalidade, ele sentenciava: “em toda parte, aonde a educação se derrama, o crime 

diminui; a ignorância conduz ao vício e a miséria, que a segue”
217

. Ao passo que no 

final do artigo, lançava a seguinte questão: “Podemos nós a quem a Providência 

concedeu o benefício da educação, e que apreciemos o saber como um bem mais 

essencial do que qualquer outro de temporal aquisição; podemos nós deixar de aplicar 

remédio à ignorância?”
218

.  

Aplicar remédio à ignorância na perspectiva de nossos românticos, pelo que fora 

exposto anteriormente, significava estender a instrução primária elementar a todas as 

classes da sociedade. E como já salientamos anteriormente, neste primeiro nível da 

instrução primária, a ser ministrado no que eles chamavam de “primeira escola”, a 

influência religiosa devia estar habitualmente presente. E por ser “popular e comum a 

todos os indivíduos de uma Sociedade”
219

,  podemos dizer que esta “primeira escola” se 

apresentava, então, como uma instituição destinada a ser percurso “obrigatório” de todo 

cidadão, a fim de moldar seus comportamentos e  transmitir os saberes e convicções 

necessários à vida em uma sociedade “harmoniosa” e “civilizada”.  

Desta “primeira escola” se passaria para a chamada “escola média”, segundo 

nível da instrução primária, que seria equivalente à instrução primária superior no 

modelo francês, efetivado a partir da Lei Guizot de 1833, e já referido anteriormente. 

Neste sentido, entendemos que a proposta de criação da “escola média” por parte dos 

românticos se apresenta como um ponto de inovação em relação ao que se tinha no 

Império em termos de organização do ensino público, constituído no momento, apenas 

pela instrução primária elementar e instrução secundária. 

Mas qual seria o propósito de se criar um nível de ensino intermediário entre o 

elementar e o secundário, tendo como referência o modelo de uma nação tão distinta 

socialmente da brasileira? 
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Entendemos aqui, que a proposta da “escola média” é uma dimensão social 

essencial do projeto romântico para a nação, a saber, o de dotá-la de uma classe média, 

tida, então, como inexpressiva, e que fosse capaz de criar as condições necessárias ao 

seu desenvolvimento e progresso material, que no plano romântico aparece como outro 

meio necessário para a regeneração nacional. Sendo assim, a “escola média” era 

destinada à “classe média da Sociedade, isto é, para a que deve dar alunos a todas as 

artes úteis, e ao Comércio”
220

.  E segundo nossos românticos, a classe média “merece 

mais cultura do que aquela, que até aqui se há julgado necessária nas mais ilustradas 

Nações da Europa” e, portanto, “uma educação conveniente a esta porção da associação 

é da mais transcendente importância, e traz consigo os mais sérios e sublimes 

resultados”
221

. Isso porque: 

É nesta classe, que reside toda a força da comunidade; nela se contém 

a maior porção da indústria, é nela que se encontra sempre o gênio, 
que inventa, e a mão, que executa; o empreendedor, que projeta, e o 

agente, que realiza. Os lavradores, os negociantes, os fabricantes, os 

artistas, os que descobrem novos processos, e os que aperfeiçoam os 
já descobertos, os que dilatam a esfera dos conhecimentos humanos; 

os que pensão e obram pelo resto dos indivíduos de sua raça
222

. 

 

Pela caracterização da classe média feita por Torres Homem, é possível 

perceber, mais uma vez, que a centralidade da educação para este setor social decorria 

do fato de nele se encontrarem os agentes
223

 responsáveis pelo desejado progresso 

material do país. E sendo os indivíduos pertencentes a esta porção social “os que pensão 

e obram pelo resto dos indivíduos de sua raça”, eles devem “forrar alguns instantes, ou 

mesmo alguma época da vida (principalmente a da adolescência) para se empregarem 

na cultura do seu entendimento”, afinal, “se a primeira época de nossa vida for 

competentemente empregada, poderemos afirmar, que um bem importante cabedal de 

inteligência se pode obter, a qual nos serve para as subsequentes épocas, em que devem 

tirar todo o tempo os cuidados da nossa profissão, ou ofícios”
224

. 
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Portanto, sendo a “escola média” destinada a instruir e capacitar os setores 

medianos para desempenharem seu trabalho nos mais variados ramos das “artes úteis”, 

os conhecimentos a serem adquiridos na mesma deviam ser “comum e conforme as 

necessidades de todas as profissões”
225

. Diante disso, as matérias elencadas pelos 

românticos e que deviam perfazer o ensino da “escola média” eram: 

1° A língua materna, aprendendo da gramática somente aquilo, que é 

essencialmente necessário para a construção do discurso, e 

acostumando-se a conhecer as belezas da língua por meio de extratos 

elegantes dos melhores poetas, mais grupos prosadores. 2° Um 
epítome, que numa coleção de máximas explique de um modo curto e 

claro o sistema solar, as leis do movimento, da atração, e da 

gravidade. 3° Outro catecismo de geografia, feito conforme o mesmo 
plano; isto é, simples, curto, e de fácil percepção. 4° Um catecismo de 

cronologia, e outro de história geral, que dê uma sucinta, e porém 

compreensiva relação dos principais acontecimentos do mundo – 
como os estabelecimentos dos Governos da Grécia, e a sua mitologia, 

as quatro grandes monarquias, as perseguições do Cristianismo – 

depois, a invenção da imprensa, da pólvora, e do astrolábio; a reforma 

de Lutero; a passagem da Índia pelo Cabo da Boa Esperança; o 
descobrimento da América; a revolução da França; ao fim todos os 

grandes acontecimentos e importantes achados nas artes, e ciências. 5° 

Um catecismo de Ética, e de moralidade. Por se não darem logo no 
princípio à mocidade justas ideias dos seus deveres resulta o grande 

estrago da moral pública. 6° Um catecismo político, onde explicada 

fosse a Constituição do Estado; os direitos, que ela afiança, e as 
obrigações, que impõe ao cidadão – a importância das leis, a utilidade 

de sua observância, e os danos de sua violação – a necessidade dos 

tributos – os princípios que se regula o uso da moeda, o valor das 

coisas, a subida, e a baixa dos salários, e finalmente as ideias mais 
gerais relativas ao comércio, agricultura, e indústria. [...] A língua 

Francesa, e Inglesa, que são entre as modernas as que maior utilidade 

prestam pela muito vasta extensão de sua literatura, e pela sua grande 
difusão por todo o mundo: Eis aqui tudo, a que se deve reduzir o 

ensino da escola média
226

.  

 

Vemos, então, que no ensino dos setores medianos entrariam elementos das 

ciências naturais, com os princípios das leis da física; conhecimentos relacionados aos 

rudimentos da economia, como a variação dos preços, moedas e salários, necessários 

aos diversos ramos profissionais; princípios de ética e moralidade, complementados por 

lições de civismo, para que não se esqueçam dos valores que regem a nação; e, também, 

elementos da língua nacional, de retórica, línguas estrangeiras, geografia e história, que 

representavam a porção dos estudos literários conveniente aos indivíduos da classe 
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média. Em suma, o ensino das futuras gerações da classe média deviam contemplar os 

elementares princípios das letras e algumas ideias gerais sobre as ciências, ou seja, 

visavam o caráter prático dos conhecimentos estudados e sua aplicação imediata no 

cotidiano desempenho de suas profissões.  

Com isso, para que a instrução da “escola média” fosse feita de forma positiva, a 

maneira adequada para se ensinar os conhecimentos a serem aprendidos na mesma se 

daria por meio de catecismos, epítomes e máximas. A propósito dos catecismos, 

colocava-se a seguinte observação: “o caso é, que cada um destes catecismos seja um 

composto, onde entrem na mesma proporção doutrina suficiente, concisão e clareza”. E 

a viabilidade de se ensinar por meio dos catecismos decorria do fato de que  

a maior parte dos objetos, de que se trata nestes catecismos, são 
familiares aos nossos sentidos, possuem grandes conexões com os 

fenômenos comuns da natureza, e são todos eles susceptíveis de serem 

expostos por um método perceptível, que torne fácil o seu ensino
227

. 

 

Mas qual seria esse método, perceptível e fácil, para que se ensinasse a 

variedade de matérias na “escola média”? A resposta vem exposta no seguinte trecho: 

“A variedade das matérias assustará tão somente a quem não refletir, que cada um 

destes quadros deve ser muito resumido, e que podendo ser ensinados pelo método de 

Lancaster podem ser aprendidos com a maior facilidade”
228

. Ou seja, mesmo que no 

momento o método Lancaster já viesse sofrendo críticas, ante as experiências 

infrutíferas desde sua adoção como método oficial pelo Decreto de 1827, já expostas 

anteriormente, ainda havia a aceitação do mesmo por parte dos românticos.  

Entretanto, há de se destacar, que a indicação do uso do método lancasteriano 

não se dava em sua forma original, mas sim aos moldes do que foi proposto pelo teórico 

do utilitarismo, o inglês Jeremy Bentham (1748-1832), pois este “demonstrou, que o 

sistema de Lancaster podia estender-se ao ensino dos elementares princípios de todas as 

ciências, e que não devia só restringir-se a aprender a ler, escrever, e contar”
229

. Tal 

indicação era feita, também, porque havia o entendimento de que as dificuldades 

encontradas não derivavam do método em si, dado que da “praticabilidade do método 
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ninguém duvida”
230

, mas sim por fatores de outra ordem, que consistiam “em formar a 

coleção de epítomes, e de achar mestres capazes de os ensinar”
231

. 

Fica claro, mais uma vez, a centralidade que os catecismos ou epítomes 

assumem na perspectiva educacional dos românticos. E sendo estes objetos 

imprescindíveis para o sucesso do plano de estudos da “escola média”, eles indicavam 

que:  

Um grande prêmio se devia dar a quem apresentasse o melhor 
catecismo sobre as matérias, a que se destina esta escola média. A 

perfeição de obras elementares neste gênero é um desideratum que 

não pode ser dignamente premiado, quando alguém o realizar
232. 

 

Temos, então, pelo trecho acima, a indicação de um problema permanente 

quando se pensava a instrução pública no Império, que tinha suas raízes desde o período 

colonial, quando foi realizada a reforma pombalina, e conforme já apontamos no início 

do capítulo, que era a falta de compêndios para serem usados nas escolas. Falta essa 

que, como diziam os românticos, era “reconhecida por todos os diretores da nossa 

mocidade, e pelos amigos da instrução pública”
233

, e que se tornava ainda mais 

problemática por se tratar de  

uma época, em que a civilização marcha a passos de gigante e as 

ciências se enriquecem de tantos descobrimentos úteis, de 

experiências, e novas observações, que alargam seus domínios, é uma 
necessidade capital, a reforma dos compêndios, que não estão em 

relação com os progressos da ciência
234

. 

 

Além da dificuldade de se encontrar os compêndios elementares apropriados, 

nossos românticos indicam outro problema constante no Brasil Império, também 

enraizado desde a reforma pombalina no período colonial: o “de achar mestres capazes 

de ensinar”.  Carência que, na perspectiva de Magalhães, derivava da falta de um Liceu, 

do qual sairiam os professores primários, conforme exposto na seguinte passagem: 

Por falta de um Liceu, onde se devem preparar e formar-se os 

professores das cadeiras primárias, estão estas tão mal supridas, que 

quando os meninos saem dos seus bancos, apenas sabem mal ler e 
escrever, ignorando completamente a Geografia, a Aritmética, a 

Retórica, e elementos de História, que devem entrar na instrução 
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primária; e o que é mais vergonhoso os mesmos professores ignoram 

todas estas coisas, por não terem sidos habilitados 

competentemente
235

. 

 

Portanto, era diante deste cenário que se cobrava a necessidade de instalação, na 

capital do Império, de um Liceu que fosse “proporcionado as nossas forças, onde se 

ensinassem alguns ramos mais essenciais de ciências, letras e artes, de que tanto 

carecemos”
236

. Sendo assim, no mesmo artigo, diante do entendimento de haver certa 

negligência por parte do governo Feijó para tratar de questões relativas à promoção do 

bem público em tempos de agravamento dos conflitos sociais, Magalhães busca 

enfatizar a centralidade a ser exercida pelo Estado nas questões relativas à instrução, 

posto que: 

Não são os particulares que se devem ocupar com isso. A nação paga 
aos seus mandatários, e se entrega à sua disposição, e espera com todo 

o direito que eles cumpram com o religioso dever que lhes impõe o 

seu cargo. O mal não é de hoje, dir-se-ha; É certo. Mas o que se tem 
feito para remedia-lo? Que progressos temos tido? Novos planos no 

ensino público se tem apresentado? Demitir, e despachar eis o único 

expediente de nossos ministros
237

. 

 

Entretanto, mesmo defendendo que as questões relativas à instrução caberiam 

prioritariamente ao Estado e, portanto, não deviam cair na alçada de preocupação dos 

particulares, os românticos não deixaram de usar um estabelecimento particular de 

ensino para exemplificar o modelo de educação que propunham. Com isso, ganha 

ressonância nas páginas do JDPL elogios ao Colégio de Emulação do Rio de Janeiro, 

pois:  

Quando se trata de animar a civilização, e de melhorar a educação da 

mocidade, não há zelo que seja excessivo, nem esforço que se deixe 

passar em silêncio. [...] Nós desejamos que o público conheça qual é o 
estado desse colégio, e saiba que não será por falta de um bom colégio 

que a mocidade deixará de adquirir uma educação regular e 

religiosa
238

. 

 

Vemos, então, que o destaque dado ao Colégio de Emulação pelos românticos 

decorria de sua organização do ensino regular, “edificado sobre uma base mais larga, 
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semelhante aos colégios de França e Inglaterra”
239

 e, também, ao ensino religioso que 

ali se professava, ou seja, seguiam os princípios fundamentais de seu projeto 

educacional. 

Em artigo que fazia menção a cerimônia de comemoração pelo aniversário de 

instalação desse estabelecimento de ensino, Porto Alegre vangloria os progressos 

morais e intelectuais recebidos pelos alunos e, ao mesmo tempo, deposita esperanças 

para o futuro da nação, “porque a juventude que se prepara debaixo de semelhantes 

auspícios, derramará um perfume de unção moral em todos os atos da sua vida privada e 

pública”
240

. Também faz comentários das falas dos professores na cerimônia, nas quais 

o professor de Primeiras letras falou das vantagens da escrituração, que abria um novo 

universo para a transmissão das ideias; o de Latim, usando o exemplo do mundo antigo, 

por meio de Tácito, deu uma bela lição de moral; o professor de francês e geografia 

falou da importância da língua dos reis e da histórica física da terra; o professor de 

matemática falou do tanto que ignorava um homem que não tinha conhecimentos de 

geometria; o de filosofia fez sua profissão de fé, nada de sensualismo
241

. E, ao fim do 

mesmo, após dedicar honras ao diretor e fundador do Colégio de Emulação, José Soares 

de Azevedo, “por preencher tão bela missão”, Porto Alegre, em tom crítico aos 

princípios aristocráticos dominantes na sociedade do Brasil imperial, declara: “Felizes 

jovens que ouvem da aurora às trevas, o hino da honra, único capaz de dar ao homem o 

amor ao trabalho, base essencial para a felicidade dos povos”
242

. 

Porto Alegre fora também o responsável por outro artigo nas páginas do JDPL 

relacionado ao Colégio de Emulação, no qual tratou da inclusão dos “exercícios 

ginásticos” na educação dos alunos deste estabelecimento. No artigo em questão, Porto 

Alegre, ante a oposição de alguns pais “a que seus filhos se exercitem nos jogos 

ginásticos estabelecidos no Colégio de Emulação”
243

, procura defender o diretor Soares 

de Azevedo pela inserção desta prática na educação da mocidade, posto que: 

Este exercício corporal concorre física e moralmente para o bom 
desenvolvimento da juventude. [...] porque nada ha, mais próprio para 

o estudo, que a saúde, e a alegria da alma: aquele que sofre 

fisicamente, sofre também moralmente, e nós não conhecemos 
barreira mais potente aos progressos da inteligência, que os 
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padecimentos físicos, a saúde é um magnífico instrumento para a obra 

dos trabalhos morais
244

.   

 

E na busca por embasar seus argumentos a favor da prática dos “exercícios 

ginásticos”, Porto Alegre percorre historicamente as sociedades europeias que se 

utilizaram desta forte alavanca para o seu progresso moral. Começa por citar os povos 

da antiguidade, como os gregos e romanos, até chegar às sociedades modernas que lhe 

serviam como guia, no caso, a francesa e a inglesa, nas quais “todos os liceus principais 

para a educação da juventude, possuem semelhantes exercícios”
245

. E se nestas 

inteligentes nações, como ele às qualificava, os Governos “muito os tem protegido”, 

dado sua importante contribuição para o bom desenvolvimento físico e moral de sua 

juventude, nada mais aconselhável aos pais dos alunos do Colégio de Emulação do que 

permitirem “entrar tais jogos na educação de seus filhos”, pois, “o receio de acidentes é 

mal fundado, porque os olhos de mestre inteligente sabem medir as forças e o progresso 

dos jovens, para evitar-lhes qualquer dano, e o Sr. Soares é assaz conhecido a este 

respeito, como um diretor zeloso e hábil”
246

. 

Além dos elogios direcionados ao diretor Soares de Azevedo, os românticos 

fizeram questão de vincular nas páginas do JDPL um artigo que dava voz ao mesmo. 

No artigo em questão, Torres Homem, após uma breve introdução lisonjeando a figura 

de Soares de Azevedo pelo “santo entusiasmo” com o qual dirigia os estudos no 

Colégio de Emulação, apresenta um extrato do discurso proferido por esse na cerimônia 

de aniversário da fundação do colégio. Neste, após enfatizar os benefícios advindos da 

educação física para a educação moral dos jovens, dos progressos assistidos na Europa 

pelo derramamento dos princípios religiosos e da regeneração da “verdadeira filosofia”, 

Soares de Azevedo, diante dos pais e demais presentes na cerimônia, declara: 

Estas generosas sementes de virtude, e de felicidade, acham-se 

venturosamente germinadas no Brasil; e a sua capital conta hoje uma 

porção de moços ilustrados, que são desde já o ornamento de sua 
pátria, e serão também a sua glória, pela assiduidade, com eles 

trabalham em desenvolver os princípios, que professam, em preparar 

uma geração digna de levantar a face sem pejo diante do criador. Filho 
da mesma escola, professando os mesmos princípios, devo declarar 

solenemente aos vossos pais e amigos, que o meu maior empenho há 
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sido preparar-vos a seguir esse caminho seguro de perfeição moral, 

afim de vos tornar felizes
247

.  

 

Fica claro, portanto, que a busca por dar publicidade ao Colégio de Emulação e a 

figura de seu diretor, Soares de Azevedo, devia-se a sua filiação aos princípios 

encetados por nossos intelectuais românticos, essa “porção de moços ilustrados” que se 

achava na capital do Império. Ou seja, servia como forma de propagação de seus ideais 

para que a pátria atingisse a “perfeição moral” e, também, a um processo de 

autopromoção dos mesmos no cenário social do Rio de Janeiro.  

Vale ressaltar, que os artigos cobrando a instalação de um liceu e apresentando o 

Colégio de Emulação como modelo a ser seguido foram publicados entre maio e 

setembro de 1837, quando ainda se encontrava em vigência a regência Feijó, a qual os 

românticos mantiveram-se constantemente críticos nas páginas do JDPL. Portanto, 

entendemos que tais artigos assumiam também caráter político. Salientamos ainda, que 

a postura crítica em relação ao governo Feijó fez com que nossos românticos se 

alinhassem momentaneamente ao grupo regressista, que então dominava a Câmara dos 

Deputados e fazia oposição a Feijó, com o objetivo de derrubar o regente do poder
248

.  

Findada a regência Feijó, sobe ao poder o novo regente, Araújo Lima, que fora o 

responsável por montar um novo gabinete, denominado de “Gabinete de 19 de 

Setembro”, composto justamente por membros do grupo regressista, e que tinha em 

Bernardo Pereira de Vasconcellos, novo ministro do Império, sua figura mais 

proeminente. A composição do novo governo fez com que nossos românticos 

depositassem esperanças no direcionamento das questões envolvendo a instrução 

pública, como se vê na seguinte passagem: “Agora é mister dizermos, que se o atual 

gabinete, de cujas luzes e patriotismo muito esperamos a bem do Brasil, pretender 

continuar a trabalhar pela utilidade da Pátria, deve já e já começar a reforma nos 

colégios públicos”
249

.  

Mas nossos românticos não se limitaram em chamar a atenção do novo gabinete 

para a necessidade de reforma no ensino público, buscaram, ao mesmo tempo, indicar 
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“algumas ideias sobre a maneira a mais fácil, pela qual se possa imediatamente alcançar 

algum fruto”
250

. Entretanto, antes de apresentar quais eram essas ideias, fizeram questão 

de lançar vistas sobre outros problemas da instrução pública do país: 

Há no Rio de Janeiro uma cadeira pública de retórica, ensinada pelo 

professor, que leciona em sua casa, que, segundo nos consta, dista 
algum tanto da cidade, e cujas lições são muito pouco frequentadas 

não somente por esta circunstância como também por não haver, 

segundo nos afirmam, horas certas para as lições.  [...] Como podem 
os nossos estudantes frequentar tais lições sem hora certa, sem dia 

certo, e a grande distância da cidade. Temos uma cadeira pública de 

filosofia professada pelo Sr. Cônego Januário: o que tem a nossa 

mocidade aprendido com este professor, cujos talentos aliás muito 
respeitamos? Por ventura tem ele lecionado?...Não por certo. A 

cadeira, dizem geralmente, está nas mãos de um jovem substituto
251

.  

 

Pode-se notar, pelo trecho acima, que havia uma clara insatisfação por parte dos 

românticos pela maneira como estava organizada a instrução pública no Império, ainda 

assentada sob as bases da reforma pombalina, ocorrida durante o período colonial, que 

se dava por meio das aulas avulsas, ministradas na casa do próprio professor. Situação 

que, conforme já indicamos anteriormente, fazia da escola uma unidade de ensino com 

apenas um professor, denominada de casa-escola. Portanto, para que a escola existisse, 

mesmo sendo pública, não era necessário um edifício escolar no qual estariam reunidos 

os professores, decorrendo daí a série de inconvenientes apontados acima, como a 

dificuldade de acesso à casa do professor, irregularidade dos horários e dias para às 

lições e abandono da cadeira nas mãos de substitutos. Ou seja, questões relacionadas as 

dificuldades do Estado em inspecionar se os professores públicos cumpriam com suas 

obrigações.    

Diante dessas circunstâncias, e na busca por indicar caminhos mais práticos para 

que o Estado pudesse cumprir com os interesses públicos que ele representava, nossos 

românticos entendiam que as cadeiras públicas existentes na capital do Império deviam 

se concentrar em um uma mesmo local. Para tanto, sugeriam o Seminário de São 

Joaquim como o mais adequado para receber tais aulas, pois esse estava “situado em 

boa posição, e no seio da capital, tem excelentes salas para lecionar os professores; e 

portanto acreditamos, que se deve ordenar aos professores públicos, a virem ao 
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Seminário, em dias e horas certas, fazerem o seu curso”
252

. Temos, nessas últimas 

palavras, uma nítida preocupação com a necessidade de que a instituição escolar não se 

identificasse mais com o âmbito privado, representado pela casa-escola, mas sim com o 

espaço público e, por isso, ela devia ocupar um prédio público. Também fica claro, que 

a reunião dos professores em um mesmo local propiciaria melhor vigilância sobre o 

desempenho e o cumprimento de suas funções. 

Além de tais indicações, os românticos também fizeram questão de cobrar do 

“Gabinete de 19 de Setembro” a criação de novas cadeiras públicas para que se 

ampliasse o leque dos ramos das letras ensinados na capital do Império, conforme 

exposto na seguinte passagem: “As cadeiras que faltam, como história, literatura 

nacional e estrangeira, geometria, aritmética, e geografia, devem ser criadas, e postas a 

concurso, ou dadas pelo governo às pessoas que já tiverem mostrado conhecimentos 

nestes ramos de letras”
253

. E para demonstrar o espanto com a inexistência da cadeira 

pública de história na capital do Império, fazia-se a seguinte indagação em relação a 

situação europeia: “Quem dirá na Europa, que na mais pequena podre cidade não existe 

uma cadeira de história?”
254

. Ao passo que na sequência se indicava a importância do 

estudo da história:  

 A história, que, como o fanal, conduz a humanidade ao progresso e ao 

melhoramento de suas políticas teorias, a história, chave de todos os 

estudos, pensamento dos pensamentos, que descortinado, dissecando o 
cadáver do passado, faz dele sobressair grandes e eternas verdades, 

úteis lições e exemplos, que possam repercutir no futuro o eco das 

ideias desenvolvidas pelo andar dos séculos, a história não tem uma 

cadeira pública no Rio de Janeiro
255

. 
 

Mas não só a falta da cadeira pública de história foi digna de consideração 

especial, houve, também, a indicação acerca do importante papel a ser representado pelo 

ensino da literatura:  

A literatura, que compreende a eloquência, e a poesia, verdadeiro 
espelho, onde refletem as diferentes fases da sociedade, a expressão 

moral das ideias e opiniões predominante entre os povos, a eloquência 

e a poesia, que exaltam a imaginação do homem, e que o transportam, 

o conduzem para produzir grandes coisas, para dar glória a sua pátria, 
e ganhar a imortalidade para o seu nome, a eloquência e a poesia não 

são no Brasil ensinadas!
256
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Ressaltamos aqui, que a ênfase sobre a necessidade e importância da criação das 

cadeiras públicas de história e literatura por parte dos românticos se relaciona 

diretamente com o esforço intelectual que eles realizavam no momento, e ligado ao seu 

projeto mais amplo para a nação, indicado no capítulo anterior, que era o de escrever 

tanto a história do Brasil, mas principalmente, a história da literatura brasileira. Sendo 

assim, para que seus esforços fossem frutíferos, fazia-se necessário a institucionalização 

do ensino dessas disciplinas no âmbito escolar, a fim de dar maior circularidade a suas 

ideias.  

Após as considerações do que entendiam como os primeiros passos a serem 

dados para reformar o ensino público pelo novo governo, nossos românticos tomaram 

conhecimento da intenção deste em reorganizar o Seminário de São Joaquim, tornando-

o liceu nacional à maneira dos colégios reais da França. Procuraram, então, tecer elogios 

ao novo gabinete por “esta mostra de solicitude pela instrução pública”
257

, fato que não 

podia deixar de ser aplaudido, tendo em vista que “a instrução da mocidade é o mais 

eficaz meio de regeneração para a sociedade” e, também, porque: “O novo governo, que 

quer assinalar sua passagem pela cena política com atos de utilidade positiva, não podia 

pois negligenciar a reforma do ensino”
258

. Entretanto, faziam a ressalva de que o local 

escolhido não era propício para acolher o liceu, pois:  

O Seminário de São Joaquim que nos últimos anos foi reconstruído de 

um modo, que o adaptasse a conter oficinas para o ensino das artes 
mecânicas, não pode sem grandes dispêndios hoje ser aplicado ao 

novo destino, que lhe quer dar o ministério, por carecer das 

disposições, que exige o edifício de um liceu
259

.  

 

Diante desse entendimento, aconselharam o governo a lançar vistas para outro 

edifício público, “que reúna as condições, à que pretende consagrá-lo”
260

. Mas a 

sugestão de procurar outro local para a instalação do liceu nacional não teve o efeito 

desejado, pois em 2 de dezembro de 1837, o ministro do Império, Bernardo Pereira de 

Vasconcelos, anunciava a criação do Imperial Colégio de Pedro II no local do 

Seminário de São Joaquim.  
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Iniciado o ano de 1838, ainda que os elogios à figura de Vasconcelos pela 

iniciativa de criar o Colégio Pedro II não tivessem sido deixados de lado, podemos notar 

que, em meio aos mesmos, se misturavam algumas críticas, como na seguinte 

passagem:  

Nós o felicitamos por esta criação, e estaremos sempre dispostos a 

tributar-lhe nossos encomios pelos atos da mesma natureza. Mas um 

colégio é um foco de instrução para o pequeno número, para a classe 
menos numerosa. Esperamos, portanto, que a atenção do nobre 

ministro se dirija também e principalmente as massas sociais. [...] que 

não negligencie a cultura e o desenvolvimento moral das classes 
menos favorecidas, que são em maior número

261
. 

 

Ou seja, mesmo considerando a iniciativa regressista importante, na medida em 

que se prestava a dar uma organização aos estudos secundários, nossos românticos a 

entendiam como limitada, pois satisfaria apenas as necessidades de instrução das classes 

mais abastadas. Sendo assim, alertaram para a necessidade de ir além nos 

direcionamentos da instrução pública, posto que “a organização atual da instrução não é 

boa, nem razoável, nem suficiente, nem legítima”
262

. Feitas as observações para que se 

imprimissem mudanças gerais e não apenas pontuais na base organizativa da instrução 

do país, ao final do mesmo artigo, vinham expostas, de maneira mais enfática, algumas 

cobranças direcionadas ao gabinete: “Tenciona o governo apresentar, na próxima sessão 

das câmaras, projetos sobre a instrução pública? Tenta ele usar das suas mais belas 

prerrogativas, a da iniciativa? Esperemos”
263

.  

Mas as esperanças e expectativas parecem ter sido em vão. Tanto que, 

paulatinamente, o entusiasmo dos românticos com o governo regressista foi se 

atenuando, e as críticas, até então com tom ameno, foram assumindo, cada vez mais, 

caráter mais ácido. Prova dessa mudança de postura são duas correspondências 

publicadas nas páginas do JDPL, assinadas por “O Legalista”, nas quais tratava 

ironicamente do início das atividades no Colégio Pedro II. 

A primeira das correspondências, publicada em abril de 1838, intitulada 

sugestivamente de “Metamorfose dos grandes homens! Solene caçoada do Governo!”, 

falava sobre a condição dos professores do Pedro II que, depois do governo “lhes 
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prometer mundos e fundos, e os pobres moços tudo acreditarem”
264

, acabaram por ter 

seus ordenados anuais fixados em um baixo valor. Aceitaram “pesarosos, porém 

resignados, e esperando um mais brilhante e lucrativo futuro”
265

. Mas, eis que ao serem 

convocados para uma sessão do colégio, recebem a notícia de que pela falta de recursos 

para a contratação de professores e, pelo fato de serem os discípulos crianças que 

precisavam aprender o B, A, BA, não se poderia despender recursos para os estudos 

maiores. Frente a essa situação, eles foram convidados “a descerem das suas dignidades, 

e a ensinarem estudos menores, somente, -dato caso- por este ano, e a Pátria, e a 

mocidade lhe será reconhecida eternamente”
266

. Na sequência da carta falava-se da 

escolha dos professores, entre os quais se achava Gonçalves Magalhães, que havia sido 

indicado por Bernardo Pereira de Vasconcelos como professor de filosofia, e em tom 

irônico o autor declara: “Escolho o Sr. Magalhães; conhecido pelo Bardo Brasileiro, 

Doutor em Medicina, Professor de Filosofia, para Mestre de primeiras letras. Deixe a 

lira, e o raciocínio, e pegue na palmatória”. Finalizava a carta repreendendo o governo 

pela “solene caçoada” aos professores, pois metamorfoseava esses “grandes homens” 

em “bem pouca coisa” e, questionando se os professores aceitariam esses lugares dizia: 

“Eis o que eu não creio, porque tenho todos três Senhores por homens de honra, 

probidade e saber”
267

.   

Vale lembrar, que a essa altura do ano de 1838 o JDPL estava sob redação de 

Pereira da Silva, tendo Torres Homem deixado a mesma e ido refundar o Aurora 

Fluminense, periódico que sairia à luz em maio desse ano. E é justamente nas páginas 

do Aurora Fluminense que podemos confirmar, pelo menos da parte de Magalhães, que 

o correspondente “O Legalista” acertou em seu prognóstico, pois em meio a um artigo 

que falava sobre a adaptação da obra Otello de Shakspeare para o teatro brasileiro, feita 

por Magalhães, Torres Homem solta o seguinte comentário:  

O Sr. Magalhães que não quis ensinar primeiras letras no Colégio 

Pedro II, prefere continuar na companhia das Musas, ocupando-se em 

enriquecer nossa literatura. Nós achamos muito justa a preferência. 
Quando a injustiça de um governo corrupto e fraudulento fere o 

homem de talento, este recolhe-se a si mesmo e reconhece a sua 

dignidade; é muitas vezes por não ter a faculdade de rastejar e de 
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receber um salário corruptor que a virtude e o talento levantam-se 

acima da prepotência
268

. 
 

A segunda carta do correspondente “O Legalista”, publicada por Pereira da Silva 

nas páginas do JDPL, também trata de forma bastante irônica da abertura do Colégio 

Pedro II. Começa com um caráter onírico, no qual os corredores do colégio estão cheios 

de rapazes correndo “onde a pouco reinava o silêncio”
269

, com seu recinto entupido com 

um “montão de cadeiras”, meninos enchendo seus quartos e mesas, e as salas tomadas 

pela “quantidade de Professores que se abalroam”, para na sequência declarar:  

Que coisa estupenda! Maldito Seminário, que com teu nome 

corrompias a mocidade, eia, ergue-te acima de paixões mesquinhas, 

eleva teu grito de contentamento, e saúda o dia, em que para a glória 
tua, tomaste o título de Colégio! Breve darás tu também diplomas de 

sábio, Bacharéis formados, e Doutores!
270

  

 

Mas logo em seguida, exacerbando na ironia, o onírico dá lugar à realidade: 

“Mas que? Como é isto? – Malditas crianças, que me vindes arrancar do meu belo 

sonho! Para que me chamais à realidade, malvadosinhos!”. Falava, então, da falta de 

cadeiras nos mais variados ramos das ciências e lamentava: “Oh dor! Com que 

facilidade desarranjou-se um plano tão bem formado!”. Por fim, dirigia críticas diretas à 

Vasconcelos por ter acabado com o Seminário de São Joaquim:  

Foi na verdade o Colégio Pedro II uma grande criação, porém 

muito diferente das criações de Deus, porque este tira do nada 

alguma coisa, e o Criador do Colégio tirou de alguma coisa o 

nada. Para que tantas promessas, se não se deviam realizar? 

Havia um Seminário, e agora o que há?
271

. 

 

Mas o interessante de ser notado é a postura de Pereira da Silva, pois se abria 

espaço para “O Legalista” empreender suas críticas à situação do Colégio Pedro II e a 

Vasconcelos, ao mesmo tempo, logo na sequência da correspondência, procurava fazer 

a defesa das circunstâncias vividas no início das atividades deste estabelecimento de 

ensino: 

Nós não podemos combinar as nossas ideias com as que 

expende nosso correspondente; si o colégio agora, no seu 

princípio, não pode sustentar as aulas que se prometeu; si 
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poucos Professores foram nomeados; si diminuto número de 

moços o frequentam, si não se pode abrir neste ano senão os 

cursos, de que fala o nosso correspondente; isto não é motivo 

suficiente para se pensar que ele não possa chegar à aquele 

ponto de grandeza, que se aspira
272

. 

   

 Ainda que não esteja explícita nas palavras de Pereira da Silva, sua postura já 

demonstra aquilo que seria a tônica de seus escritos no JDPL a partir de então, que era 

de uma crescente aproximação com o governo regressista até tornar-se defensor 

intransigente de suas ações. Posicionamento que o levou a se lançar até contra seu ex-

colega Torres Homem, já na redação do refundado Aurora Fluminense, no qual assumia 

uma postura francamente oposicionista, demarcando, assim, uma cisão política no 

interior do grupo romântico
273

.  

A posição anti regressista de Torres Homem nas páginas do Aurora Fluminense 

aparecem logo em seu primeiro número, quando em um longo prospecto, que além de 

apresentar os princípios pelos quais se guiaria, sempre com “espírito de moderação, 

progresso regular e de justiça onde reside a fonte do bem e da verdade”
274

, ele já tecia 

críticas aos rumos tomados pelo “Gabinete de 19 de Setembro”, conforme vem exposto 

nas seguintes passagens: 

O regresso, de cujas as cores se tinge a política da presente 

Administração, é mais que uma falsa teoria, é um perigo incalculável, 

que devemos assinalar em nome e no próprio interesse do trono do Sr. 
Pedro II, esse precioso penhor de porvir nacional. [...] O sistema 

político, que o regresso representa, constitui um sistema esgotado, sem 

sangue, sem vida: da sua ressurreição só pode surtir o mal, e nunca o 

bem. [...] O Gabinete de 19 de Setembro, é preciso dizê-lo com a mais 
perfeita franqueza, preocupou-se nimiamente dos interesses do Poder; 

a consideração dos interesses gerais raras vezes triunfou [...]
275

. 

 

Entre os interesses gerais que não haviam triunfado no governo regressista 

Torres Homem incluía questões relacionadas à instrução pública. Sendo assim, atacava 

a incapacidade “de uma Administração tão pródiga de promessas”
276

, mas que não havia 

apresentado às Câmaras nenhum projeto de reforma do ensino público, “e isto contra as 
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previsões do país, contra a expectação dos seus próprios amigos”
277

. Dizia ser o 

“Gabinete 19 de Setembro” um ministério de aparências externas e criações aparatosas, 

pois não seria possível estabelecer no país as instituições literárias e científicas de Paris, 

Berlim e Edimburgo apenas pelo rasgo de uma pena em um decreto pomposo
278

. Afinal, 

“entre o Decreto, e as instituições a diferença é grande [...] mas obteve-se o efeito das 

impressões, que os Decretos eram destinados a produzir; e tanto basta”
279

. 

  E na busca por reforçar suas colocações sobre as falsas aparências que regiam 

as ações do governo regressista, Torres Homem abriu espaço nas páginas do Aurora 

Fluminense para o correspondente que assinava ***. O teor das linhas escritas por este 

são bem próximas daquelas que vimos no correspondente “O Legalista” do JDPL a 

respeito do início das atividades no Colégio Pedro II e a situação dos professores. 

 Sem fazer uso dos recursos discursivos do “O Legalista”, o correspondente do 

Aurora assume um tom mais direto nas críticas e, logo na abertura sentencia: “Parece 

que o Exm. Ministro do Império desgostou-se do Colégio Pedro II, que criara, vista a 

espécie de negligência, que começa a deixar ver a este respeito”
280

. Na sequência, 

registrava que no dia marcado para a abertura do colégio, onde os pais se apresentaram 

com seus filhos, tomou-se conhecimento de que os professores ainda não estavam 

oficialmente habilitados para abrir seus cursos. Um dos professores, “para salvar a 

dignidade das aparências”, resolveu simular a posse de outros professores para cadeiras 

“que ainda a nenhum deles haviam sido definitivamente designadas”
281

. Entretanto, 

fazia a seguinte ressalva sobre o episódio:  

Este simulacro de instalação do Colégio Pedro II, remediou até certo 

ponto a desagradável sensação, que o desleixo da autoridade podia 

fazer nascer. Os empregados desta instituição não ocultam mais o seu 
descontentamento acerca do modo injusto, porque, contra toda a 

expectação, são tratados pelo Ministro
282

.  

 

De acordo com o correspondente ***, os professores eram os mais descontentes, 

e o motivo muito justo, pois:  

O Ministro por um visível machiavelismo nos decretos de suas 
nomeações não marcou as cadeiras, que deviam ter; mas assegurava-

lhes que ensinariam as matérias superiores do Colégio. Aproximou-se 
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o momento da abertura; e a despeito das promessas as mais formais, 

os quis reduzir a mestres de estudos primários
283

. 

 

E nas últimas linhas de seu texto alertava Vasconcelos para que não perdesse as 

vistas do Colégio Pedro II, “afim de que alguém não diga, que seu único fito, 

decretando aquele estabelecimento, foi o de deslumbrar os olhos do público com o 

aparato das criações, que não tinha realmente a intenção de realizar”
284

. 

Temos, então, que para além de críticas gerais ao “Gabinete de 19 de Setembro”, 

a intenção de Torres Homem ao publicar tal correspondência era a de dirigir críticas 

diretas ao Ministro do Império, Bernardo Pereira de Vasconcellos, que havia se tornado 

seu maior desafeto político. Diante desta circunstância, nos artigos de sua própria lavra, 

Torres Homem responsabilizava insistentemente Pereira Vasconcellos pelas ações do 

governo regressista.  

Sendo assim, condenava as atitudes de utilidade ínfima e limitada do ministro 

Vasconcelos no tocante a reforma do ensino público, pois este “contentou-se em erigir o 

colégio Pedro II sobre as ruínas do popular Seminário de São Joaquim, como se uma 

criação destinada a um limitado número de mancebos, satisfizesse as necessidades 

gerais da instrução”
285

. Lamentava o fato de que a mudança empreendida no Seminário 

de São Joaquim havia transformado “o estabelecimento das classes pobres [...] em 

monopólio da instrução do rico”
286

. Dada essas condições, Torres Homem dizia que 

Vasconcelos não devia se vangloriar pela criação do Colégio Pedro II, pelo contrário, 

era “um mal pelo bem, que destruiu, pelos recursos que roubou à mocidade desprovida 

de meios”
287

.  

E na visão de nosso romântico, a parca iniciativa no tratamento da instrução 

pública demonstrava que o pensamento dos regressistas era dominado por um “caráter 

aristocrático, que se constitui como protetor dos interesses do pequeno número, e não 

convida as classes sociais mais numerosas ao festim da civilização, ao gozo dos 

benefícios da instrução”
288

. Pensamento que se materializava na própria condição do 

Colégio Pedro II: pelo “preço do ensino”; pelas altas exigências para ser admitido, 

“cujas formas ginasiais são o grego e o latim”; e, também, pela extensão e variedade das 
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matérias contidas no seu plano de estudos, “só aplicável aos moços, que se consagram 

às profissões científicas”
289

.  

Frente a tais circunstâncias, Torres Homem apontava para o que considerava ser 

o “defeito fundamental” deste estabelecimento de ensino, que era o “de não convir 

senão a uma fração mais que muito diminuta da população”
290

, e isso quando ainda 

faltava ao país “o necessário e o indispensável em matéria de instrução pública”
291

. 

Apontava, também, para a incompreensão de Vasconcelos a respeito do que se tinha 

como organização do ensino na França e na Alemanha, pois ele não havia notado que 

“nestes países os inúmeros estabelecimentos dedicados ao ensino gratuito da mocidade, 

permitem aos governos criar outros mais elevados para a educação dos filhos do 

rico”
292

. E para embasar suas colocações com argumentos de autoridade, Torres Homem 

citava o pensamento de Guizot, o “famoso estadista” francês, quando este falava que 

para os governos serem verdadeiramente nacionais e obterem sucesso “necessitam 

contentar as necessidades de todos, das massas sociais, e dos espíritos mais 

elevados”
293

. 

Por isso, ter fundado o Colégio Pedro II sem que antes fossem criados os “liceus 

populares” era “começar pelo fim”, ainda mais em se tratando do caso brasileiro, “país 

novo, em que se faz sentir a falta de uma instrução média apropriada em geral ao 

destino de todas as classes”
294

. Sendo assim, nosso romântico alertava o governo 

regressista que seu pensamento devia ser, antes de tudo, o de “abrir fontes gratuitas de 

instrução para todas as condições sociais”, pois “a civilização de um povo não se funda 

senão na disseminação das luzes pelo maior número”
295

.  

Nota-se, portanto, que diante da limitada e elitista iniciativa por parte do 

governo regressista para dar melhor direcionamento na instrução pública do Império, 

Torres Homem buscava reafirmar o princípio do projeto romântico de que para o Brasil 

evitar a dissolução social e trilhar o caminho da regeneração era necessário expandir o 

sistema educacional para todos os setores da população.  
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No entanto, ainda que o princípio de extensão da instrução pelo maior número 

fosse imprescindível para o futuro da nação, educar a muitos por si só não bastava, pois 

também era fundamental que esses fossem corretamente direcionados. E se para os 

setores mais pobres da população, conforme já apontamos anteriormente, o correto 

direcionamento viria dos ensinamentos de preceitos morais da religiosidade cristã, para 

as camadas média e alta, ele se sustentaria, também, pelo ensino dos preceitos éticos e 

morais de base filosófica. Para tanto, fazia-se extremamente necessário “mudar pelas 

raízes o sistema de princípios que imbui-se no espírito da mocidade brasileira de 16 

anos”
296

, o que implicava em abolir dos programas de ensino de nossas escolas “a 

filosofia sensualista do século 18”, responsável pelos efeitos deletérios que “dá por 

resultado final o que hoje vemos em nossa pátria”, e substituí-la pela filosofia eclética, a 

“regeneradora do século 19”
297

. 

 

2.7 – Os embates dos românticos pela mudança na filosofia ensinada no Brasil 

Para nossos românticos, a necessidade de abolir dos programas das escolas 

brasileiras a filosofia sensualista do “século das luzes”, decorria do fato de que seu 

ensino difundia a valorização das sensações e dos sentimentos internos do homem, 

derivando daí a predominância da “Moral do interesse”, que em sua forma assumia um 

caráter egoísta. Egoísmo esse que era o responsável por todos os males que 

identificavam na nação, pois contaminava todos os aspectos e setores da sociedade, 

levando a política a se guiar pelos interesses individuais, a moral pela utilidade pura, as 

artes apenas por impressões agradáveis, as ciências pelas observações empíricas e o 

ceticismo em matéria de religião
298

. 

E na perspectiva deles, esse estado de depravação moral das ideias e corrupção 

dos costumes, que se continuasse a dominar os espíritos de nossas futuras gerações 

levariam a desagregação do todo nacional, só poderia ser revertido por uma mudança 

nas bases filosóficas seguidas até então, pois:  

Não é indiferente que a mocidade se inicie na ciência moral e 
filosófica por estes ou aqueles princípios. [...] Uma falsa doutrina é 

sempre pior que a ignorância, e a mocidade mal dirigida, é sempre 

vaidosa do que sabe, ou cuida saber, e quer tudo reduzir aos seus 

princípios. [...] Nas idades avançadas é dado ao homem abraçar este 
ou aquele sistema, esta ou aquela doutrina, mas ao Governo, e aos 
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órgãos da opinião pública, cumpre velar sobre a direção da juventude, 

que de nenhum modo deve ser vítima dos antigos erros, nem das 

crenças, ou desacertos de maus diretores de sua fraca inteligência
299

.  

 

Não deixar que nossa juventude se tornasse vítima dos antigos erros em matéria 

de princípios filosóficos, significava romper com uma tradição do ensino da filosofia 

que se estabeleceu como referência ainda no período colonial. Mais precisamente a 

partir da reforma pombalina dos estudos de 1772, que conforme já nos referimos 

anteriormente, adotou de forma oficial e obrigatória para as aulas régias de filosofia o 

compêndio de Antônio Genovesi (conhecido no Brasil como Genuense) no que se refere 

à lógica e metafísica, e o compêndio de Eduardo Job para a parte relacionada à ética. E 

o fato desses autores e seus compêndios continuarem a servir como referência para se 

ensinar filosofia nas aulas públicas era motivo de descontentamento por parte dos 

românticos, pois demonstrava o quanto “estamos atrasados no ensino das ciências 

morais e filosóficas, que ainda se ensina nas aulas públicas pela Ethica de Job, e pela 

Lógica e Methaphisica de Genuense”
300

. 

Situação constatada quando se lançava vistas sobre o ensino de filosofia na 

capital do Império, “que em quase todas as Escolas é Genuense o autor em voga, e por 

ele com poucas modificações, ainda na capital do Império se ensina filosofia”
301

. Como 

exemplo, citavam a cadeira pública de filosofia, da qual Januário da Cunha Barbosa era 

o titular, mas que geralmente se encontrava “nas mãos de um jovem substituto, e o 

maldito Genuense é ensinado palavra por palavra, e de cor, sem nem a umas 

observações, ou explicações”
302

. E diante dessa situação, lamentavam o fato de Monte 

Alverne e José Policarpo não estarem mais lecionando filosofia no Seminário de São 

José, pois “enquanto nas cadeiras de filosofia brilhavam suas admiráveis cabeças [...] 

adquiria a mocidade muito nesse ramo dos conhecimentos humanos”
303

. Condição que 

havia mudado depois de “desaparecerem os dois mestres rivais” e as cadeiras ficarem 

em mãos de “pessoas que nunca passaram do rum-rum do Genuense, e que pretendem, 

                                                             
299 M. “Elementos de lógica escritos em vulgar, e apropriados para as escolas brasileiras, por José 

Saturnino da Costa Pereira, senador do Império”. In: JDPL, n°8, 27/05/1837. 
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301
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que o último apuro da inteligência humana, o último arrojo do pensamento não vai além 

das teorias do sensualismo”
304

. 

Feitas as observações do estado de atraso “de um século” em nossa filosofia, o 

que demonstrava “que nem se lhe dá aquele apreço, que justamente deve merecer a 

ciência das ciências”
305

, nossos românticos faziam a seguinte indagação: 

Por ventura não sabemos, que os séculos passados não servem senão 

para revelar grandes ideias, e grandes pensamentos ao futuro, por 

meio de seus gênios, e essas ideias e pensamentos são aceitas por esse 

futuro, e que daí provem, que devemos unir-nos ao carro do progresso, 
com ele marchar, receber suas teorias, ou herdá-las, ou por ele 

produzidas, desprezando aquelas que já não vogam?
306

 

 

Sendo assim, para que a nação trilhasse os caminhos do progresso era necessário 

desprezar a filosofia sensualista, pois esta representava as ideias e pensamentos de 

ceticismo religioso e materialismo destrutivo do século XVIII, e substituí-la por uma 

filosofia racional, “que acha sua base na observação interna e externa, na razão e nos 

sentidos, na ciência e na crença e se reflete na religião, na moral, no sistema social e nas 

artes, sem degradar o homem como o puro sensualismo”
307

. Princípios esses que se 

apresentavam como guias da teoria filosófica do ecletismo, a “regeneradora do século 

19”, e por isso: 

Toda a ciência humana deve ser racional e eclética; e neste termo 

médio, ponto de convergência de todos os sistemas, deve estar a 
verdade humana. Assim em política o ecletismo é constitucional; em 

moral segue a doutrina do dever; em legislação a ideia do justo, nas 

artes procura o belo absoluto, na indústria quer o útil. Com tudo isso 
ele é social, nimiamente social, por quanto ele se conhece e respeita as 

leis da Providencia Divina, que o constituiu um ser racional, e o 

formou para a sociedade
308

. 
 

Nesse sentido, ao exporem a noção de que toda a verdade humana provém de um 

termo médio, ou usando a terminologia eclética, de um “justo meio”, entre a 

racionalidade humana e uma zona de mistério inacessível ao conhecimento humano, 

sendo esta ditada pelas “leis da Providência Divina”, nossos românticos reafirmavam a 

condição de seguidores do espiritualismo eclético de Victor Cousin. E este, ao restituir à 
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305 M. “Elementos de lógica escritos em vulgar, e apropriados para as escolas brasileiras, por José 

Saturnino da Costa Pereira, senador do Império”. In: JDPL, n°8, 27/05/1837. 
306 P.S. “Necessidade de reforma na instrução pública”. In: JDPL, Rio de Janeiro, n°41, 25/10/1837. 
307 M. “Máximas, pensamentos e reflexões pelo Marque de Maricá”. In: JDPL, Rio de Janeiro n°15, 

21/06/1837. 
308 Idem. Ibidem. 



95 

 

filosofia sua base religiosa, trouxe consigo uma nova doutrina moral, denominada 

“moral do dever”, que diferente da “moral do interesse” da filosofia sensualista, variável 

conforme as contingências, assentava-se em valores estáveis, calcados no cristianismo, 

e com isso garantia a estabilidade no edifício social e a livra ação humana. 

E se para nossos românticos a propagação dos princípios da filosofia eclética 

eram entendidos como condição indispensável a qualquer projeto de construção 

nacional, pois deles surgiria uma nova intuição de sociabilidade que influenciaria todos 

os aspectos e setores da nação para sua regeneração futura, o primeiro passo seria o de 

sua institucionalização no âmbito do ensino. Com isso, a indicação de Gonçalves de 

Magalhães pelo ministro Pereira de Vasconcelos para ocupar a cadeira de professor de 

filosofia no recém-criado Colégio Pedro II, apresenta-se como um episódio inicialmente 

relevante para a almejada influência a ser exercida pela filosofia eclética em nossa 

instrução pública. 

Vale ressaltar, no entanto, que a primeira experiência de Magalhães como 

professor de filosofia não ocorreu no Colégio Pedro II, mas no já referido Colégio de 

Emulação, em janeiro de 1838. E a abertura do curso de filosofia de Magalhães no 

Colégio de Emulação fora anunciada com entusiasmo nas páginas do JDPL, conforme 

podemos ver nas seguintes palavras de Pereira da Silva:  

Abriu, no dia 15 de Janeiro, o Sr. Dr. Magalhães o seu curso de 

Filosofia no Colégio- Emulação. - Um luzido concurso de 

pessoas, entre as quais brilhavam algumas notabilidades do 

Brasil, assistia a sua primeira lição, em que expendeu suas ideias 

filosóficas. O Ex. Sr. Regente interino do Império, os Ministros 

da Fazenda e dos negócios do Império honraram este ato com 

sua presença. Grandes serviços prestou a nossa mocidade o 

digno diretor do Colégio com a aquisição do jovem professor, 

que pertence à escola filosófica do ecletismo
309

.  

 

No momento em que era noticiado o início de seu curso no Colégio de 

Emulação, janeiro de 1838, Magalhães ainda não havia sido efetivamente nomeado para 

o Colégio Pedro II, fato ocorrido somente em fevereiro do mesmo ano. Sendo assim, a 

presença de “algumas notabilidades do Brasil” em sua primeira lição, talvez indique que 

o evento tenha servido como uma espécie de teste para que Magalhães mostrasse seus 

conhecimentos em filosofia, credenciando-o, definitivamente, a ser o ocupante da 

cadeira desta disciplina na principal instituição de ensino secundário do Império.    
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Mesmo que a nomeação de Magalhães para lecionar filosofia no Colégio Pedro 

II seja significativa, inicialmente ela não lhe serviu de nada em termos de efetivo 

exercício no magistério desta instituição. Isso porque, conforme ficou estabelecido no 

plano de estudos proposto pelo Regulamento do Colégio, aprovado em 31 de janeiro de 

1838, a filosofia seria lecionada somente nas duas últimas séries, e como essas ainda 

não se achavam em funcionamento - e também pelo fato do mesmo Regulamento ter 

proscrito os estudos avulsos do Colégio Pedro II - Magalhães não pôde, prontamente, 

iniciar suas atividades. 

Impossibilitado de lecionar no Colégio Pedro II, dadas às circunstâncias acima 

expostas, Magalhães seguiu como professor de filosofia no Colégio de Emulação. Mas 

essa experiência no magistério não duraria muito, pois em julho de 1838, Torres 

Homem publicava nas páginas do Aurora, em uma curta nota, a notícia de que o 

Colégio de Emulação, “um dos melhores desta capital, e que grandes serviços fez à 

instrução da nossa juventude, dissolveu-se o mês passado”
310

. E para demonstrar que, 

mesmo sendo breve, a passagem de Magalhães por essa instituição de ensino rendeu 

bons frutos, a nota de dissolução do Colégio de Emulação veio acompanhada de uma 

ode “Á Poesia”, escrita por um dos discípulos de Magalhães, “de 16 anos de idade”, e 

que segundo Torres Homem “faria honra aos primeiros líricos da nossa lira”
311

. 

Depois de três anos servindo como secretário de Luiz Alves de Lima e Silva, 

futuro Duque de Caxias, na repressão do levante provincial do Maranhão, que ficou 

conhecido como Balaiada (1839-1841), Magalhães se reintegrada à vida na capital do 

Império no início de 1842. Momento em que finalmente assume seu lugar de professor 

de filosofia no Colégio Pedro II, quando, pela primeira vez, abria-se o curso de filosofia 

nesta instituição. No entanto, a primeira e única experiência de lecionar no Colégio 

Pedro II não duraria muito tempo, pois já no final de 1842, Magalhães seguia para a 

província do Rio Grande do Sul, que se encontrava envolta nos conflitos da Farroupilha 

(1835-1845), para servir, mais uma vez, como secretário do governo ao lado de Caxias, 

que fora nomeado comandante das tropas que lutavam naquela província
312

. 

Ainda que breve, a passagem de Magalhães pelo Colégio Pedro II não deixou de 

ser significativa, pois firmou a condição do ecletismo como filosofia oficial da 
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instituição
313

. Condição derivada não só da presença de nosso romântico, mas também 

pela obra escolhida como referência para as lições de filosofia, no caso, o compêndio 

eclético de Jean Philbert Damiron (discípulo de Cousin e editor de Jouffroy), intitulado 

Cours Complète de Philosophie
314

. Mas se Magalhães não pôde seguir como professor 

de filosofia no Pedro II, a cadeira desta disciplina não sairia das mãos de nossa primeira 

geração de intelectuais românticos, já que no concurso realizado para a mesma, em 

julho de 1844, Torres Homem foi o vencedor
315

. Reafirmando, assim, a predominância 

do ensino da filosofia eclética na principal instituição de ensino secundário do país.  

Destacamos, por fim, que a trajetória de Torres Homem e Magalhães durante a 

década de 1840 não se resumiu ao exercício do magistério. Pois entre 1846 e 1847, os 

dois exerceriam, também, a função de deputados gerais pelo partido liberal. 

Parlamentares à sexta legislatura da Câmara, ambos foram eleitos, nos dois ali 

presentes, para compor a Comissão de Instrução Pública da casa. E como membros 

desta comissão, a atuação de nossos românticos fora a de apresentar três projetos 

durante o ano de 1846, fundidos em um só no ano de 1847, com os quais buscavam 

influir de maneira substancial nos rumos a serem tomados em nossa educação. Mas a 

análise de tais projetos já é assunto para o próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

Da imprensa à tribuna: os projetos de reforma do ensino público 

apresentadas por Magalhães e Torres Homem como membros da Comissão de 

Instrução Pública da Câmara dos Deputados na sexta legislatura (1846 – 1847) 

 

O ano de 1842 foi marcado por posicionamentos políticos distintos no interior 

do grupo romântico. Enquanto Magalhães, reintegrado a vida da capital após quase três 

anos servindo como secretário do governo no Maranhão, mostrava-se fiel partidário do 

Imperador D. Pedro II, Torres Homem, posicionava-se contrariamente à figura do 

jovem monarca, pois este, ainda em 1841, dissolveu o gabinete liberal formado logo 

após o golpe da maioridade e deu posse a um ministério com membros do partido 

conservador. Situação que fez com que Torres Homem passasse de posição governista à 

oposicionista e se envolvesse nas revoltas políticas dos liberais em São Paulo e Minas 

Gerais no ano de 1842, acabando por se tornar um dos presos políticos da época e lhe 

rendendo exílio de um ano em Lisboa. 

Em que pese esse distanciamento entre Magalhães e Torres Homem no ano de 

1842, o ano seguinte representou à retomada com maior vigor do processo de 

propagação do projeto romântico para a nação. Pois em novembro de 1843, após ter 

retornado do exílio em Lisboa, Torres Homem funda, com a colaboração de outras 

figuras que faziam parte do círculo romântico, como Porto Alegre, Santiago Nunes 

Ribeiro (que em novembro de 1844 assumiria a posição de redator no lugar de Torres 

Homem), Joaquim Norberto, o francês Emílio Adet e Januário da Cunha Barbosa, a 

revista Minerva Brasiliense, Jornal de Ciências, Letras e Artes, publicado por uma 

associação de literatos
316

. Magalhães não pôde acompanhar de perto a empreitada de 

seus correligionários intelectuais, pois no mesmo período que a Minerva fora publicada 

ele se encontrava no Rio Grande do Sul, ocupado, novamente, com suas funções de 

secretário do governo. Distante fisicamente, Magalhães pouco colaborou com a revista 

em termos de produção do seu conteúdo
317

. No entanto, sua “presença” foi 
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constantemente evocada pelos vários colaboradores da Minerva, sempre visto como o 

chefe renovador de nossa literatura e filosofia, e que nos abriu o caminho romântico 

com base no espiritualismo eclético e cristão
318

. 

Sendo assim, a Minerva Brasiliense aparece como um prolongamento no tempo 

dos ideais anteriormente expostos na Niterói. Mas com uma sutil diferença: a Niterói, 

em seus dois únicos números publicados em 1836, buscava oferecer uma introdução às 

bases teóricas do romantismo brasileiro para a renovação espiritual da nação, conforme 

apontamos no primeiro capítulo; já a Minerva, vindo à luz quase uma década depois, 

tratava de consolidar as lições da nova visão de mundo do projeto romântico. Ou seja, 

ela se apresenta como um foco de educação informal para a mentalidade brasileira, 

diretamente ligada à consciência da necessidade de se difundir por todo território 

nacional as “luzes” do século XIX, que fundada no espiritualismo eclético devia refletir-

se na filosofia, na literatura, na ciência, nas artes, na política e na economia
319

.  

 Vale ressaltar, entretanto, que o propósito deste capítulo não é o de examinar 

esses múltiplos aspectos presentes na variedade temática da Minerva
320

. Limitar-nos-

emos, assim, a colocar em relevo apenas os artigos que tratam do substrato da educação 

vinculado aos processos de instrução, buscando estabelecer as devidas relações com o 

cenário do ensino escolar na década de 1840 no Brasil Império.  Relação essa que 

também será essencial para a análise dos projetos de reforma da instrução pública 

apresentados por Torres Homem e Magalhães como membros da Comissão de Instrução 

Pública, quando exerceram a função de deputados gerais na sexta legislatura (1846-

1847). 

 

3.1 – A defesa da extensão dos benefícios da educação nas páginas da Minerva 

Brasiliense 

Conforme apontamos no capítulo anterior, logo depois do processo de 

independência do Brasil houve uma necessidade imediata de se firmar as bases pelas 

quais se estruturaria o embrionário Estado Nacional brasileiro. Circunstância que 

                                                                                                                                                                                   
uma ode “À paz da Província do Rio Grande de S. Pedro do Sul” dedicada a Caxias (n°12, vol.III, 
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LOPES, Hélio. A divisão das águas: contribuição ao estudo das revistas românticas Minerva Brasiliense 
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implicou na configuração de diversos mecanismos para atuar sobre a população, 

intentando a elaboração de um amplo projeto civilizatório para a nascente nação, 

estando este diretamente ligado à concepção de educação. Nesse sentido, verificou-se 

nos discursos de políticos e intelectuais brasileiros que tomaram para si a tarefa de erigir 

a nação brasileira, que a efetiva realização do projeto civilizatório só se daria por meio 

da extensão dos processos educativos a todas as camadas da população, principalmente 

para os setores mais pobres e despossuídos dos atributos civilizacionais da elite 

imperial.  Assumindo centralidade preponderante, a educação entrou definitivamente na 

agenda das preocupações sociais e foi situada dentre as atividades de interesse geral e 

entendida como mecanismo essencial de intervenção social, visando conformar o 

quadro de integração social dos indivíduos de modo ordeiro no extenso território do 

Império brasileiro. 

Creditada como principal mecanismo para que o Brasil seguisse o caminho de 

ordem, progresso e civilização das nações modernas, fora atribuída a educação uma 

variedade de funções em nosso processo de formação social, implicando, assim, no 

envolvimento de uma multiplicidade de instituições voltadas para educar o povo. No 

entanto, dentre essa gama de instituições que contribuiriam no processo de civilização 

do povo, a escola foi, paulatinamente, investida do papel central na formação das 

futuras gerações. Isso porque, caberia à instituição escolar ministrar uma parcela 

importante do substrato educacional, a instrução, que, por sua vez, também fora 

imbuída, pouco a pouco, de uma miríade de funções para além do “ler, escrever e 

contar”, agregando um conjunto de conhecimentos e valores que eram vistos como 

necessários à inserção, ainda que de maneira desigual, das camadas mais pobres à vida 

social
321

.  

E foi compartilhando desse ideário, já na segunda metade da década de 1830, 

que nossa primeira geração de intelectuais românticos também buscou difundir e 

afirmar, recorrentemente, em suas iniciativas na imprensa, a necessidade de educar e 

instruir todos os setores da população como parte de seu projeto de nação.  Pois em seu 

diagnóstico, era justamente da situação de ignorância verificada na maioria da 

população, ainda desprovida dos atributos civilizacionais advindos da educação, que 

brotava o estado de degeneração social da nação. Ainda mais preocupante por se tratar 
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de um momento no qual o Império se achava envolto nas constantes guerras civis do 

período regencial, colocando em risco não só o edifício social, como também a própria 

unidade territorial na qual se fundava o Império. 

Há de destacar, entretanto, que mesmo sendo recorrentes os discursos em prol da 

extensão da educação a toda a população livre como o meio necessário para manter a 

ordem social e fundar uma sociedade civilizada nos trópicos, ou seja, como um 

importante meio de governo, com os quais nossos românticos faziam coro, também 

havia aqueles que pensavam de maneira oposta. Pois na perspectiva desses, diretamente 

vinculada aos princípios políticos e culturais aristocráticos arraigados em nossa 

sociedade, de base escravista, autoritária e profundamente desigual, tal extensão 

representava a possibilidade de emancipação do povo, ou seja, ao invés de servir para 

garantir a ordem social por eles pretendida, ela seria um perigo a sua manutenção.  

Buscando desconstruir essa forma de pensar, recrudescida com o domínio do 

poder exercido pelos conservadores desde 1837 com o regresso, e que se perpetuava nos 

primeiros anos do reinado de D. Pedro II, nossos românticos publicaram na Minerva um 

artigo assinado com o pseudônimo “Hum Velho”, sugestivamente intitulado de “Será a 

educação necessária, ou vantajosa às classes inferiores?”
322

.  

O autor começa este artigo com a afirmativa de que a “curiosidade é o principal 

sentimento do coração”, e que a este o homem deve grande parte das coisas que o 

cercam, desde a “origem das artes, que estendem as suas benéficas consequências ao 

gênero humano, às ciências, que adornam a humanidade”. Apresentada como inerente a 

condição humana e “com uma influência tão poderosa, como geral”, ele indaga o 

porquê de “grande porção dos nossos semelhantes” aparentarem ter destruído a 

propriedade da curiosidade ou “obrar como se ela nunca tivesse afetado seu espírito”. 

Na resposta, o entendimento era de que tal condição derivava do “aturado esforço” no 

trabalho ao qual se submetia os indivíduos das classes inferiores, que gerando “efeitos 

brutalizantes” destruía a “primitiva curiosidade”.   

Na continuidade, para embasar ainda mais sua premissa de que a situação 

verificada nas classes inferiores não decorria da condição de nascimento, o articulista 

Hum Velho, usando mais uma vez dos princípios da retórica, lança o seguinte 
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questionamento: “porque não é seu espírito dotado de alegre animada expansão, ou apto 

para ser iluminado pelas luzes da ciência?”. Ao passo que segue a resposta:  

É porque lhes foi imposto uma tarefa quase eterna; é porque na 
infância eles têm o trabalho da mocidade; na mocidade os cuidados do 

homem; e na virilidade uma constituição murchada na sua flor, e um 

espírito quebrado pela não interrompida continuação do trabalho. [...] 

Abatidos pelo peso dos cuidados, são compelidos a entrar no recinto 
da opressão, são brutalizados pelo excessivo, e não interrompido 

trabalho: seus corações são endurecidos, e os seus espíritos 

apoquentados por tudo o que veem, tudo o que apalpam, e tudo o que 
procuram

323
. 

 

Portanto, na visão do autor, sendo debaixo dessas circunstâncias que se 

mantinham as classes inferiores em nossa sociedade, era injusto cobrá-las as virtudes 

“que lhes não deixamos adquirir”, já que por uma “monstruosa moralidade” vedava-se a 

elas a participação naquela “porção de luz, que deve esclarecer todo o homem que veio 

ao mundo”. E aos que indagavam se estendendo a educação às classes inferiores se 

tiraria algum proveito, se o fato de ler, escrever e contar faria com que se tornassem 

mais úteis nos campos e mais hábeis nas lojas de manufaturas, dizia-se: “De certo que 

sim; estendendo a educação das classes inferiores nós aumentamos suas faculdades; nós 

os fazemos súditos mais respeitáveis, e mais úteis obreiros”
324

. 

Os mesmos que indagavam sobre a utilidade da instrução para as classes 

inferiores questionavam também se essa extensão não representaria um perigo, 

tornando-os faltos de trabalhadores que colhessem o fruto da terra e manejassem a 

charrua ou a lançadeira. Ao que se respondia da seguinte maneira:  

Eis aqui um disparatado raciocínio. Ele procede de espíritos iludidos 

ou mal intencionados. Não são com essas cores que devemos traçar 

estas circunstâncias. As falsas representações dos argumentos opostos 

preocupando naturalmente certas classes, e deixando a perversidade 
tomar lugar da razão, podem desorientar o indagador ou tornar de 

alguma sorte os princípios que ele defende, inúteis aos outros. O 

amigo do gênero humano não deve iludir-se: cumpre-lhe desatar o 
sofisma, e mostrar a falsidade em suas cores naturais. Não se quer 

fazer os trabalhadores gentis homens; nem incitar-lhes até que 

arrebentem como a rã da fábula; mas quer-se que eles preencham os 
ministérios a que são destinados, com mais aptidão, e por conseguinte 

com mais feliz sucesso: quanto mais cedo se ensinar ao mancebo seu 

ofício, tanto mais útil se tornará
325

.  
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Temos, assim, que ao mesmo tempo em que se estabelecia a necessidade de 

estender a educação às classes inferiores, impunha-se o lugar a ser ocupado por seus 

indivíduos na sociedade, revelando os limites da inclusão para a nação que se pretendia 

construir. Como nos diz Faria Filho: “Ela seria positiva desde que não colocasse em 

risco as formas tradicionais de submetimento da maioria ao jugo e à exploração da elite 

imperial”
326

. 

Se para as classes inferiores o acesso aos progressos da educação era necessário, 

pois levantaria “o pobre do fundo da abjeção para participar com os seus semelhantes 

das prerrogativas da sua razão”
327

, fazendo com que sua condição passasse de “massa 

inerte” a de “uma alma vivente”, para as classes superiores ele traria vantagens, como 

destacava o autor Hum Velho ao final de seu artigo: 

Os progressos da educação, quanto a nós, podem receber o auxílio de 

outra consideração; estendendo-a as ordens inferiores, parece que os 
mais egoístas, e os mais liberais podem ter igual satisfação; por isso 

mesmo que podem ser servidos por pessoas de mais capacidade e 

faculdades mais extensas, de mais regularidade e zelo em preencher 
seus deveres. Como o general de um exército bem disciplinado, nós 

tiraremos mais partido da precisão e atilamento, que da ignorância e 

da confusão
328

. 

 

Procurando ampliar o leque de exemplos das influências benéficas advindas da 

educação, não só como a responsável por dotar as classes inferiores do nível de 

racionalidade necessário ao desempenho de seus ofícios cotidianos, mas, também, como 

mecanismo indispensável para constituir as condições de governabilidade do Estado, no 

sentido de fazer valer suas determinações legais para os diferentes estratos do edifício 

social, foi publicado na Minerva um artigo de Januário da Cunha Barbosa, um dos 

principais colaboradores da revista romântica, com o título “Importância de uma boa 

educação”
329

.  

Januário Barbosa inicia seu texto dizendo que entre os mecanismos necessários 

para o bom governo da sociedade a educação da mocidade era considerada a mais 

importante “pelos grandes filósofos e pelos mais famosos legisladores”, pois nela estava 

                                                             
326 FARIA FILHO, Luciano M. “Educação do povo e autoritarismo das elites: instrução pública e cultura 

política no século XIX”. In: Dimensões. Revista de História (UFES), Vitória/ES, v.13, 2001. p.77. 
327 Hum Velho. “Será a educação necessária, ou vantajosa às classes inferiores?”. In: Minerva Brasiliense, 

Rio de Janeiro, n°12, v.1, 15/04/1844. p.373. 
328 Idem. Ibidem. p.373. 
329 Januário da Cunha Barbosa. “Importância de uma boa educação”. In: Minerva Brasiliense, Rio de 
Janeiro, n°3, v.1, 01/12/1843. p.68-70. 
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“a mais segura fonte do repouso e da felicidade, não só das famílias, como também dos 

estados e dos impérios”
330

. Isso porque, era na boa educação da mocidade que residia a 

força e o vigor das leis, sendo estas “o fundamento dos impérios, conservando-lhes a 

regra e a boa ordem, mantendo-lhes a paz e a tranquilidade”, mas que sem a educação 

para acostumar e submeter os espíritos da mocidade eram “um fraco muro contra as 

paixões dos homens”
331

. 

Para fortalecer sua premissa de que as leis só cumprem seus objetivos se 

estiverem em relação com a boa educação da mocidade, Januário recorre ao exemplo da 

sociedade grega na antiguidade. Citava, então, uma fala de Plutarco a respeito de 

Licurgo, na qual apresentava a ideia de que este, como “sábio legislador”, preferiu não 

“assentar suas leis por escrito”, tendo em vista que sua eficácia só se daria se estivesse 

“cunhada nos costumes dos cidadãos”. Para tanto, a educação era a ferramenta 

indispensável, sendo a responsável por gravar nos espíritos dos cidadãos os princípios 

“fundados na convicção interior, e na mesma vontade, que é um vínculo sempre mais 

forte e mais durável do que o da coação”, ou seja, “lhes faz às vezes de legislador”
332

.  

Após lançar mão de tal exemplo, Januário estabelece a diferença existente entre 

lei e educação. A respeito da lei, diz que ao agir sobre o homem como uma “senhora 

dura e imperiosa”, constrangendo-o naquilo que lhe é mais caro, sua liberdade, 

contrariando suas representações e desejos, falando sempre com ameaças e lhe 

mostrando “senão castigos”, não era de se espantar que o “homem sacuda esse julgo 

logo que o pode fazer impunemente, e que, não ouvindo mais do que lições importunas, 

entrega-se a suas naturais inclinações, que a lei somente reprima, sem as mudar nem 

destruir”
333

.  

Ação distinta sobre os homens teria a educação, pois nas palavras de Januário:  

Ela é uma senhora doce e insinuante, inimiga da violência e do 

constrangimento, que ama obras por meio da persuasão, que cura de 
fazer agradáveis as suas instruções falando sempre com razão e 

verdade, e que tende a tornar mais fácil a virtude, tornando-a mais 

amável. Suas lições, que por assim dizer começam com o nascimento 

do menino, crescem e se fortificam com ele, lançam com o tempo 
profundas raízes, passam bem depressa da memória e do espírito, ao 

coração, imprimem-se de dia em dia em seus costumes pela prática e 

pelo hábito, fazem-se nele uma segunda natureza que quase não se 
pode mudar, e fazem para com ele, em todo o curso de sua vida, as 
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funções de um legislador sempre presente, que em cada uma das 

ocasiões lhe mostra o seu dever, e o faz cumprir
334

. 

 

Ou seja, a educação seria a responsável por introjetar, desde a mais tenra idade, 

o senso moral necessário para a vivência em uma sociedade ordeira, já que “todas as 

desordens dos estados vem sempre da negligência deste importante dever”. Sendo 

assim, o Estado devia se “encarregar desveladamente” do mesmo, não o abandonando 

ao capricho dos pais, pois: 

[...] os meninos se devem educar, não em particular e na casa paterna, 

e sim em público, por mestres comuns, e debaixo de uma mesma 
disciplina, afim de que se lhes inspire bem cedo o amor da pátria, o 

respeito para com as leis do país, o gosto dos princípios e máximas do 

estado que hão de viver [...]
335

. 

 

Dados os importantes princípios estabelecidos por meio da educação, Januário 

dizia aos seus contemporâneos para não se espantarem com a recomendação afincada 

dos antigos e de “todos os que nos tem deixado regras de governo”, de que o principal 

dever de um magistrado, de um legislador, “e o mesmo se deve dizer de um príncipe”, 

era o de “estabelecer boas regras para a educação da mocidade, e fazê-las exatamente 

praticar”
336

. 

E foi para não faltar com esse dever essencial de um legislador que Torres 

Homem e Magalhães, ao se tornaram deputados gerais pelo partido liberal na sexta 

legislatura da Câmara (1846-1847), procuraram compor a Comissão de Instrução 

Pública da casa. Eleitos como membros desta comissão nos dois anos de atividade 

parlamentar, tendo recebido, respectivamente, 41 e 42 votos no ano de 1846
337

, e 48 e 

45 em 1847
338

, suas atuações fora a de apresentar quatro projetos sobre ensino, três 

deles em 1846 e um em 1847. E será sobre o teor de tais projetos apresentados pelos 

românticos que dedicaremos atenção a partir de agora. 
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3.2 – Regular e inspecionar como mecanismos para tornar o ensino nacional mais 

homogêneo  

De acordo com o que já indicamos anteriormente, no momento que se seguiu ao 

processo de independência, o Estado Nacional brasileiro viu, na propagação da 

instrução escolar, um importante mecanismo de atuação sobre a população. Isso porque, 

a escolarização foi entendida como uma das principais estratégias civilizatórias do povo 

brasileiro e, também, como condição indispensável para afirmar a existência da própria 

nação que se buscava construir. Nesse contexto de necessidade de expansão da rede 

escolar aos mais distantes pontos Império, mas sem poder fazer grandes sacrifícios 

orçamentários no sentido de aumentar a oferta do ensino público, o governo Imperial 

procurou ampliar as possibilidades da iniciativa privada na área.  

Sendo assim, foi aprovada uma lei, em 20 de setembro de 1823, que permitia a 

todo cidadão abrir escolas ou aulas sem qualquer autorização ou licença prévia. 

Desobrigando os particulares que pretendiam atuar no ramo do ensino dos complexos 

artifícios regulamentares que haviam caracterizado o período colonial, essa lei fez 

crescer o número de escolas particulares por todo o Império, com as quais se pretendia 

difundir, o mais rápido possível, pelo vasto território brasileiro, o acesso das massas 

sociais à instrução elementar que lhes era tributada como indispensável
339

.  

Mas a liberdade irrestrita de ensinar patrocinada por tal lei não era vista com 

bons olhos por nossos românticos. Principalmente na questão envolvendo o aspecto 

moral do magistério, pois abria “a porta a mil abusos e mil erros” e deixava o ensino 

“geralmente abandonado à imoralidade das especulações”, já que “mestres há ai 

particulares que, em vez de sentimentos religiosos, só infundirão a impiedade no 

coração da juventude, e destarte lhe alteram as felizes disposições”
340

. Buscando romper 

com essa perspectiva e dar maior moralidade ao magistério, o primeiro projeto 

apresentado por Magalhães e Torres Homem como membros da Comissão de Instrução 

Pública da câmara dos deputados, em 1846, visava estabelecer critérios que regulassem 

o exercício da liberdade de ensinar e de abrir escolas. 

O projeto em questão, que teve como primeiro signatário Magalhães, secundado 

por Torres Homem, já em seu primeiro artigo procurava inverter a lógica de liberdade 

irrestrita das iniciativas particulares no âmbito do ensino e estabelecia: “Ninguém 
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poderá abrir aula, ou ensinar em colégios particulares sem expressa licença do ministro 

do império na corte, e dos presidentes nas províncias”
341

. E conforme vinha expresso no 

segundo artigo, para que fosse concedida essa licença, os pretendentes teriam que 

cumprir com dois critérios indispensáveis: em primeiro lugar, provar seus bons 

antecedentes com a apresentação de “certidões de moralidade, passadas pelo pároco, o 

juiz de paz, e uma autoridade policial da freguesia em que residir o candidato”; e em 

segundo lugar, atestar suas capacidades intelectuais por meio de exame público
342

. 

Sendo que para proceder tal exame, caberia ao ministro do império na corte e aos 

presidentes nas províncias, nomear uma comissão, que de acordo o artigo 4°, devia ser 

“composta de professores públicos da matéria, ou matérias em que o pretende requerer 

exame para poder professar, podendo além dos professores serem chamados para juízes 

dois cidadãos de reconhecido saber e probidade”
343

.  

Aos que pretendiam ser “empresário ou diretor de colégios de alunos internos ou 

externos”, o 5° artigo estabelecia como parâmetros a apresentação das certidões já 

referidas anteriormente (§ 1°), “o programa dos estudos e o regimento interno que tiver 

de reger o seu colégio” (§2°) e, por último, “sustentar um exame, perante a comissão de 

que trata o art. 4°, em alguma das matérias superiores indicadas no seu programa de 

estudos” (§3°).  Preocupados em fazer com que os colégios que viessem a funcionar em 

regime de internato oferecessem a devida instrução moral aos seus alunos, dada pelo 

ensinamento dos preceitos da religião oficial do Estado, o catolicismo, Magalhães e 

Torres Homem inseriram dois artigos que delegavam aos diretores a obrigação de “nos 

domingos e dias santos a levarem à missa os seus pensionistas” (art. 7°), e caso o diretor 

não fosse católico, só lhe seria permitido receber alunos desta comunhão, se além de 

cumprir a obrigatoriedade anterior, ele tivesse em seu colégio um “professor da religião 

do estado” (art.8°)
344

.  

Nos demais artigos que perfazem o título I do projeto, procurava-se estabelecer 

as seguintes condicionalidades para o funcionamento dos colégios particulares: edifício 

com estrutura adequada para receber os pensionistas, sendo que em cada colégio devia 

haver ao menos dois dormitórios para separar os menores e maiores de 13 anos; 

inadmissibilidade de alunos ou pensionistas de ambos os sexos; e impedimento de 
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moradia, nos colégios de pensionistas do sexo feminino, de homens maiores de 10 anos, 

excetuando o marido da diretora
345

. 

E para garantir que as regras fixadas como condição de funcionamento das aulas 

e colégios particulares fossem devidamente observadas, o título II do projeto previa a 

nomeação, em cada freguesia, de uma comissão de inspeção, formada pelo pároco, o 

juiz de paz em exercício e um vereador. Entre as competências atribuídas a essa 

comissão em suas visitas de inspeção, que deviam ocorrer de três em três meses ou 

inesperadamente neste intervalo, destacam-se duas: a primeira era “admoestar aos 

professores e diretores sobre a falta de cumprimento dos deveres religiosos e morais” 

(art. 17°, § 3°); e a segunda era “enviar no fim de cada visita, na corte ao ministro do 

império, e nas províncias aos respectivos presidentes, um relatório circunstanciado de 

tudo que houver visto e observado” (art. 17°, § 5°)
346

. 

O título III, o último do projeto, instituía as multas e sanções que recairiam sobre 

aqueles que faltassem com qualquer condição regulamentar presente no primeiro título. 

No artigo 19°, ficava estipulado para os particulares que abrissem colégios ou aulas sem 

terem a licença, o fechamento das mesmas e multa. Já o 20° artigo, apresentava multa 

progressiva pelo não cumprimento dos artigos 7° ao 12°, sendo que na quarta autuação 

não caberia multa, mas sim sanção, no caso, o fechamento dos estabelecimentos. Por 

fim, o artigo 22°, trazia os critérios definidores do que seria considerado um 

estabelecimento particular de ensino, não se entendo por “colégios ou aulas as casas em 

que se reunirem até seis menores, ainda que nelas se recebam qualquer educação ou 

ensino”
347

. 

Tendo sido apresentado na sessão de 27 de junho de 1846, passaria, no entanto, 

o restante do período legislativo deste ano sem receber qualquer consideração. Já na 

legislatura do ano seguinte, Torres Homem, em discurso proferido na sessão de 23 de 

agosto, reafirmava a necessidade de “traçar limites à liberdade absoluta do ensino tal 

qual até aqui tem existido, de impor condições a indústria privada, e cortar assim os 

graves e inumeráveis abusos que daí tem vindo à educação da mocidade”
348

. E para 

embasar sua colocação, ele registrava, no mesmo discurso, o quadro lastimável em que 

se achavam os estabelecimentos particulares de ensino na capital do Império: 
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Começando pelos estabelecimentos particulares, encontramos ao lado 

de alguns bons colégios, mas em diminuto número, um aluvião de 

outros colégios e escolas pessimamente dirigidos, e que o espírito do 
simples negócio havia aberto em cada rua e a cada canto da cidade. 

Em geral, os abusos que se devia temer da ilimitada liberdade de 

ensino, nós os encontramos quase todos verificados na maior parte 
destes estabelecimentos improvisados pela especulação, e onde não só 

o ensino, a educação moral e religiosa, como a sua higiene oferecem 

matéria a gravíssimas censuras. Todo aquele a quem falta uma 

profissão, e que se sente inabilitado para qualquer outro modo de vida, 
abre uma escola, a qual apresenta a maior parte das vezes o aspecto de 

uma espelunca, sem que para isso sejam mister nem autorização do 

governo, nem exame de capacidade, nem provas de moralidade. [...] 
Há aí uma carreira franca e sem empecilhos em que o vício e a 

incapacidade podem se lançar com segurança de mistura com alguns 

homens respeitáveis. [...] Esta situação, senhores, não pode, não deve 
continuar assim por mais tempo

349
. 

 

Temos, portanto, que ao procurar estabelecer os valores e princípios morais, 

conjuntamente com exigências em relação às capacidades e habilidades profissionais 

para o desempenho das funções de docente e diretor, organizar a vida escolar com a 

inspeção de plano de estudos e dispositivos disciplinares do cotidiano escolar, como 

critérios indispensáveis ao funcionamento das iniciativas particulares de ensino, 

Magalhães e Torres Homem, pretendiam, não só ampliar o controle do Estado sob as 

mesmas, mas também, dotá-las de um caráter mais uniforme e homogêneo.  

E na perspectiva dos românticos, a uniformidade e homogeneidade nos 

processos de escolarização deviam ser o norte também no ensino público, que 

significava, naquele momento, instaurar uma política que partisse do Governo Geral e 

surtisse efeito nas províncias, diante da descentralização que havia sido promovida pelo 

Ato Adicional de 1834.  Tendo em vista que este, ao atribuir pelo 10° artigo que entre as 

competências das Assembleias Provinciais estava a de legislar sobre os serviços de 

instrução primária e secundária, e levando em consideração a constante alternância no 

cargo de presidente de província, acabou por produzir uma multiplicidade de atos legais 

e orientações para regular os serviços de instrução. Decorrendo daí, o desenvolvimento 

de uma cultura administrativa que prezava muito pouco pela continuidade das políticas 

de ensino público no âmbito provincial
350

. 

Frente a esse cenário de experiências diversificadas nos processos de 

escolarização da população em cada uma das províncias, e entendendo que devia haver, 
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minimamente, uma organicidade na instrução pública em todo o território nacional; 

Torres Homem e Magalhães, conjuntamente com Dias de Carvalho, apresentaram um 

projeto
351

 que propunha criar, na Repartição dos Negócios do Império, com o nome de 

Conselho Geral de Instrução Pública, “uma junta destinada a auxiliar o governo na 

organização, inspeção e direção da instrução pública em todo o Império”
352

. Fica claro, 

pelo emprego do termo “em todo o Império”, que a pretensão era fazer com que o 

Governo Central atuasse no sentido de estabelecer princípios gerais que guiassem as 

Assembleias Provinciais no momento de legislar sobre o serviço de instrução em seus 

domínios. Condição firmada pelo que vinha expresso nos dois primeiros parágrafos do 

artigo 4°, que colocava como competências do conselho: “Elaborar e apresentar ao 

governo todos os planos de reforma e melhoramento, que necessitar a instrução pública” 

(§1°); e “Organizar os regulamentos de disciplina, fixar as doutrinas, os métodos de 

ensino, os compêndios, os programas dos cursos, que devem ser seguidos nos 

estabelecimentos públicos de instrução” (§2°)
353

.  

Tal conselho, que teria na presidência o Ministro do Império (art.6°), contaria 

em sua composição com vinte membros, que conforme o 2° artigo, seriam os diretores 

das seguintes instituições públicas da capital do Império: da Escola de Medicina; da 

Academia Militar; da Academia de Belas-Artes; do Liceu nacional (ainda não criado); 

do Museu; e pelo reitor do Colégio Pedro II. Além dos diretores das instituições citadas, 

participariam também dois professores de cada uma delas, três cidadãos graduados em 

Direito, desde que residissem na capital, e o oficial maior da secretária dos negócios do 

Império. De acordo com o artigo 8°, nenhum dos membros do conselho receberia 

ordenados por este emprego, no entanto, ficava estipulado para aqueles que se 

“distinguirem por assiduidade e zelo no desempenho de suas funções, assim como pela 

utilidade e importância de seus trabalhos, terão direito a exigirem do governo imperial 

as recompensas honoríficas, que o Estado destina aos grandes serviços públicos”
354

.  

Ademais das competências já citadas anteriormente, o conselho ficaria 

responsável pela nomeação de comissários que empreenderiam as visitações de 

inspeção das aulas públicas e particulares, fornecendo as instruções que guiariam os 

objetos de exame (art.4°, §4°); deliberariam, também, sobre infrações de leis, 

                                                             
351 Anais da Câmara dos Deputados. 27/06/1846, tomo I, p.476.  
352 Idem. Ibidem. p.476. 
353 Idem. Ibidem. p.476. 
354 Idem. Ibidem. p.476. 



111 

 

regulamentos e todos os gêneros de abusos cometidos, propondo ao governo as ações 

para que fossem repreendidas (art.4°, §5°); e, ainda, “dar posse e juramentar os 

professores nomeados para as cadeiras de instrução secundária” (art. 4°, §6°)
355

. 

Bem como ocorreu com o projeto que visava regular a liberdade de ensino, a 

proposta de criar o Conselho Geral de Instrução Pública passou o restante do período 

legislativo de 1846 no limbo. O único projeto, dos três apresentados neste ano, que 

recebeu a atenção do plenário foi o de estabelecer na capital do Império uma escola de 

ensino secundário para externos, denominada de Liceu Nacional. E será sobre tal 

projeto que dedicaremos atenção na sequência. 

 

3.3 – Pelo fim das aulas avulsas e por um modelo alternativo ao Colégio Pedro II: o 

projeto de criar o Liceu Nacional na capital do Império 

Diferentemente do que ocorreu com o ensino primário, que teve suas bases 

gerais estabelecidas com a lei de 15 de outubro de 1827
356

, à qual já nos referimos no 

capítulo anterior, o ensino secundário não foi contemplado com nenhuma lei específica. 

Com isso, nos anos que se seguiram a nossa emancipação política, aquilo que 

representava o ensino secundário público permaneceu caracterizado pela herança do 

período colonial pós-reforma pombalina. Ou seja, baseado na fragmentária estrutura das 

aulas-régias, denominadas, à partir de então, de aulas avulsas, que não mantinham 

nenhuma relação entre si, e reduziam-se, na quase totalidade das províncias, as 

disciplinas preparatórias que serviam de requisito para ingressar nos cursos superiores 

do Império
357

.     

As primeiras tentativas de imprimir melhor organização a esse nível de ensino 

surgiram após a aprovação do Ato Adicional em 1834, quando foram criados os liceus 

provinciais do Rio Grande do Norte (1835), Bahia (1836) e Paraíba (1836). No entanto, 

e conforme já indicamos anteriormente, dada à instabilidade político-administrativa 

verificada nas províncias com as constantes trocas de seus presidentes, muitos foram os 

                                                             
355 Idem. Ibidem. p.476. 
356 Esta foi a primeira e única lei geral sobre instrução pública em todo o período do Brasil Império. 
357 Conforme nos aponta Maria Haidar, para ingressar nos Cursos Jurídicos criados no ano 1827 em São 

Paulo e Olinda, os alunos tinham que ser aprovados nos exames parcelados de língua francesa, gramática 

latina, retórica, filosofia racional e moral, e geometria. Com a reforma dos Estatutos dos mesmos em 

1831, acrescentaram-se as disciplinas de língua inglesa, história e geografia. Já para os estudantes que 

pretendessem a carreira médica oferecida nas Faculdades de Medicina (denominação adotada em 1832) 

do Rio de Janeiro e da Bahia, seriam requisitos apenas as disciplinas de latim, língua francesa ou inglesa, 
filosofia racional e moral, aritmética e geometria. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino 
secundário no Império brasileiro. São Paulo: Grijalbo, 1972. p.47-48. 
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obstáculos para a verdadeira efetivação de progressos na instrução pública provincial. 

Sendo assim, os liceus provinciais acabaram por ter uma organização muito frágil e se 

constituíram apenas como um aglomerado de aulas avulsas no mesmo edifício, 

mantendo, portanto, o caráter inorgânico do ensino secundário
358

.  

Mesmo reconhecendo as deficiências do ensino provincial, o Governo Geral, 

após a descentralização promovida pelo Ato Adicional não se empenhou em participar 

diretamente no desenvolvimento da instrução pública das mesmas. Limitou-se aos 

cuidados da instrução pública no Município da Corte. Nesse, ainda que fosse a capital 

do Império, a situação do ensino secundário permanecia inalterada desde o período 

colonial, contando, em 1833, as mesmas 10 aulas avulsas (três de Latim, e uma para 

Filosofia, Retórica, Francês, Inglês, Grego, Geometria e Comércio). Espalhadas por 

diferentes pontos da cidade, essas aulas não eram devidamente inspecionadas pelos 

agentes da municipalidade, o que as deixava entregue ao alvitre dos professores e 

sujeitas a irregularidades constantes no seu funcionamento. Diante dessas 

circunstâncias, o Ministro do Império entre 1833 e 1834, Chichorro da Gama, que 

entendia o estado do ensino secundário no Município da Corte como deplorável, pediu, 

de modo a propiciar melhor direção e fiscalização das aulas públicas, a reunião destas 

em um mesmo local
359

. 

 Vale lembrar aqui, que no capítulo anterior, ao trazer para o plano de exposição 

o Jornal dos Debates, pudemos notar que nossos românticos compartilhavam do 

diagnóstico apresentado acima, e também solicitavam da regência Feijó idêntica 

providência para as aulas públicas do Município da Corte. Além disso, cobravam a 

criação de cadeiras para complementar e ampliar o leque dos estudos secundários, a fim 

de dar o primeiro passo para estabelecer um Liceu Nacional na capital do Império. 

No entanto, o estabelecimento de ensino secundário que surgiu na Corte não foi 

o Liceu Nacional, mas sim o Imperial Colégio de Pedro II, anunciado por decreto em 2 

de dezembro de 1837. Talhado pelo então Ministro da Justiça e do Império, Bernardo 

Pereira de Vasconcelos, aos moldes dos colégios franceses
360

, deveria atuar, segundo o 

                                                             
358 HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. Op. cit. p.22. 
359 Idem. Ibidem. p.95-96.  
360 Em discurso proferido na Câmara dos Deputados em 19 de maio de 1838, Vasconcelos afirmava a 

referência dos colégios franceses na criação do Colégio Pedro II com as seguintes palavras: “O discurso 

era meu mas o regulamento é alheio: em quase todas as suas disposições é copiado dos colégios de 

França, apenas modificado por homens que gozam da reputação de sábios, e entendem bem o que alterar-
se nas disposições desses estatutos”. In: HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. Op. cit. p.99. 
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mesmo, daí por diante, como centro difusor das ideias relativas ao ensino secundário, 

servindo de padrão a ser seguido pelos congêneres, públicos e particulares, em todo o 

país. Ou seja, representava, ainda que indiretamente, uma maneira encontrada pelo 

Governo Geral para influir nos destinos dos liceus provinciais, que ao seguirem o 

padrão ideal ofertado no Colégio Pedro II estariam formando as elites locais e as 

arregimentando para fortalecer o projeto regressista que então se iniciava. Ao mesmo 

tempo, significava a primeira tentativa do poder central para dotar o ensino secundário 

em todo o Império de um caráter mais uniforme.  

Pelo Regulamento de 31 de janeiro de 1838, era latente a ruptura com a lógica 

fragmentária dos estudos avulsos, tanto que estes foram proscritos do Colégio Pedro II. 

No plano de estudos aprovado as disciplinas foram distribuídas em oito séries regulares, 

sendo o primeiro ano de estudos designado de 8ª série e o último de 1ª. A aprovação por 

série e não por disciplina condicionava a promoção do aluno. Contabilizando um total 

de vinte e duas disciplinas, predominava no currículo as humanidades clássicas como a 

Gramática, o Latim, o Grego, a Filosofia, a Retórica e a Poética, que perfaziam 62% da 

carga horária do plano de estudos; o restante da carga horária englobava os estudos 

modernos com o ensino de História, Geografia, línguas “vivas” como Inglês e Francês, 

Música, Desenho, Ciências Naturais e Físicas, e as Matemáticas (Aritmética, Geometria 

e Álgebra)
361

. 

Aos alunos que completassem o enciclopédico programa de estudos do Colégio 

Pedro II seria dado o diploma de Bacharel em Letras. Título que lhes conferia o direito 

de ingressar em qualquer Academia do Império sem prestar os exames preparatórios que 

eram a condição para matricular-se nos cursos superiores. Desse modo, ficava clara a 

pretensão de que o Colégio Pedro II devia formar uma elite intelectual nacional 

destinada a seguir as carreiras científicas ou ocupar os primeiros postos da 

administração pública. Condição reforçada ainda mais pelo funcionamento do Colégio 

Pedro II sob o regime de internato, que elevava consideravelmente os custos de 

manutenção e restringia o acesso a uma diminuta parcela da população.  

Em 1841, quando a maioridade de D. Pedro II já havia sido declarada, a pasta do 

Império ficou a cargo do deputado liberal Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, sendo 

este o responsável por reformar pela primeira vez os Estatutos do Colégio. Entre as 

                                                             
361 VECHIA, Ariclê. “O ensino secundário no século XIX: instruindo as elites”. In: STEPHANOU, 

Maria; BASTOS, Maria H. C. (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Vol. II, Século XIX. 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2010. p. 83-84. 
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principais mudanças no plano de estudos estabelecidas pelo Regulamento n°62 de 

fevereiro de 1841 estavam: a redução do tempo do curso de oito para sete anos, com a 

redistribuição das disciplinas na nova seriação; a inclusão de disciplinas como a língua 

Alemã, Geologia, Mineralogia e Zoologia Filosófica; uma pequena redução na carga 

horária das disciplinas na área das humanidades clássicas; e um significativo acréscimo 

na carga horária do ensino de Francês e Inglês, que praticamente triplicou. As 

justificativas apresentadas por Ribeiro de Andrade para empreender as mudanças foram 

a melhor adequação dos estudos ao desenvolvimento dos alunos e o melhor domínio das 

línguas modernas, que permitiria a aquisição dos conhecimentos literários e científicos 

que estavam em grande desenvolvimento no continente europeu
362

. 

Mas se o Colégio Pedro II vinha sendo objeto de grandes cuidados por parte do 

Governo Geral, os mesmos não se estendiam às aulas avulsas de ensino secundário, que 

continuavam funcionando sem qualquer orientação, organização e fiscalização. Tais 

circunstâncias foram descritas por Torres Homem, em sessão na Câmara dos 

Deputados, da seguinte maneira:  

Pelo que pertence à instrução secundária, ela existe ainda até hoje 

literalmente no mesmo estado que a deixou o regime colonial. [...] Faz 
vergonha descrever a instrução secundária na Corte nas poucas aulas 

avulsas que aí existem fundadas pelo Estado. [...] Essas cadeiras em 

que se distribui um mesquinho ensino existem dispersas em diversos 
pontos da cidade sem nexo, sem direção e sem inspeção alguma. [...] 

A única inspeção que por lei existe a este respeito é a do fiscal da 

câmara municipal, o qual acumula assim as funções de impedir a 
imundice das ruas com as de velar sobre o ensino das belas-letras. 

Duas ou três línguas, a cartilha de Genuense, alguns retalhos de 

Quintiliano, eis de que constam os estudos clássicos na capital, no 

centro das luzes e civilização do Império; eis a instrução preparatória 
que ela oferece aos que tem de penetrar um dia no santuário das 

ciências e servir o Estado nas primeiras posições políticas e 

administrativas!
363

 

    

E foi na intenção de romper com esse cenário “vergonhoso” verificado nas aulas 

avulsas de instrução secundária, que Magalhães e Torres Homem apresentaram o 

projeto com o qual pretendiam criar, na capital do Império, o Liceu Nacional.    

Estabelecimento de ensino secundário há muito tempo sonhado e defendido como 

necessidade urgente desde a segunda metade da década de 1830 nas páginas do Jornal 

dos Debates e do Aurora Fluminense.  

                                                             
362 Idem. Ibidem. p.85. 
363 Anais da Câmara dos Deputados. 23/08/1847, tomo II, p.578. 
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Assinado primeiramente por Magalhães e na sequência por Torres Homem, o 

projeto do Liceu Nacional, apresentado em 27 de junho de 1846
364

, estabelecia que o 

mesmo seria “uma escola de externos destinada ao ensino das letras e dos elementos das 

ciências” (art.1°). Seu curso duraria seis anos de estudos regulares e ensinaria as 

seguintes matérias: “línguas latina, grega, francesa, inglesa e alemã, filosofia, história, 

retórica, matemáticas elementares, ciências físicas e naturais, astronomia física, 

geografia e desenho” (art. 3°)
365

. Que de acordo com o artigo 5° seriam distribuídos ao 

longo do curso da seguinte maneira
366

: 1°ano – Latim (10), Francês (5), Geografia (3), 

Aritmética (4) e Desenho (3); 2° ano – Latim (5), Francês (5), Inglês (5), Geografia (5), 

Álgebra (3) e Desenho (2); 3°ano – Latim (5), Francês (2), Inglês (5), Alemão (3), 

Grego (5), Geografia (2), Geometria (2) e Desenho (2); 4° ano – Latim (5), Grego (5), 

Inglês (2), Alemão (3), História (3), Ciências Naturais (3), Trigonometria (3) Desenho 

(2); 5° ano - Latim (4), Grego (4), Alemão (2), História (3), Física (2), Filosofia (5) e 

Retórica (5); 6° ano - Latim (1), Grego (1), Alemão (2), História (4), Química e 

Mineralogia (5); Astronomia (2); Filosofia (5) e Retórica (5)
367

. 

Vê-se, portanto, que o programa de estudos proposto para o Liceu Nacional, 

perfazendo um total de 13 disciplinas, era menos pretensioso que o do Colégio Pedro II, 

que contava com mais de 20 disciplinas. Mesmo assim, e bem como ocorria neste, o 

ensino a ser ministrado no Liceu Nacional procurava aliar um bem cuidado estudo das 

letras com o estudo de alguns elementos das ciências. E ao analisar a tabela presente no 

artigo 5°, na qual consta a distribuição das matérias por ano letivo e o número de lições 

dedicadas a cada uma delas semanalmente, é possível notar outra proximidade entre o 

que era proposto no Liceu e o que acontecia no Pedro II, a saber: predominância das 

humanidades clássicas; seguida dos estudos literários modernos; das matemáticas e 

ciências físicas e naturais
368

.   

Essa relativa proximidade entre o Colégio Pedro II e o Liceu Nacional suscitou 

algumas dúvidas no deputado D. Manoel, que pediu à Comissão de Instrução Pública 

para esclarecer “se por ventura entende que a capital do Império necessita de mais outro 

colégio de instrução secundária, se este projeto é como reforma do Colégio de Pedro II, 

                                                             
364 Anais da Câmara dos Deputados. 27/06/1846, tomo I, p.476-479.  
365 Idem. Ibidem. p.476. 
366 Entre parênteses consta o número de lições semanais.    
367 Anais da Câmara dos Deputados. 27/06/1846, tomo I, p.477. 
368 Idem. Ibidem. p.477. 
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ou se tem por fim criar um estabelecimento de instrução separado deste”
369

. Ao passo 

que Torres Homem respondeu da seguinte maneira: 

O Colégio de Pedro II conserva ainda o caráter de um estabelecimento 
particular, o que se vai criar é uma escola pública. Aquele colégio foi 

fundado especialmente para receber internos; o liceu será um 

externato. A instrução do primeiro é inteiramente paga, a do segundo 

é quase gratuita. [...] O Colégio Pedro II é destinado para receber os 
filhos das classes abastadas de nossa sociedade, e a máxima parte da 

população não poderia gozar dos benefícios dessa instituição. Era, 

pois, indispensável criar uma instituição que, mediante uma 
retribuição muito módica, fizesse chegar a todos as vantagens de uma 

boa educação literária. É esta necessidade que o liceu tem por fim 

satisfazer. [...] Quanto ao mais, é claro que a comissão não teve de 
forma alguma em vistas reformar o Colégio Pedro II

370
. 

 

Magalhães também fez questão de responder o deputado D. Manoel com 

palavras que reforçavam os argumentos de Torres Homem, conforme exposto no 

seguinte trecho:  

A comissão seria digna de censura, e faltaria a sagrado dever se, 

conhecendo por longa observação a quase inutilidade das aulas de 

instrução secundária criadas nesta Corte desde o tempo colonial, 
inutilidade proveniente da maneira por que se acham elas 

estabelecidas, não tratasse de dar-lhes uma organização de modo tal 

que fundisse algum proveito para a mocidade. Estas cadeiras existem: 
porque não reuni-las, estabelecendo-as em liceu? Quando em 1838 o 

governo trator de fundar o Colégio de Pedro II, podia reunir ali as 

cadeiras existentes, e porque não o fez? Porque julgou conveniente 
deixar estas cadeiras e criar novas, pois as existentes não bastavam 

para as necessidades de uma cidade tão vasta e populosa. Eu não 

censuro o governo pelo que fez, antes o louvo muito; e dou graças a 

Deus de ter havido entre nós um governo que se lembrasse da 
instrução pública, e que fundasse aquele tão útil estabelecimento; mas 

o que então ficou por fazer façamos agora. Houve aqui porém quem 

dissesse que este novo estabelecimento talvez venha a prejudicar ao 
Colégio de Pedro II. Creio, senhores, que esta abjeção não deve ser 

atendida: aquele colégio é mais para ricos que para pobres; mais para 

internos que para externos; mais particular que público;o novo colégio 
não lhe vai tirar os seus alunos internos, como não lhes tem tirado os 

colégios particulares que existem
371

. 

 

Fica claro, pelas palavras de nossos românticos, que ao lado do argumento da 

necessidade imprescindível de dar melhor organização as aulas avulsas, reverberava, 

com toda força, o argumento de democratização do acesso ao ensino secundário como 

                                                             
369 Anais da Câmara dos Deputados. 28/07/1846, tomo II, p.342.  
370 Anais da Câmara dos Deputados. 28/07/1846, tomo II, p.343.  
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fator diferencial do Liceu. Pois mesmo que não se propusesse a total gratuidade, a 

modicidade da retribuição cobrada, 20$000 por ano, equivalia apenas “à quarta parte do 

que se paga no Colégio Pedro II e em todos os estabelecimentos particulares de 

instrução”
372

.  

Ao analisar o 33° artigo, podemos perceber que a intenção democratizante não 

ficava restrita ao baixo valor a ser pago, pois previa aos alunos que completassem o 

curso do Liceu a concessão do diploma de Bacharel em Letras. Sendo que tal título lhes 

daria o direito de matricular-se em qualquer instituição de ensino superior do Império 

sem prestar os exames preparatórios (art. 44°). E para obter o diploma de Bacharel em 

Letras, os alunos do último ano do curso, “além dos exames especiais do respectivo 

ano”, ficavam “obrigados a apresentar e sustentar uma tese, cujo assunto deverá 

abranger a pluralidade das matérias do ensino de todos os anos do liceu” (art. 32°)
373

. 

Em suma: democrático, mas não leniente. 

O mesmo D. Manoel, procurando polemizar a discussão do projeto, também 

questionou se a organização do novo estabelecimento seria superior a do Colégio Pedro 

II, Torres Homem, fugindo de polêmicas, respondeu:  

Não entrarei na confrontação dos dois estabelecimentos para descobrir 

a superioridade de um deles. Seria uma questão inútil e sem propósito. 
Era preciso organizar o ensino público secundário na capital, e por 

termo aos abusos intoleráveis que a esse respeito existem. A comissão 

entendeu que, com este projeto não só remediava, como elevava o 

ensino das letras à altura que exige a nossa civilização
374

.  

 

Com o mesmo teor das palavras proferidas por Torres Homem, Magalhães 

também respondeu ao questionamento do referido deputado:  

A comissão de instrução pública, a que tenho a honra de pertencer, 

organizando o projeto que se acha em discussão, não teve a pretensão 
nem o desvanecimento de fazer uma obra-prima, superior a tudo que 

se pudesse desejar a este respeito, e por consequência a salvo de 

qualquer reparo ou censura; ao contrário, pela minha parte sou o 

primeiro a confessar que muito podem os nobres deputados com suas 
luzes concorrer para a perfeição deste projeto.

375
 

 

Polêmicas à parte, não podemos deixar de dizer que o Liceu a ser criado se 

apresentava como uma instituição padrão para uniformizar o ensino secundário em todo 

                                                             
372 Anais da Câmara dos Deputados. 28/07/1846, tomo II, p.343. 
373 Anais da Câmara dos Deputados. 27/06/1846, tomo I, p.478-479. 
374 Anais da Câmara dos Deputados. 28/07/1846, tomo II, p.343. 
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o Império. Condição firmada pelo artigo 45°, que previa aos Liceus provinciais 

estabelecidos “semelhantes e conformes em todas as suas partes ao plano de 

organização do liceu nacional”, o direito de “conferir o título de bacharel em letras aos 

seus discípulos”
376

. Temos, portanto, que diante do alto padrão do Colégio Pedro II, 

com seu extenso plano de estudos, que exigia, consequentemente, maior empenho de 

recursos financeiros para ter um número de professores adequado à quantidade de 

disciplinas, e estando as Províncias em situação orçamentária precária, o modelo do 

Liceu Nacional, com caráter menos pretensioso, aparecia como uma alternativa mais 

viável as assembleias provinciais que tivessem a pretensão de dar melhor organização a 

sua instrução secundária. Ou seja, os românticos entendiam que a democratização do 

acesso ao ensino secundário devia ultrapassar as fronteiras da capital, pois de acordo 

com Torres Homem: “é, sobretudo da instrução secundária, que depende a influência 

mais direta e decisiva sobre o destino da civilização e estabilidade das instituições”
377

.     

A questão relecionada a dificuldade financeira pela qual passava o Governo 

Geral, decorrente do alto gasto feito desde a década de 1830 para apaziguar os levantes 

ocorridos nas Províncias, foi o argumento usado pelo deputado Nunes Machado para 

opor-se ao projeto do Liceu Nacional. Isso porque, além de entender que a Comissão de 

Instrução Pública não havia apresentado razões suficientes para votar “à despesa que a 

execução do projeto tem de trazer”, ele não via no projeto do Liceu Nacional senão, 

“um luxo de estabelecimento, um verdadeiro luxo de um pomposo estabelecimento”
378

.  

O primeiro a responder o deputado Nunes Machado foi Torres Homem, que 

procurou apresentar argumentos no sentido de que ao propor a criação do Liceu, a 

comissão se atentou para as dificuldades financeiras do governo, como vemos na 

seguinte passagem:  

O nobre deputado falou do incremento de despesas que esta criação 

deve trazer consigo. A comissão atendeu muito a esta dificuldade 
nascida do estado de nossas finanças; e por isso tratou de fazer 

somente aquilo que era essencial e indispensável. Assim, no 

município da Corte existem diversas cadeiras públicas de instrução 

secundária, como as de latim, grego, inglês, francês, filosofia e 
retórica: pois bem! A comissão chama os professores de todas estas 

matérias para o novo estabelecimento, de sorte que apenas são criadas 

mais seis cadeiras, sendo muito módico o ordenado de cada uma 
delas

379
. 
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A fala de Torres Homem explicita os artigos 6° e 7° do projeto que, 

respectivamente, reunia os professores públicos das aulas avulsas secundárias no 

mesmo local, extinguido com esta organização definitivamente, e a “medida que as 

necessidades do ensino exigirem”, nomearia os professores para as cadeiras ainda não 

existentes. E se o ordenado dos professores era módico, tornando “mui leve o ônus que 

vem a pesar sobre o Estado enquanto tratamento fixo”, o artigo 8° procurava melhorar 

um pouco a condição dos docentes, tendo em vista que estabelecia além da parte fixa 

paga pelo Estado uma parte eventual, proveniente “do produto geral das matrículas”
380

.  

Além dos questionamentos, na sessão de 31 de julho de 1846, o deputado Gomes 

dos Santos apresentou um requerimento para o projeto voltar à Comissão de Instrução 

Pública a fim de que esta desse uma nova formatação ao plano de estudos proposto e, ao 

mesmo tempo, aumentasse o tempo de estudos no Liceu dos seis anos previstos para 

“sete ou oito”. Segundo Gomes dos Santos, as modificações eram necessárias porque: 

É preciso que o nosso plano de estudos seja acomodado aos nossos 
usos e circunstâncias. Se os alunos que houverem de frequentar este 

liceu já estivessem de antemão preparados com outros estudos 

preliminares, eu não me oporia a esta simultaneidade de tantas 
matérias; mas o que acho muito irregular é que, mandando que o 

aluno estude por um lado um ramo muitos anos, por outro lado se 

manda que estude outro ramo um ano somente, como no caso das 

ciências naturais. [...] Enfim, o que eu desejo é que a comissão o 
elabore melhor, e o acomode mais aos nossos hábitos e circunstâncias, 

atendendo que entre nós os alunos vão para frequentar estes liceus 

sem estudos prévios, alias necessários
381

. 
 

Nota-se, portanto, que na perspectiva do deputado Gomes dos Santos, face à 

precariedade da formação primária recebida pelos alunos que viessem a frequentar o 

Liceu
382

, a extensão do tempo de estudos seria uma maneira de diminuir a 

simultaneidade das matérias ao longo dos anos e dar melhor aproveitamento ao ensino 

ministrado. Além disso, propunha que ao reorganizar o plano de estudos a comissão 

conferisse maior peso as disciplinas de outras áreas do conhecimento, ou seja, que 

                                                             
380 Idem. Ibidem. p.343. 
381 Anais da Câmara dos Deputados. 31/07/1846, tomo II, p.376. 
382 A respeito da instrução primária no país o mesmo Gomes dos Santos dizia: “A instrução primária está 

pessimamente organizada. O que se ensina nas primárias é coisa muito limitada, e muito mal ensinada, e 
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dotasse o ensino no Liceu de um viés mais prático “para as artes, comércio e outros 

ramos úteis e necessários ao país”
383

. 

Indo ao encontro da perspectiva de Gomes dos Santos de dar um caráter um 

pouco mais prático ao ensino do Liceu, o deputado Bernardo Souza Franco acrescentou 

uma emenda que pedia à comissão para agregar ao mesmo as cadeiras de Comércio já 

existentes na Corte e, também, criar “as cadeiras de botânica aplicada à agricultura, de 

geometria e química aplicada às artes e manufaturas”
384

. Isso porque, Souza Franco 

entendia que no país “a tendência para as letras é excessiva”, com uma educação 

literária “toda dirigida a formar somente doutores, médicos, eclesiásticos e empregados 

públicos”, e esquecendo-se de que o país também precisava formar “negociantes, 

manufatureiros e artistas hábeis”. Sendo assim, era necessário ensinar mais a nossa 

mocidade “ciências físicas e os métodos pelos quais elas se aplicam à agricultura e a 

indústria [...] e a Corte do Império deve ser a primeira a dar o exemplo da reforma da 

educação neste sentido, porque têm mais meios e está mais ilustrada que as 

províncias”
385

.  

Vale lembrar neste ponto, de acordo com o exposto no capítulo anterior, que 

nossos românticos também entendiam à formação dos agentes sociais que 

desempenhariam funções nos mais variados ramos da indústria ou como diziam, nas 

“artes úteis”, como necessidade precípua para o desenvolvimento material do país. No 

entanto, a parcela de educação destinada aos mesmos que, lembremos, na perspectiva 

romântica compunham a classe média de nossa sociedade, não seria ministrada no 

ensino secundário, ênfase do Liceu, mas sim em um segundo nível do ensino primário, 

denominado ora por “primário superior”, ora por “ensino médio”. Ou seja, a instrução 

dada na “segunda escola” ou “escola média”, que devia oferecer uma instrução com 

conhecimentos “comum e conforme as necessidades de todas as profissões”
386

.  E como 

veremos adiante, a ideia de estabelecer um nível intermediário entre o primário e o 

secundário se fez presente no projeto apresentado em 1847. 

 Às emendas apresentadas pelos deputados Gomes dos Santos e Souza Franco se 

juntaria o requerimento de adiamento da discussão feito por Souza Martins, no qual 

pedia para que o projeto voltasse à comissão e se extraísse dele “todos os artigos que se 
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possam considerar regulamentares, e compreenda-se somente na lei as disposições 

essenciais que se devem julgar propriamente legislativas”
387

. Segundo o mesmo, as 

questões regulamentares não deviam estar presentes no projeto, pois caberia ao governo 

estabelecê-las no Estatuto que regeria o Liceu. Além disso, apontava o que considerava 

o maior defeito do projeto: 

Acho mal compreender em lei tantos artigos regulamentares; não só 

por que na discussão deles se ocupa muito tempo à câmara, como 

porque até inibe o governo de ir fazendo as alterações que a 

experiência e a prática do ensino forem mostrando convenientes. O 
principal defeito deste projeto, em minha opinião, é conter 48 artigos. 

Eu entendo que a comissão de instrução pública poderia em 10 ou 12 

artigos ter compreendido toda a doutrina do seu projeto
388. 

  

O deputado D. Manoel, que outrora já havia tentando travar a discussão com 

algumas questiúnculas, falou a favor do adiamento proposto por Souza Martins, pois 

também entendia “que o projeto contém muitos artigos cuja doutrina é própria de 

regulamento” e, por isso, julgava “conveniente que o projeto volte a ilustre comissão 

para ela eliminar todos os artigos que são propriamente regulamentares”
389

. Contrário ao 

adiamento, o deputado Rodrigues dos Santos proferiu as seguintes palavras: 

Tenho prestado a atenção em toda à discussão. Eu desejava conhecer 

se alguma ideia nova tinha aparecido que exigisse um estudo mais 
aprofundado, ou se alguns defeitos radicais se tinham descoberto no 

projeto que tornasse necessário o adiamento; mas depois de ter 

aplicado a mais acurada atenção aos discursos dos nobres deputados, 

fiquei convencido de que o adiamento não é necessário. [...] Porque 
quase sempre os objetos remetidos à comissão, ficam afinal 

indefinidamente adiados, senão completamente desprezados
390

.  

 

Ainda que o requerimento de adiamento tenha sido rejeitado naquele 

momento
391

, os empecilhos colocados à continuidade da discussão do projeto surtiram 

efeito e o mesmo voltou à Comissão de Instrução Pública. Situação que acabou 

confirmando o temor pelo esquecimento presente na fala de Rodrigues Santos, pois 

pesquisando nas atas da Câmara o restante do período legislativo de 1836 não 

encontramos nenhuma sessão em que o projeto do Liceu Nacional tivesse voltado a ser 

discutido. Com isso, Torres Homem e Magalhães teriam que esperar o ano legislativo 

de 1847 para tentar, mais uma vez, transformar suas propostas em lei. 
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3.4 – A fusão dos projetos como alternativa em 1847 

Reeleitos para compor a Comissão de Instrução Pública da Câmara em 1847, 

Torres Homem e Magalhães, tomariam conhecimento, já nas primeiras sessões, que 

colocar em discussão projetos relacionados à instrução não seria tarefa fácil. Isso 

porque, tendo passado apenas quatro dias do início do período legislativo, o deputado 

D. Manoel, mostrando-se mais uma vez inclinado a travar à continuidade das discussões 

relativas ao projeto do Liceu dizia:  

Meus senhores admira em verdade que, havendo negócios 

especialmente recomendados pela coroa na fala que dirigiu ao 

corpo legislativo, não apareçam em discussão nem um desses 

projetos, já confeccionados, prontos e até já entrados em 

discussão. Admira que se fosse procurar um projeto ao qual eu 

não chamaria nem ocioso, nem inútil, nem mesmo de pequena 

importância, mas que na atualidade se deve considerar, com 

razão, de menor importância do que os outros trabalhos da casa. 

Não seria muito mais importante na atualidade que nos 

ocupássemos já com a lei sobre recrutamento? Não seria muito 

mais importante na atualidade que nos ocupássemos com a 3ª 

discussão da guarda nacional?
392

 

 

 Frente essa postura de D. Manoel, provavelmente compartilhada por outros 

deputados, e temendo que a legislatura de 1837 se expirasse sem que suas propostas se 

transformassem em lei, nossos românticos fundiram em um só projeto
393

 os principais 

pontos daqueles que haviam sido apresentados no ano anterior, retirando tudo que fosse 

regulamentar. Mas não só, pois conforme indicamos anteriormente, no “novo” projeto 

apresentado em sessão de 16 de junho de 1847, constavam também dispositivos pelos 

quais buscavam dar nova organização ao ensino primário na Corte, dividindo-o em dois 

graus distintos. 

 Porém, antes de dedicarmos atenção ao projeto em si, vale explicitar alguns 

pontos do discurso proferido por Torres Homem na sessão de 23 de agosto de 1847, que 

segundo Roque Spencer é “digno de figurar numa antologia dos nossos textos clássicos 

de história da educação”
394

. Primeiramente no diz respeito a manifesta má vontade de 

grande parte dos deputados para colocar em discussão qualquer um dos projetos de 

1846 no ano legislativo corrente e a “derradeira” alternativa de formar um só projeto: 
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A comissão de que tenho a honra de ser membro apresentou o ano 

passado a esta augusta câmara três projetos destinados a remediar as 

principais e mais instantes necessidades que se faziam sentir no 
deplorável estado da instrução pública na capital do Império. [...] 

Infelizmente, porém, destes três projetos apenas um pode entrar em 

discussão, e desse mesmo dificilmente foram votados quatro artigos, 
sendo logo adiado e preterido por outras medidas que se julgou de 

maior utilidade e importância do que aquelas que têm por objeto 

instruir e civilizar país. Os meses da sessão deste ano correrão sem 

que nunca lhes chegasse à vez de serem discutidos, não obstante os 
contínuos esforços que para isso empregou a comissão. Era-nos desde 

então quase forçoso abandonar a esperança de que passassem nesta 

legislatura. Mas à vista dos sérios sofrimentos da instrução pública, à 
vista da urgência de suas necessidades, que não consentem mais 

demora e pedem pronto remédio, julgamos do nosso dever tentar o 

derradeiro recurso que nestas circunstâncias nos restava ainda
395

.  

 

Agora os trechos em que dirige censuras ao deputado D. Manoel por preterir as 

discussões sobre instrução pública. Pois tão logo se apresentou o novo projeto, que 

conforme Torres Homem foi “reduzido e simplificado” para ter maior “probabilidade de 

ser adotado”, o “nobre deputado por Goiás”, além de manifestar “a mais viva sensação 

de surpresa, e quase que diria de horror, ao ver que a câmara ia se ocupar com a 

instrução pública”, também tentou travar o andamento do projeto com reinterados 

requerimentos de adiamento. Frente a essa situação, Torres Homem, reafirmando a 

centralidade da educação escolar para que se pensasse qualquer futuro nacional 

declarava: 

Eu recearia fazer injúria à sabedoria da câmara e à ilustração do tempo 

em que vivemos se por ventura me demorasse em demonstrar que não 

há medida alguma mais útil, mais urgentemente necessária, mais 
fecunda em resultados positivos para o melhoramento da sorte de 

qualquer país do que aquele que se dirige ao fim direto e imediato de 

educar o povo, de substituir a ignorância pelas luzes, a barbaridade 
pela civilização. E notai senhores, que aqui não se trata de um luxo de 

instrução pública; não se trata de levantar estabelecimentos 

magníficos e gloriosos à cultura do espírito humano! Trata-se da 
modesta instrução elementar e secundária; trata-se simplesmente do 

que é essencial, indispensável, e sem o que não é permitido a nação 

alguma dar um passo na senda do progresso e da civilização. Eu 

lamento que o nobre deputado da oposição visse um interesse 
subalterno, uma necessidade de segunda ordem e declinável naquilo 

mesmo em que os homens de Estado de todos os tempos tem visto o 

mais transcendente interesse e a primeira das necessidades públicas. 
Ainda não houve com efeito governo ou legislador que bem 

compreendessem a sua missão, e pensassem diversamente sobre 
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preeminência da educação popular, como o fundamento sobre que se 

assenta o edifício inteiro da ordem social
396

. 

 

Não resta dúvida, assim, que na perspectiva romântica a instituição escolar se 

apresenta como um dos pilares, senão o principal, para que a nação brasileira siga o 

caminho da boa sociedade, afinal, é por meio dela que as sociedades modernas 

arregimentavam todo o povo para que não se desviasse do caminho traçado. Além disso, 

há de se destacar que ao fim do trecho acima Torres Homem ainda dirige uma lição a D. 

Manoel, que é a mesma já vista no texto de Januário Barbosa publicado na Minerva 

anteriormente explicitado, qual seja, a de que a missão precípua de um legislador é velar 

sobre a educação de todos. Pois de acordo com Torres Homem:  

A educação do povo, a instrução do maior número é a única base 

possível dos Estados livres como o nosso. Sem ela debalde decretar-
se-iam instituições magníficas, que seria preciso emendar e reformar 

todos os dias; debalde se inscreveriam na lei direitos pomposos que se 

tornariam nominais e fictícios se aqueles que o tem de exercer não 
reunissem as habilitações para isso indispensáveis

397
. 

 

Mas para Torres Homem não teria como levar a cabo os benefícios advindos da 

instrução e cumprir com a promessa constitucional de oferecer instrução primária 

gratuita sendo que à primeira vista já se notava “o número excessivamente diminuto das 

escolas primárias públicas, e que está mui longe de corresponder as necessidades da 

crescente população”. Cenário observado na capital, “primeira cidade do Império”, que 

contabilizava em mais de 14.000 a população entre 7 e 14 anos, “período em que 

principia e acaba a vida na escola”, mas que atendia apenas a 1.352 alunos nas 25 

escolas primárias públicas existentes, ou seja, havia mais de 12.000 jovens aos quais “o 

Estado não ministra meio algum de instrução”. E segundo Torres Homem, foi a partir 

desta “imensa lacuna” deixada pelo Estado que a “especulação particular multiplicou as 

escolas por toda parte”. No entanto, por ser o seu ensino pago, aquela porção menos 

favorecida de fortuna, “e essa forma sempre a máxima parte da população”, era dela 

excluída. Com isso, ainda que somado os 4.000 alunos atendidos pelos estabelecimentos 

particulares aos 1.352 das aulas públicas, totalizando 5.352 alunos em ambas, restavam 

8.932 jovens sem acesso a qualquer tipo de ensino, que significava condenar mais da 
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metade da população em idade escolar da capital “a vegetar toda a sua vida na mais 

completa ignorância”
398

. 

E para demonstrar “a marcha retardada de nossa civilização” no que diz respeito 

à oferta de ensino primário, Torres Homem trousse em seu discurso dados estatísticos 

das nações mais adiantadas em matéria de instrução primária. Citava, então, a França, 

Alemanha, Prússia e Estados Unidos como países que entenderam bem a necessidade de 

proliferar “os elementos de prosperidade e grandeza que podem felicitar a condição 

humana sobre a terra”, e por isso tinham escolas primárias fundadas em cada canto de 

seus territórios, atendendo a quase todos, senão a todos, os jovens em idade escolar
399

. 

Mas os defeitos notados na instrução pública primária da Corte não ficavam 

restritos à insuficiência do número de escolas, pois as mesmas apresentavam um 

“aspecto triste e lamentável” tanto em sua condição material, quanto em sua face moral. 

A respeito da condição material, Torres Homem dizia: “As casas que lhe servem de 

sede não oferecem nenhuma das condições requeridas para semelhante fim; vimos em 

cada uma delas uma multidão de meninos amontoados, apenas podendo mover-se em 

salas estreitas, mal arejadas e inadequadas para o método de ensino que se adotou”
400

. 

Ou seja, além de insalubres, os edifícios em que se achavam instaladas as escolas 

primárias, “que dificilmente podem conter mais de 60 alunos”, não permitiam o 

aproveitamento da “única vantagem” oferecida pelo método Lancasteriano, que era o de 

instruir um grande número de alunos ao mesmo tempo.  

No que diz respeito ao lamentável aspecto moral, Torres Homem o coloca em 

relação direta com a situação do mestre público, “um homem profundamente 

descontente com sua sorte, pungindo pela sua necessidade, queixoso da desconsideração 

e descrédito em que é tida sua nobre profissão”, com um ordenado tão exíguo que não 

lhe permitia satisfazer “as primeiras precisões da existência”. Em decorrência dessas 

circunstâncias Torres Homem vaticinava: “Esse homem é o mestre público, que ensina 

por ensinar, mas sem fé, sem gosto, sem entusiasmo no cumprimento de um difícil 

dever”
401

. 

E foi para “remediar a tudo isto com prontidão”, como dizia Torres Homem, que 

o projeto apresentado em 1847, além de tentar salvar os principais pontos dos 
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anteriores, incluía dispositivos para reformar a instrução pública primária na capital do 

Império. Sendo assim, no artigo 3° do projeto vinha expresso que: “A instrução pública 

elementar será dividida em dois graus, representados por escolas primárias 

propriamente ditas, e escolas intermédias”
402

. Para a efetivação dessa proposta, o projeto 

previa que as escolas primárias já existentes seriam mantidas e pertenceriam ao 1° grau, 

e seriam estabelecidas oito escolas para compor o 2° grau
403

. 

A justificativa apresentada por Torres Homem para criar as escolas intermédias 

era a de alargar “o círculo minimamente estreito das matérias que compõe o estudo 

primário em nossa nação”. Isso porque, se os conhecimentos do “ler, escrever, das 

primeiras operações da aritmética, rudimentos de gramática e o catecismo” ali 

ministrados bastavam “para as classes inteiramente pobres, e que vivem do trabalho 

manual nas regiões inferiores da sociedade”, o mesmo não podia ser aplicado para 

“aquelas outras classes que medeiam entre as operárias e as científicas, classes 

importantíssimas, em que reside toda a força da comunidade, em que se encontra o 

negociante, o fabricante, o lavrador, o artista e o empregado público”
404

. Com isso, na 

escola do 2° grau primário, além do ensino das matérias citadas anteriormente, 

entrariam também: “geografia e história nacional, desenho linear, aritmética completa, 

princípios gerais da física e de história natural com aplicação aos principais usos da vida 

e explicação dos fenômenos mais importantes da natureza, os primeiros elementos da 

geometria, música e exercícios de canto” (art. 3°, § 2°)
405

. 

Além do currículo mais extenso, as escolas de 2° grau a serem criadas teriam 

uma diferença central em relação às do 1° grau, no caso, a substituição do método 

monitorial mútuo ou Lancasteriano, pelo simultâneo. E conforme argumentava Torres 

Homem, ainda que “não fosse o expediente mais econômico”, a opção da comissão em 

dirigir as escolas de 2° grau pelo método simultâneo decorria do fato de que: 

O sistema de Lancaster é radicalmente vicioso, e que, se pode dar uma 

instrução superficial, é de todo impróprio para dar a educação, a qual 

é, entretanto, a parte mais preciosa e indispensável do ensino. O saber 
ler e escrever, considerado independentemente do ensino religioso e 

da educação, pode conduzir tanto ao mal como ao bem. Essa primeira 

ciência, que recebemos na aurora da existência não é um fim, é um 
meio subordinado ao aperfeiçoamento moral, e sem o qual seria talvez 

antes prejudicial do que útil. Ora, o ensino religioso é nulo no sistema 

                                                             
402 Anais da Câmara dos Deputados. 16/06/1847, tomo I, p.348. 
403 Idem. Ibidem. p.348. 
404 Anais da Câmara dos Deputados. 23/08/1847, tomo II, p.577. 
405 Anais da Câmara dos Deputados. 16/06/1847, tomo I, p.348. 
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de monitores, porque se reduz a simples recitação material da cartilha. 

A educação também aí não existe, porque a intervenção do mestre 

desaparece de diante dos olhos da quase totalidade de seus alunos para 
ser substituída pela de outros meninos, sem nenhuma autoridade moral 

sobre o seu espírito. [...] O mestre e o discípulo apenas se conhecem; 

nenhum laço de simpatia os une; e a palavra prestigiosa do mestre, 
que em um ensino todo dogmático impõe a crença e a força à 

obediência, não soa aí ao ouvido do menino
406

. 

 

Temos, portanto, que o principal argumento utilizado por Torres Homem para 

rejeitar o método Lancasteriano estava diretamente ligado a sua falta em relação ao 

direcionamento moral e religioso dos alunos, ou seja, pecava justamente naquilo que 

devia ser a missão precípua da educação primária. Em primeiro lugar pelo uso dos 

monitores, que tendo apenas 10 ou 12 anos não podiam oferecer “direções fortes e 

fecundas” aos seus “jovens companheiros”. E em segundo lugar por se basear apenas 

nos atos mecânicos de memorização e repetição, deixando de lado o desenvolvimento 

das faculdades morais a ser exercida pelo exemplo do mestre.  

Procurando reforçar seus argumentos de incompatibilidade da adoção do método 

Lancasteriano para se atingir os objetivos da educação escolar daquele momento, 

Torres Homem fazia as seguintes considerações: 

Semelhante sistema era próprio só para o tempo e para as 
circunstâncias do país em que foi inventado. Ele teve a sua primeira 

entrada nos distritos manufatureiros da Inglaterra, onde quase 

nenhuma escola havia para uma inumerável população indigente e 

embrutecida pela ignorância. [...] Era o sistema das máquinas aplicado 
também à instrução pública; a escola movia-se sobre o impulso de um 

principal motor, embora sem nenhum princípio de vida
407

. 

 

Condição temporal que podia ser notada quando se lançava vistas aos países “em 

que a educação popular excitou em alto grau a atenção dos governos”, pois nestes, “o 

método de Lancaster ou nunca foi admitido, ou foi rejeitado depois dos primeiros 

ensaios”. Como exemplo de país que nunca havia adotado tal método Torres Homem 

citava a Alemanha, que de acordo com as informações colhidas por Victor Cousin em 

suas viagens, não encontrou ali “uma só escola Lancasteriana, nem um só pedagogo que 

fosse partidário de semelhante modo de ensino”. Já como exemplo de país que havia 

experimentado o uso do método citava a França, que durante o domínio do espírito da 

reação preconizou a fundação de escolas pelo método de Lancaster, “mas o espírito da 

                                                             
406 Anais da Câmara dos Deputados. 23/08/1847, tomo II, p.578. 
407 Idem. Ibidem. p.578-579. 
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reação passou, reconheceu-se os seus imensos inconvenientes, e o mutualismo acha-se 

ali hoje em quase completo abandono”
408

. Frente aos exemplos oferecidos por duas 

nações que serviam de guia para que o Brasil estabelecesse melhores princípios na 

organização de seu ensino público, Torres Homem finalizava suas considerações a 

respeito do método Lancasteriano dizendo: “Assim, o que tem sido repelido e 

abandonado em todo o mundo civilizado não podia servir de base ao plano da comissão, 

não devia continuar a dirigir o ensino em nossas escolas”
409

. 

Mas ainda que o ponto central da reforma pretendida para a instrução pública 

primária na Corte fosse o de criar as escolas de 2° grau, Magalhães e Torres Homem 

não deixaram de tentar melhorar a sorte daquelas já existentes, e que ficariam como 

escolas de 1° grau. Para tanto, entenderam que o primeiro passo seria melhorar a 

condição pecuniária do mestre público, circunstância contemplada pelo previsto no 

segundo parágrafo do artigo 3°, que aumentaria o ordenado dos mesmos de 400$000 

para 800$000
410

. Causa essa que foi defendida por Torres Homem com as seguintes 

palavras: 

Enquanto a elevação dos ordenados dos mestres primários, é uma 

providência não só de rigorosa justiça, como ditada pela mesma 
conveniência do ensino. A condição desta classe de professores é 

miserável: falta-lhes a recompensa suficiente que releve e reabilite a 

sua posição; falta-lhes o incentivo que os convide ao trabalho sem 
desanimo, e substitua a indiferença pela dedicação. Esse mestre de 

primeiras letras tão mal remunerado e desprezado exerce funções que 

não cedem a nenhuma outra em importância
411

.   

 

Já os mestres das escolas intermédias receberiam um pouco mais, 1:000$ de 

ordenado fixo e uma parte eventual retirada do produto das matrículas, sendo esta fixada 

em 12$ anuais. Segundo Torres Homem, a cobrança desta pequena retribuição não tinha 

como fim cobrir a despesa do Estado, mas sim elevar o interesse dos “pais nos 

progressos de seus filhos, e levá-los a auxiliar a ação da escola mais solicitamente, o 

que não acontece quando o ensino é inteiramente gratuito, como a experiência tem 

provado”
412

. 

                                                             
408 Idem. Ibidem. p.579. 
409 Idem. Ibidem. p.579. 
410 Anais da Câmara dos Deputados. 16/06/1847, tomo I, p.348. 
411

Anais da Câmara dos Deputados. 23/08/1847, tomo II, p.579. 
412 Idem. Ibidem. p.579. 
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Os demais artigos que compunham o projeto apresentado em 1847, conforme já 

dissemos anteriormente, procuravam salvar o que fosse possível dos anteriores. Com 

isso, destacamos apenas que foi mantido no mesmo somente os dispositivos legislativos 

para estabelecer limites à liberdade de ensino e criar o Liceu Nacional na capital do 

Império, excluindo tudo que pudesse ser entendido como regulamentar e abrisse 

margem para barrar sua discussão. Mesmo assim o “novo projeto” não teve melhor 

sorte que os demais e a sexta legislatura (1846-1847) se extinguiu sem que a Câmara 

votasse suas propostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos, neste trabalho que se acabou de ler, contribuir com a ampliação do 

quadro de análise pelo qual pode ser pensado o movimento intelectual romântico 

brasileiro, principalmente no que diz respeito aos personagens que fundaram o 

movimento e compuseram sua primeira geração. Para isso, deslocamos o olhar da 

caracterização do romantismo de ter sido apenas um movimento literário, responsável 

por promover a independência cultural do país por meio da criação de uma literatura 

nacional, e o pensamos a partir de uma noção de “visão de mundo”. 

E, ao fazê-lo, pudemos perceber que o projeto romântico de construção nacional 

ia muito além da criação de uma literatura que expressasse a realidade nacional e o 

sentimento de brasilidade, configurando-se, assim, num amplo “programa civilizador”, 

que devia estar assentado em bases sociais e políticas que garantissem a existência 

futura da nação. Nesse sentido, é necessário considerar o momento no qual nossos 

primeiros românticos elaboraram seu projeto, no caso, estritamente relacionado ao 

período Regencial, contexto profundamente marcado pela guerra civil, e que foi 

significado por eles como de eminente ameaça da dissolução da unidade nacional e 

reversão da ordem social.  

Frente a isso, a elaboração do projeto romântico acabou se orientado pela busca 

de anular e reverter os aspectos anteriormente referenciados. Situação que, na 

perspectiva deles, estava condicionada a luta contra o “inimigo interno”, representado 

pela filosofia sensualista do século das luzes, que com seus corolários materialistas e 

individualistas, impulsionava a predominância de uma “moral egoísta” e o sentimento 

de “irreligiosidade”, fatores entendidos como de efetiva ameaça à manutenção da ordem 

social e da unidade do Império. Portanto, era necessário mudar os paradigmas ideais 

dominantes na sociedade brasileira e oferecer balizas morais e espirituais capazes de 

unificar o todo nacional, sendo estas identificadas com a difusão dos valores cristãos e 

com os princípios espiritualistas da filosofia eclética, e das quais dependiam a 

implantação de instituições liberais. 

E para que essa imagem futura de unidade nacional fosse verdadeiramente 

construída, os românticos entenderam ser imprescindível traçar seus contornos no 

universo educacional, pois somente pela propagação das luzes advindas da educação 

seria possível incutir nas gerações futuras os valores morais e espirituais orientadores da 
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vida nacional. Sendo assim, na investida romântica no campo da educação, que aqui se 

concebeu como um verdadeiro “projeto educacional”, pode-se perceber o papel 

preponderante a ser exercido pela institucionalização da educação escolar, pois a esta se 

atribuía a função estratégica de funcionar em caráter preventivo frente aos perigos de 

dissolução da ordem social, ou seja, um meio de governo. Mas não só, pois a escola 

seria uma das instituições responsáveis por oferecer os conhecimentos necessários para 

a instrumentalização do desenvolvimento e do progresso material do país.  

Além disso, a escola também aparece no projeto romântico como a instituição 

que cumpriria papel primordial na almejada homogeneização de uma identidade cultural 

para a nação, propagando os valores morais do cristianismo, a civilidade dos costumes, 

as virtudes sociais e amor à pátria. E foi partindo dessas premissas que nossos 

românticos se empenharam na defesa da extensão da malha escolar do Império, de 

modo a garantir o derramamento da instrução por todos os setores da sociedade.  

No entanto, como ficou claro no plano romântico, a proposta de extensão do 

ensino escolar por todas as camadas sociais não devia ser confundido com a 

uniformização dos saberes acessíveis as mesmas, pois havia a crença na inexistência de 

igualdade das capacidades intelectivas entre os indivíduos pertencentes às diferentes 

frações sociais. Ponto esse que transparecia na própria forma como pensavam a 

organização da instituição escolar, na qual deveria haver um nível ou grau de instrução 

que fosse compatível com o destino de cada setor social. Ou seja, a escola teria a função 

de promover, também, a diferenciação social. 
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