
INTRODUÇÃO

As primeiras  pesquisas  sobre  a  história  da  educação  no  Brasil  caracterizaram o 

século XIX como um período de ausência de discursos e de políticas de investimentos na área 

educacional.

Atualmente,  pesquisas  amparadas  em  fontes  documentais  do  século  XIX,  vêm 

abrindo novas vertentes historiográficas, demonstrando a existência de um terreno fértil para 

novas investigações, sobre um vigoroso processo de discussão pela implantação do Sistema 

de Instrução Pública para as Escolas Primárias de 1º e 2º graus nas Províncias brasileiras, após 

a  aprovação  do  Ato  Adicional.  Conforme  atesta  Gouveia,  “Tal  debate  (...)  buscava 

normatizar  o  campo  educativo  e  definir  políticas  de  atuação,  (...)  adoção  de  uma 

metodologia de ensino, que normatizasse as práticas pedagógicas, e na construção de uma 

política de formação e profissionalização docente.”1

No entanto, análises sobre este processo de implantação de uma política educacional 

estão demonstrando a prática de um processo descontínuo, caracterizado pelas indefinições 

quanto ao sistema, a uniformização da práticas de ensino, pelo excesso de centralização, como 

resultado de incertezas e turbulências políticas do período, como também pela inexistência de 

uma política de investimentos no setor educativo, herança do regime colonial.

Mas no conjunto, conforme argumenta Gouveia, as pesquisas apontam para a prática 

de um  “Projeto fundado no discurso do papel civilizatório da escolarização, (...) de uma 

ordem pública, (...) fundamental à disciplinação social via instituição escolar”2, princípios 

defendidos desde os primeiros debates na Constituinte de 1823, quando entendiam alguns, 

como José Bonifácio de Andrada, dizendo que a grande população dos brasileiros era formada 

por analfabetos, portanto, incapazes de administrarem os destinos do Brasil independente.

Portanto,  como  proposta  esta  pesquisa  analisa  este  processo  de  implantação  da 

Instrução Pública sistemática na Província de Minas Gerais, na primeira metade do século 

XIX (1834-1850),  a  partir  do  Ato  Adicional.  As  fontes  primárias  investigadas  foram os 

discursos  dos  Presidentes  e  Vice-Presidentes  da  Província  dirigidos  aos  Deputados  da 

Assembléia Legislativa mineira, registrados através dos Relatórios Provinciais3, os Relatórios 

1 GOUVEIA,  Maria Cristina.  2001,  p.  41.
2 Idem,  p.  41.
3 Os Relatórios Provinciais estudados foram digitalizados, através de um acordo entre o Governo Brasileiro e 
Pesquisadores  da  Universidade  de  Chicago.  Estes  documentos  estão  disponíveis  no  site  da  Universidade: 
wwwcrl.uchicago.edu
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dos Delegados dos  Círculos  Literários  enviados  aos  Presidentes  da Província,  bem como 

trechos de algumas matérias do Jornal “O Universal”, importante veículo de comunicação de 

Ouro Preto. 

Como fontes secundárias foram analisados conceitos agregados resultantes de alguns 

textos, teses, artigos e resenhas de pesquisadores  que estudam e pesquisam o processo de 

institucionalização  da  educação  nos  oitocentos,  referenciados  na  produção  conceitual  e 

metodológica da Nova História. De acordo com tal proposta, Saviani nos chama a atenção 

para a necessidade de se ultrapassar uma visão memorialista da trajetória de pesquisa em 

educação  no  país,  em  direção  a  uma  abordagem  onde  as  questões  de  educação  sejam 

engendradas nas relações que os homens estabelecem ao produzir sua existência, 

(...)  um  processo  de  investigação  que  não  se  limite  àquilo  que 
convencionalmente é chamado de História da Educação, mas que  implique 
investigações de ordem econômica, política e social do país, em cujo seio se 
desenvolve o fenômeno educativo que se quer compreender, uma vez que é 
esse processo de investigação que fará emergir a problemática educacional 
concreta.4 

E  neste  mesmo sentido,  Reis destaca  que somente depois  de realizados  estudos 

analíticos “capazes de aprofundar o conhecimento da realidade educacional, tal como foi  

constituída, é que poderá ser elaborada uma história da educação brasileira, na sua forma  

de síntese.”5 

Na intenção de perseguir uma História da Educação voltada para as questões mais 

amplas da sociedade,  que impliquem nas relações de força estabelecidas entre os sujeitos 

historicamente  inseridos  neste  contexto,  é  que  no  primeiro  capítulo  serão  abordados  os 

caminhos da educação dentro do contexto histórico do pós-Independência, durante o processo 

Constituinte de 1823/24, suas implicações e desdobramentos até o Ato Adicional de 1834. No 

intuito de contextualizar melhor este período, faz-se necessário a análise das influências da 

imprensa, das associações e  de mobilização social, como fatores de reforço na veiculação dos 

conceitos  liberais,  que  adentravam  a  sociedade  brasileira,  através  dos  ideais  liberais 

portugueses. No segundo capítulo serão analisados os conceitos implementados e defendidos 

sobre educação, tendo como base, os discursos dos sujeitos no processo de implantação da 

Instrução  Pública  na  Província  mineira,  os  debates  sobre  o  sistema  de  organização  das 

escolas, da divisão dos Círculos Literários, das atividades dos Delegados e da sistemática na 

elaboração e aplicação das Leis, no campo educacional. No terceiro capítulo serão analisadas 
4 SAVIANI,  Dermeval,  1983,  p.  37
5 REIS FILHO,  Casemiro dos,  1981,  p.  2
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as argumentações em relação às Leis, aos critérios e ao perfil exigido para a contratação dos 

Professores.  No quarto  capítulo  serão analisados  os  Métodos e  os  objetivos  educacionais 

experimentados  na  implantação  da  Instrução  Primária  e  Secundária,  bem  como,  as 

implicações quanto ao processo de exclusão, seletividade e elitização social,  implícitos na 

determinação dos conteúdos, dos currículos e programas dos cursos, como também, através 

da prática de financiamento destinada à educação, executada pelo Estado. E para concluir, 

deve-se  provocar  uma  investigação  por  um  entendimento,  para  além  da  relação  entre  o 

universo conceitual da educação praticada no período histórico estudado e os seus reflexos 

sobre o modelo de educação construída no Brasil.
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CAPÍTULO I

OS CAMINHOS DA EDUCAÇÃO: DO PÓS-INDEPENDÊNCIA AO ATO 

ADICIONAL

A  independência  do  Brasil  não  implicou  no  desmantelamento  da  estrutura  de 

domínio do Estado monárquico trazido para o país com a vinda da família real em 1808. Na 

verdade,  existia  quase  uma  unanimidade  pela  continuidade  do  regime  de  governo 

monarquista. Porém, em virtude das conseqüências do Movimento Vintista em Portugal, as 

repercussões  não  deixaram  de  interferir  nas  relações  entre  o  Brasil  e  Portugal.  Estas 

repercussões contribuíram para acentuar ainda mais as divergências latentes existentes entre 

os  representantes  dos  dois  grupos,  constituídos  pelos  que  defendiam  os  princípios 

constitucionais liberais, trazidos pelas mitigadas luzes portuguesa, aspirando pela liberdade e 

independência do jugo português, e por aqueles que defendiam a permanência dos princípios 

do antigo regime Colonial, pleiteando o retorno do Brasil à condição de colônia, bem visto 

aos olhos dos constituintes da Corte portuguesa, defensores do Movimento Vintista. 

Diante deste contexto de luta, pela definição do poder entre a Corte de Portugal e as 

forças brasileiras de adesão à permanência de D. Pedro, criou-se um ambiente propício para o 

surgimento de uma opinião pública embrionária, juntamente a uma esfera pública emergente.6 

A  partir  de  1822,  com  a  liberdade  de  Imprensa,  esta  desempenhou  um  papel 

determinante  no  processo  de  formação  do  povo,  atingindo  inclusive,  os  não  letrados  da 

sociedade.  Foi  um  período  caracterizado  por  intensos  debates  públicos,  foram  criados 

inúmeros  jornais  e  panfletos  responsáveis  pela  veiculação  de  matérias  eminentemente  de 

caráter  político-liberal,  continham  inúmeras  críticas  à  Corte  portuguesa,  em  apoio  ao 

Imperador e pela defesa dos interesses daqueles que se encontravam em terras brasileiras. No 

entanto, muitos historiadores defendem que, mesmo assim, este movimento não foi suficiente 

para despertar o sentimento de identidade nacional entre os brasileiros.7 

Surge então a necessidade por uma (re)organização do Estado e da Sociedade, que 

garantisse  a  continuidade  da  “normalidade” dos  interesses  daqueles  que  defendiam  a 

separação  de  Portugal,  porém,  compartilhavam  da  cultura  política  liberal  luso-brasileira 

constitucional,  defendendo  a  monarquia  constitucional  e  representativa.  Deste  embate, 

resultaram duas facções distintas, sendo a tradicional representada pelos liberais moderados, 

6 VER: LINHARES, Maria Yedda, 1990.
7 Idem. 
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postulando uma monarquia centralizada política e administrativamente, com predomínio do 

Poder Executivo sobre o Legislativo, mantendo a soberania do Rei e da Nação. Enquanto a 

facção mais radical, aceitava a monarquia com menor concentração de poderes, defendendo a 

predominância do Poder Legislativo sobre o Executivo, respaldados na soberania do Povo. 

Paralelo a estes acontecimentos, na Província mineira, a elite política caracterizava-

se pela sua complexidade de grupos sociais, com destaque para os proprietários de terras e de 

escravos, os comerciantes e por indivíduos com destaque por sua capacidade intelectual, no 

que concorda Silva, quando diz que  “Somando-se a relação orgânica com a economia de  

abastecimento e a opção liberal, tínhamos, de fato, homens de uma espécie nova emergindo 

no plano provincial  mineiro.”8 Analisando a   “taxonomia social” da elite  política liberal 

mineira,  Silva  demonstra  a  complexidade  da  estratificação  social  na  Província  mineira, 

composta  por  diversos  segmentos  como  magistrados  proprietários,  padres  proprietários, 

padres advogados, padres professores e comerciantes, como por outros segmentos diversos 

dos artesãos, serviçais de oficio, intelectuais ilustrados, integrantes das associações secretas 

constituídas  pela  diversidade  de  sujeitos.  A  classe  proprietária  estabeleceu-se  através  da 

“sociedade do abastecimento”9, gerando, assim, sua base de identidade e a delimitação do 

campo de interação com a elite política moderada da Corte do Rio de Janeiro. 

Completando este complexo mosaico sócio-liberal mineiro, não fugindo às tradições 

do restante do País, a sociedade escravagista mineira constituiu uma grande população de 

negros  africanos  e  seus  descendentes  mulatos,  mestiços  alforriados  e  os  andarilhos 

considerados agitadores perigosos. Este ambiente de selvajaria e ameaças à população foram 

registrados nos boletins de denúncia conforme os códices da polícia e da justiça na Província 

mineira. Rosa demonstra esta realidade, “O desrespeito pelas leis e a conseqüente falta de  

moralidade  se  davam,  segundo  a  elite,  em  virtude  do  atraso  em  que  se  encontrava  a  

educação,  sendo este  considerado o “grande mal  da sociedade”10. Portanto,  também em 

Minas Gerais, educação, instrução pública e escolas tornaram-se  sinônimos de civilização, 

ordem e segurança.

A  Constituinte  de  1823,  como  observa  Chizzotti,  representou  “um  marco  da 

hegemonia do partido liberal ... novas tendências e idéias”11. Dentre estas, a educação foi um 
8 SILVA,  Wlamir.  2002,  Cap.  III.
9 Ver: CAMPOS, Maria Augusta do Amaral.  1998,  (p.49).  (...) o setor ligado ao abastecimento vai se organizar 
(...) na primeira metade do século XIX e se projetar em nível municipal e provincial, para mais tarde ocupar 
espaço político e cultural na Corte. É através deste grupo político que um discurso de intenções civilizadoras 
penetra nas vilas interioranas(...). Os políticos do interior sentem-se como os veículos encarregados de levar à 
província os valores e costumes da sociedade civilizada.” 
10 ROSA,  Walquiría Miranda.  Revista Brasileira de História da Educação,  nº6, jul./dez, 2003,  p.  96.
11 CHIZZOTTI,  Antônio.  In.  FÁVERO,  1996,  p.  34
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dos temas relevantes entre os debates nas sessões da Constituinte de 1823. D. Pedro em seu 

discurso inaugural se adiantou, como que num ato de desculpa, afirmando que havia feito o 

possível em relação à educação, porém, esta carecia de uma legislação especial. Esta manobra 

tinha clara intenção de contemporizar, diante da penúria em que se encontrava o que ousavam 

chamar de  educação no Brasil.  O processo de educação elementar  se  restringia  às  Aulas 

Régias e aos Colégios Confessionais, de forma centralizadora, ainda nos moldes do regime 

colonial.

D. Pedro foi o responsável pela introdução do ou método lancasteriano e a criação de 

uma Escola para a preparação do mestres. O Método de Ensino Mútuo fora criado e difundido 

no continente europeu, com o objetivo de estender o ensino gratuito a um número maior de 

jovens, a um custo mais baixo. Este Método consistia no ensino elementar exercido por um 

Mestre que ensinava ler, escrever e contar a um número maior de alunos, estes eram logo em 

seguida, subdivididos em até 5 grupos menores de alunos, os quais eram então orientados 

pelos “Decuriões”12. 

José  Bonifácio  defendendo  o  regime  monárquico  constitucional  representativo, 

entendia  que  a  grande  população  brasileira  formada  por  cidadãos  iletrados,  não  tinham 

naquele momento, a capacitação intelectual mínima para exercer a administração do Estado, 

defendendo a continuidade daquele regime, pois acreditava que o culto à “Persona do Rei” 

conseguia dirimir  divergências, garantindo a manutenção e o controle da sociedade . Nesta 

linha de raciocínio, é possível inferir que Bonifácio estava de acordo com um sistema de 

educação  elementar,  capaz  de  ser  estendido  a  todos  os  “cidadãos”13,  como  base  para  a 

formação daquele povo que pretendia se manter independente, mas se mantinha adepto ao 

modelo de economia baseada na produção agrícola escravista.

No início dos trabalhos da Constituinte, Andrada Machado propôs um projeto de 

descentralização da educação, delegando aos governos provinciais a “promoção da educação 

da mocidade”14, sendo tal projeto aceito 11 anos depois, através do Ato Adicional. O projeto 

de  descentralização foi  colocado de lado pela  Constituinte,  enquanto uma série  de novos 

projetos para a educação foram apresentados, sugeridos pela Comissão de Instrução Pública. 

Diante da desorganização instalada na Constituinte, perdeu-se o primeiro projeto, restando 

apenas “emendas e as sobras, retalhado de minudências inócuas, considerado um documento  

12 Nome dado a um aluno talentoso, o qual tinha a função de auxiliar o mestre, ministrando atividades aos demais 
alunos.
13 “Cidadãos” eram os indivíduos brancos, livres e proprietários que detinham os direitos civis e políticos.
14 Apud.  FÁVERO, Osmar (Org).  1996, p. 37. ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO,  Assembléia 
Constituinte. Sessão de 09 de maio de 1823,  p.  39.

10



de inépcia em estabelecer as diretrizes para a difusão da instrução pública no país.”15 Diante 

desta  confusão  generalizada,  o  projeto  de  criação  do  ensino  superior  se  sobrepôs  aos 

anteriores, deixando claro a demonstração de interesse pelo ensino para a elite, cujo objetivo 

era intelectualizar os que comandariam o País, relegando à sua sorte a instrução pública.

A  Comissão  de  Instrução  Pública,  mesmo  assim,  apresentou  como  proposta,  a 

formação de um “tratado completo de educação”16 para a educação da mocidade, com base 

em um método sistemático e uniforme, que englobasse todos os conhecimentos necessários, 

dando uma unidade orgânica à instrução pública. 

Martim  Francisco  Andrada  também  apresentou  um  plano  para  a  educação, 

constituído por idéias básicas de Condorcet, denominando-o de “Memória sobre Reforma dos 

Estudos  Menores da Província de São Paulo”. Defendia a educação como “instrumento de 

liberdade e igualdade, fonte de moralidade pública, prosperidade do Estado e progresso da  

humanidade”17. Tal projeto foi considerado o mais sistemático programa de instrução pública 

do primeiro quartel do século XIX. Continha a seqüenciação em séries, organização curricular 

e objetivos definidos para cada grau. Elogios não faltaram para tal projeto, considerado um 

verdadeiro método tanto de ensinar como de aprender. A Comissão de Instrução concluiu 

dando com um parecer favorável e recomendando a sua impressão. Porém pelos descasos com 

os assuntos da educação, foi mais uma vez vítima de questiúnculas políticas consideradas, por 

alguns  constituintes,  mais  urgentes  do que a  solução do atraso  da  educação no país.  Tal 

projeto foi postergado por várias vezes, e por último, atropelado pelo projeto da criação de 

universidades,  sendo relegado a segundo nível,  não tendo sido aprovada qualquer  diretriz 

oficial por aquela Constituinte. 

A respeito da instrução primária, o único dispositivo legal aprovado foi a Lei que 

permitia   a  todo cidadão abrir  escola  elementar,  sem os  trâmites  legais,  nem autorização 

prévia, licença ou exame do requerente. Esta medida demonstrava o descaso dos membros da 

Constituinte com os assuntos da instrução primária dedicada às massas. Entendiam que seria 

menos  perniciosa  uma educação no  atacado,  que  chegasse  a  todos  os  confins,  do  que  o 

modelo  centralizado  de  educação  vigente.  O  que  parece  é  que,  por  não  terem  tido  a 

competência de aprovarem um tratado que realmente atendesse às necessidades do País, esta 

foi a forma que encontraram para mostrarem que fizeram alguma coisa, não importando, no 

entanto, com as conseqüências futuras.

15 Idem,  p.  37.
16 Ibid.,  ANNAES DO PARLAMENTO BRAZILEIRO.  Assembléia Constituinte. Sessão de 09 de maio de 
1823,  p.  39.
17 Apud.  FÁVERO,  Osmar (Org).  1996,  p.  40. In: Separata do Boletim LIII, USP,  1945.
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A Constituição promulgada em 1824 garantia, no art. 179, parágrafo 32, “a instrução 

primária  gratuita  a  todos  os  cidadãos”.  No  entanto,  a  educação  pública  não  significava 

educação popular, comprometida com a cidadania e a constituição da nacionalidade. Mas é 

deste  período em diante  que  intelectuais  e  defensores  da  formação do  Império  brasileiro 

passaram a defender  a  (re)organização da educação sistemática e  financiada pelo Estado. 

Durante todo o Primeiro Reinado, os debates nas Cortes do Rio de Janeiro como em outras 

Províncias contribuíram para a formação das bases de uma educação ampliada às camadas da 

população, preservando, no entanto, as distorções apontadas por Amaral, 

(...) objetivava civilizar a população, extirpando a barbárie e, desta forma, 
contribuir  para  a  formação de  um povo.  Mas  a  formação deste  homem-
cidadão implicava o acesso a certos patamares do saber acessíveis apenas a 
uma pequena minoria. Por isso, este projeto civilizador era excludente. (...) 
não tocava no cerne desta sociedade, a escravidão18 

A lei de 1827 instituiu um programa de estudos para escolas de primeiras letras, 

servindo como modelo para  uma escola  nacional,  consolidando-se nos primeiros  anos  do 

período Regencial.

Com a aprovação do Ato Adicional de 1834, a Instrução Pública das Escolas de 

Educação Primária  e  Secundária  passou a  ser  obrigação e responsabilidade dos Governos 

Provinciais. Com esta decisão, o Governo Imperial  descentralizou o sistema de educação, 

enfraquecendo  e  acarretando  grandes  problemas  e  atrasos  para  o  desenvolvimento  da 

educação no País. Tal disposição, demonstrava que estavam vivos os propósitos de 11 anos 

atrás, pela manutenção da prioridade da educação para a elite, privilegiando uma formação 

que  atendesse  às  necessidades  do  Governo  Imperial,  fortalecendo  ainda  mais  o  regime 

instalado,  relegando a  educação  das  camadas  mais  pobres  ao  básico  necessário  para  sua 

manutenção e aos interesses das Províncias, comprovado através dos Relatórios Provinciais.

Diante  desta  realidade,  a  educação  tomou  rumos  diferentes  em  cada  Província, 

conforme sua economia e  o  desenvolvimento exigiam. A História  da Educação no Brasil 

carece de pesquisas e comparações sobre esta dinâmica nas várias Províncias, o que trará 

grandes contribuições para o conhecimento sobre os caminhos percorridos pela educação no 

Brasil, daí abrindo possibilidades para um maior entendimento sobre o modelo de educação 

que temos hoje.

18CAMPOS,  Maria Augusta do Amaral.  1998,  p.  75/6
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CAPÍTULO II

A ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA NA PROVÍNCIA DE MINAS 

GERAIS

Esta pesquisa pautada nos Relatórios Provinciais, revelou fatos constantes e comuns 

entre os sujeitos que presidiram a Província, como também, nos debates durante as sessões da 

Assembléia  Legislativa mineira,  que comprovam a preocupação e  a  defesa pela instrução 

pública,  enquanto  “educação para  a  mocidade”, sempre relacionando-a  à  civilidade,  ao 

desenvolvimento e  à  prosperidade da  Província.  Como exemplo,  no  discurso  em apoio à 

educação,  proferido pelo Presidente Sr. Antônio da Costa Pinto, no ano 1837, este citava que 

a educação era a 

(...) base fundamental de todos ao conhecimentos humanos, (...)a instrução é 
indispensável em uma sociedade bem regulada, para que o homem possa 
apreciar devidamente seus imprescritíveis direitos e os deveres correlativos; 
(...) sem ela, impossível é desenvolver-se a indústria em todos os ramos, (...) 
e alimentar-se o amor ao trabalho, (...) mais eficazmente contribuirão para 
darem  ao  País  duradoura  tranqüilidade,  riquezas,  estabilidade  em  suas 
Instituições, em suma a felicidade Social.19

A análise destas colocações nos permitem identificar alguns pontos que contribuíram 

para a  formação de concepções,  princípios e  diretrizes  da  Instrução Pública na Província 

mineira. Citação como, “(...) a instrução é indispensável em uma sociedade bem regulada”, 

sugere  uma concepção em que se pretende uma sociedade passiva e ordeira, determinando, 

assim, uma das facetas delegada pelo “Poder constituído” à educação. Podendo-se inferir que 

este  possa  ser  o  custo  que  fora  exigido  do  sistema  educacional,  em  troca  do  seu 

financiamento. A fiscalização e o controle exercido pelo Estado sobre a educação ficaram 

caracterizado por um estado de submissão do sistema educacional durante todo o período 

estudado, nos levando a inferir que a educação foi utilizada como uma agência reguladora dos 

costumes e do pensamento dos indivíduos, em benefício da hegemonia  dos que detinham o 

poder. Esta disposição pela centralização da educação correspondia aos princípios pleiteados 

pelos Constituintes já em 1823, portanto, demonstra mais uma vez que o modelo centralizador 

fora repassado, também, às Províncias.

19 Relatório Provincial de 1837,  p.  VI.
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Em 28 de março de 1835, foi aprovada pela Assembléia Legislativa da Província de 

Minas Gerais a Lei nº13. Esta Lei regulamentava as regras  para a implantação da “Instrução 

Pública Primária e Secundária” na Província de Minas Gerais.

Em virtude da implantação da Lei nº13, naquele ano, achavam-se estabelecidas na 

Província mineira 100 escolas de 1º grau, 29 escolas de 2º grau e 14 escolas para as meninas. 

É possível observar uma evolução do número de matrículas nas escolas, sendo que, em 1834, 

foram matriculados 2.705 alunos, em 1835, este número subiu para 5.000 alunos e em 1836 

foram cerca de 6.500 alunos. Na falta de informações sobre as matrículas por graus, nestes 

anos, não é possível, especificar os números separadamente entre os alunos de 1º, 2º graus e 

das meninas.

1834/1835 1º 

GRAU

% 2º GRAU % MENINAS % Total %

ALUNOS 

MATR. 2705 5000 +70
Fonte: Relatório Provincial 1837.

1835/1836 1º GRAU % 2º GRAU % MENINAS % Total %
ALUNOS 

MATR.

- - - - - - - - -

5000 6500 +80
ALUNOS 

FREQ.

- 3111 63 - 1476 30 - 352 7 - 4939 100

ESCOLAS - 100 70 - 29 20 - 14 10 - 143 100
Fonte: Relatório Provincial 1837.

No ano de 1836, dos 6500 alunos matriculados, somente 4939 tiveram freqüência 

constante,  segundo  os  relatórios  dos  Delegados  dos  Círculos  Literários,  assim  divididos: 

3.111 alunos do 1º grau, 1476 do 2º grau e 352 meninas. A idade deste alunos nas escolas de 

1º e 2º graus variavam entre 5 a 14 anos, enquanto nas escolas para as meninas, a idade 

variava entre  5 e 12 anos.  Entre as escolas de 1º  e 2º graus encontravam-se providas 85 

escolas, 17 com substitutos e 27 vagas, enquanto que  nas escolas para as meninas, achavam-

se 12 providas e 02 ocupadas por professoras interinas.
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As escolas públicas de Instrução Primária de 1º e 2º graus, na Província mineira, 

foram divididas em 15 Círculos Literários, localizados nos principais Municípios e Vilas20: 

1. Ouro Preto, Queluz;

2. Mariana, Itabira e Santa Bárbara;

3. Sabará e Curvelo;

4. Tamanduá e Formiga;

5. Serro e Diamantina;

6. Minas Novas e Rio Pardo;

7. S. Romão e Januária;

8. Barbacena, 

9. S. João del-Rei, S. José e Oliveira;

10. Baependi e Aiuruoca;

11. Campanha e Lavras;

12. Araxá e Uberaba;

13. Paracatu;

14. Pitanguá;

15. Pouso Alegre, Jacuí e Caldas. [Fonte: Relatório Provincial 1837]

Na intenção de gerar uma expectativa de desenvolvimento do projeto educacional na 

Província, os Presidentes se utilizavam de constantes argumentações perante a Assembléia 

sobre a necessidade de se tomar uma série de medidas no campo da Instrução Pública na 

Província mineira. Dentre elas, destacam-se algumas como a criação do cargo de Delegado 

em cada Município, sob a argumentação de que naqueles Municípios em que eles residiam, as 

escolas iam muito bem, ao contrário do que acontecia em lugares mais distantes, ocorrendo 

que  algumas  se  encontravam em  “estado lastimável”.  O  modelo  de  organização  vigente 

considerava  que  as  inspeções  nas  escolas  deveriam acontecer  com freqüência,  pois  eram 

fundamentais  ao  controle,  à  fiscalização  e  para   garantir  a  veracidade  das  informações 

repassadas ao Governo da Capital, contidas nos Mapas Escolares. 

Outro  questionamento  era  quanto  ao  direito  à  instrução  primária  gratuita  que  a 

Constituição  garantia  a  todos  os  cidadãos.  O  diagnóstico  sócio-econômico  da  população 

apresentava o seguinte quadro: uma população pobre e carente, possuindo o necessário para 

sua sobrevivência. Para garantir este direito aos cidadãos carentes, o Governo pleiteava uma 

20 Fonte:  Mapa das Escolas Públicas de Instrução Primária da Província de Minas Gerais – 12/01/1840
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autorização da Assembléia, para que pudesse fazer as doações dos materiais escolares. As 

justificativas fundavam-se em que a população pobre e carente, diante de tantas dificuldades 

básicas, não tinha a educação como prioridade para seus filhos, o trabalho dos filhos para eles 

era visto no curto prazo como mais útil à família, do que “perder o tempo” estudando. É 

possível entender que, entre as famílias mais pobres não existia ainda a cultura pelo estudo, 

estas famílias não tinham a consciência da necessidade de estudar, não viam perspectiva de 

ascensão social. Estas e muitas outras razões concorriam para o alto índice de faltas, como 

também, para o aumento da evasão escolar dos alunos das escolas públicas.

De acordo com o Relatório do ano de 1840, pode-se  observar um crescimento nas 

matrículas durante o ano de 1839. Foram abertas 180 cadeiras de Instrução Primária, sendo 

126 de 1º grau, 35 do 2º grau e 19 para as meninas. Destas estavam providas ou regidas por 

substitutos  110  do  1º  grau,  34  do  2º  grau  e  16  das  meninas,  tendo sido  ocorridas  8000 

matrículas.21

1836/1839 1º GRAU % 2º GRAU % MENINAS % Total %
ALUNOS 

MATR. 8000
ALUNOS 

FREQ.

3111 - - 1476 - - 352 650 +85 4939 5844 +18

ESCOLAS 100 126 +26 29 35 +21 14 19 +35 143 180 +26
PROVIDAS 110 69 34 21 16 10 - 160 100

Fonte: Mapa das Escolas de Instrução Primária da Província de Minas Gerais. 12/01/1840

No ano de 1842, o Relatório informava que foram mantidas abertas as 184 escolas 

primárias para os dois sexos, achando-se providas 171, freqüentadas por 7073 alunos, sendo 

6468 meninos e 605 meninas. Informava ainda que das 184 escolas 127 eram do 1º grau, 36 

para o 2º grau e 21 para as meninas.22 Pode-se comprovar por estes números a existência de 

um forte preconceito em relação à formação para as meninas, pois, tanto na freqüência quanto 

no número de escolas destinadas ao sexo feminino, percebe-se uma redução drástica.

Herculano Ferreira Penna, analisando as causas do atraso na instrução pública da 

Província, concluiu que os constantes descumprimentos das tarefas de inspeção e fiscalização 

realizados pelos Delegados dos Círculos Literários eram um dos grandes responsáveis pelo 

atraso da Instrução Pública na Província. A falta de informações confiáveis camuflavam a 

21 Relatório Provincial de 1840,  p.  XXXV.
22 Relatório Provincial de 1842,  p.  23.
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realidade, dificultando a identificação e correção das situações causadoras da ineficiência do 

sistema  educacional  implantado.  Outros  motivos  foram  observados  como  o  diminuto 

vencimento pago aos Delegados, a grande extensão de área de alguns Círculos e a dispersão 

entre as escolas.

Um marco importante no cenário da reorganização da Instrução Pública na Província 

mineira foi a volta dos Professores, enviados à França pelo Governo Provincial, para que se 

especializassem em programas e métodos educacionais mais modernos da educação aplicados 

na França. Naquele momento, a França era um dos países em que a educação era tratada com 

muita seriedade, eram desenvolvidos programas pedagógicos e cursos de alta qualidade, e a 

criação de escolas com altos índices de aproveitamento dos alunos. Logo que chegaram, os 

Professores apressaram-se por apresentar uma proposta para a reforma da Instrução Pública 

na Província mineira, como será destacado no Capítulo IV que tratará dos Métodos utilizados. 

Tal  proposta,  iniciou  uma série  de  discussões  e  encaminhamentos  quanto à  qualidade  da 

metodologia  de  ensino,  número  de  alunos  em  sala  de  aula,  condições  de  acomodações, 

material  didático,  objetos  e,  acima de tudo,  à  qualificação e  valorização dos  Professores. 

Porém,  as  discussões  sobre  o  tema  educação  pública  estavam  apenas  em  seu  estado 

embrionário, gerando muitas controvérsias quanto à sua real necessidade, questionamentos 

quanto aos investimentos e aos resultados, muito aquém das expectativas da sociedade e das 

autoridades. 

Outra faceta da organização da Instrução Pública que contribuiu para o avanço do 

processo  foram  as  críticas  e  solicitações  dos  Presidentes,  pelas  modificações  quanto  à 

legislação  que  regulamentava  todo  o  sistema  de  ensino.  Dentre  elas  as  solicitações  aos 

Parlamentares para a revogação de algumas Leis, em nome da justiça e contra o mal exemplo 

da postergação, como o Art.12º da Lei nº 13, o qual obrigava os Pais de Família a darem a 

seus filhos a Instrução Primária do 1º grau, prevendo multa aos infratores. Em função disto, 

vários questionamentos contra os meios obrigatórios para a educação da juventude, tendo em 

vista, as circunstâncias de que muitos pais tinham dificuldades para vestir seus filhos, quanto 

mais,  para mandá-los à escola. Tal situação fora comparada às imposições antigas, conforme 

argumentação  proferida  pelo  Presidente  Francisco  José  de  Souza  Soares  d’Andrea  à 

Assembléia quando dizia “não sei se a instrução dada por meios obrigatórios tem alguma  

semelhança com o modo antigo de fazer catecúmenos a força d’armas.”23

A legislação que regulamentava o exercício do magistério praticado pelos Mestres 

também fora questionada, pois proibia os Mestres particulares de exercerem o magistério, sem 

23 Relatório Provincial de 1844,  p.  28.
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que tivessem passado pelos exames regulares, exigidos pela Lei, enquanto que abusos maiores 

eram cometidos pelos Professores das Escolas Públicas, quando esta mesma Lei permitia que 

um Professor Titular fosse substituído por qualquer um homem de sua escolha ou indicação 

do Delegado do Círculo, sem que este indivíduo tivesse passado pelo dito exame regular. 

Enfim, tal disposição se encontrava em contradição. Diante das circunstâncias acima citadas, 

o dito Presidente se sentia à vontade e seguro para afirmar que  “mais vale ter as cadeiras 

vagas do que mal providas”24. Defendia, assim, a abertura de escolas particulares, alegando 

que os melhores fiscais eram os próprios Pais, pois, estava se referindo àqueles que podiam 

pagar.  Estas  e  outras  atitudes  semelhantes,  de  diversas  autoridades  do  período  estudado, 

deixaram transparecer a preferência pelo ensino particular e a falta de compromisso com o 

ensino  público.  A  preocupação  e  a  fiscalização  em  relação  ao  Professor  das  escolas 

particulares  se  restringiam simplesmente  à  forma como eles  pregavam em suas  aulas,  se 

“pregadores de doutrinas subversivas ou contrárias à moral”25 ou não, isto sim, é que era 

importante,  preocupações com relação aos conteúdos, estas eram insignificantes ou de menor 

peso.

O desperdício dos recursos públicos investidos na Instrução Pública foi outra questão 

que gerou muitas discussões. Os Presidentes alegavam que a Lei estava sendo ridicularizada, 

obrigando o Governo a pagar pela freqüência dos alunos fantasmas, registrados nos Mapas 

encaminhados pelos Delegados dos Círculos. Havia denúncia de que existia todo um arranjo 

articulado para fraudar os cofres públicos. Tais fatos ocorriam com o objetivo de burlar a  Lei, 

que  obrigava  o  fechamento  das  escolas  com menos  de  24  alunos,  mas  se  isto  viesse  a 

acontecer,  os  Professores  ficariam  sem  seu  ganho,  daí  os  Delegados,  como  citado  nos 

Relatórios, “assinam de cruz”26. O mesmo faziam os pais, pois a Lei os obrigava a mandarem 

os filhos para a escola. Para fingir que estavam cumprindo a Lei, eles matriculavam os filhos, 

no entanto, como precisavam do trabalho deles para aumentar a renda familiar, os pais não os 

mandavam  à  escola.  O  professor,  por  sua  vez,  para  que  a  escola  não  fosse  fechada  e 

porventura viesse a perder o seu emprego, reforçava a farsa, dando-lhes as presenças, como se 

estivessem freqüentado as aulas. Para completar, os Delegados, que em muito dos casos, não 

cumpriam  os  seus  deveres,  não  faziam  as  visitas  de  fiscalização,  jamais  conferiam  as 

chamadas, e não podendo e nem querendo contestar a realidade, encaminhavam os Mapas 

para o Diretor Geral,  endossando as estatísticas apresentadas e ordenando os pagamentos, 

24 Idem.
25 Ibid.
26 Forma de expressão para se referir à prática de alguém que encaminhava algum documento sem tê-lo conferido 
ou fiscalizado, conforme exigência da Lei.
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donde concluía-se que “tudo se arranjava muito bem”27, o que tornava difícil o conhecimento 

da verdade. Portanto, como conseqüência, estes eram alguns dos motivos responsáveis pela 

alta taxa de analfabetismo, infreqüência, evasão escolar e pelo estado de estagnação em que se 

encontrava a educação na Província.

Algo  que  comprometeu  a  Instrução  Primária  e  Secundária  (Intermédia)  foi  a 

aprovação da Lei nº 275, pois esta dispunha sob a limitação do número destas escolas na 

Província mineira. Os Presidentes reconheciam os prejuízos educacionais para muitos, porém, 

entendiam que, enquanto não melhorassem os recursos financeiros da Província, nada podia 

ser feito. Tal atitude, nos leva a entender que realmente havia uma postura de indiferença em 

relação  à  questão  da  Instrução  Pública  por  parte  de  alguns  governantes.  A  questão  da 

educação estava sempre condicionada a um segundo plano, dependendo do atendimento e 

realização de “questões mais urgentes”. Enfim, este quadro se repete em vários momentos e 

com quase todos os governantes do período estudado, revelando talvez o verdadeiro motivo 

do atraso da Instrução Pública na Província, a falta de vontade política que determinasse a 

implantação de um modelo educacional de qualidade, que viesse a cumprir com os objetivos 

pedagógicos e que reconhecesse devidamente o trabalho do Professor. Parece que pairou, na 

primeira metade do século XIX, uma grande dúvida quando aos resultados que seriam obtidos 

através  de  uma  educação  de  qualidade  para  o  populacho,  pois,  aquela  política  estava 

estabelecida  sobre  os  pilares  de  uma economia  “alicerçada”  na  produção agrária,  sob  o 

regime de exploração da força escrava, para a exportação, e em contrapartida importava-se 

tudo o que se produzia lá fora. Com isto, enquanto o resto do mundo avançava a passos largos 

a caminho de mais desenvolvimento, investindo para expandir o acesso de mais pessoas à 

educação, o Brasil olhava para trás, ligado às tradições colonialistas e retrógradas.

Vários  motivos  eram  apontados  pelas  autoridades  como  os  responsáveis  pela 

situação caótica do ensino, como o descrédito da população em relação aos benefícios das 

escolas  públicas,  a  inabilidade  dos  Professores  no  trato  com  as  crianças,  a  falta  de 

competência para ensinar e cuidar da disciplina dos alunos, a falta de recursos disponíveis 

para o cumprimento de tais tarefas, os mesquinhos salários pagos aos Professores, motivo 

pelo qual somente aqueles que não encontravam outra ocupação se sujeitavam a prestar tal 

serviço28.  O  conhecimento  destas  realidades  são  importantes  para  o  entendimento  das 

dificuldades cotidianas enfrentadas durante o processo de implantação do sistema de educação 

na Província mineira.

27 Relatório Provincial de 1844,  p.  30.
28 Relatório Provincial de 1845,  p.  84
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Na tentativa de se encontrar uma alternativa que modificasse o cenário caótico da 

educação, várias propostas foram apresentadas, dentre elas a criação de uma Escola Normal 

na Capital, como centro unificador e universalizador do Método, responsável pela habilitação 

de todos os Professores e como geradora de experiências bem sucedidas29. Uma  Comissão 

composta pelo oficial da Secretaria de Governo, o Sr. Antônio José Ozório de Pinna Leitão, e 

o Professor Elias Diogo e Costa foi organizada para que fizesse um levantamento nas escolas 

públicas  da Capital  e  apresentasse um parecer   sobre o método utilizado,  como também, 

propostas para se fundar a Escola Normal. 

No final  do segundo quartel  do século  XIX,  as  condições  sociais,  econômicas  e 

políticas do País, e não menos diferentes na Província mineira, convergiam para momentos de 

“melhoramentos e lisonjeiras esperanças (...) além do estado de perfeita paz”30 conforme 

garantia o Presidente Quintiliano. No entanto, mesmo com este prognóstico favorável, pedia 

calma e  prudência  quando do  estabelecimento  e  uniformização  de  um sistema de  ensino 

eficiente.

Nas discussões sobre esta uniformização do sistema de ensino, eram unânimes no 

sentido de que seria necessário ir-se muito além do Método. Seria necessário definir sobre o 

provimento de Casas apropriadas, com comodidades, utensílios em condições e quantidades 

adequadas,  que  garantissem  o  sucesso  do  empreendimento.  Como  estratégia  para  a 

implantação,  foi  proposto  que  as  Câmaras  Municipais  fossem incumbidas  de  cederem as 

Casas dentro das dimensões, planos e utensílios determinados pelo Governo Provincial.

No  ano  de  1848,  defendia-se  na  Assembléia  mineira  mais  investimentos  para  a 

educação, tendo como justificativa que o atraso da educação não trazia benefícios a ninguém. 

O então Presidente,  Bernardino José  de Queiroga,  também defensor  de investimentos  em 

educação, dizia que “A Instrução é fonte de moral, e sem esta nenhuma Sociedade regular é  

possível”. Como  podemos  perceber  pela  retórica,  a  concepção  liberal  que  defendeu  a 

implantação  de  uma  educação  que  servisse  como  suporte  para  manutenção  da  ordem  e 

garantia  da  governabilidade  nos  primeiros  momentos  politicamente  conturbados  do  pós-

Independência,  ainda  assim,  se  fez presente  no final  da primeira  metade  do século  XIX. 

Ficando evidente que, um dos motivos pelo atraso da educação, era a falta de evolução quanto 

a concepção da educação, para além de uma concepção destinada a regular, a manter e a 

controlar a sociedade, enquanto a educação para o desenvolvimento dos cidadãos já era uma 

29 Ibid.,  p.  85.
30 Relatório Provincial de 1847,  p.  22-23.
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concepção,  naquele  período,  bem difundida  em alguns  Países  europeus  e  na  América  do 

Norte.

Defendendo esta teoria, Bernardino José apresentou um desafio audacioso, para os 

parâmetros  da  época.  Entendendo  que  a  complexidade  dos  problemas  que  envolviam  a 

estagnação  da  Instrução  Pública  na  Província  mineira  se  encontravam  muito  além  da 

capacidade, da boa vontade e dos esforços, até então auferidos pelos Governos anteriores, 

chamava à responsabilidade todos que haviam recebido algum poder para decidir sobre os 

destinos do Povo, como argumento dizia que “alguma medida é precisa e como a instrução é  

a  primeira  necessidade  de  um  Povo,  o  remédio  é  aplicá-la.”31 Comparou  o  estado  de 

desenvolvimento da França à organização do sistema de educação que aquele País destinava 

ao seu Povo. O sistema de educação francês era organizado por um Ministério da Instrução 

Pública, órgão administrado por homens de alta capacidade técnica e pedagógica, capazes de 

garantir um ensino de qualidade e eficiência. Diante de tantas argumentações fortes, propôs 

aos Parlamentares uma postura firme em defesa da educação, dizendo, “Preciso é, portanto,  

que entre nós deixe de ser secundário um objeto, que é da primeira necessidade.”32 Logo em 

seguida propôs a revisão das Leis Provinciais que tratavam da Instrução Pública, dando sinais 

para os seus pares de que haviam de se curvar diante das graves conseqüências a que estava 

colocada a educação na Província, resultado de uma extrema centralização e incontestável 

inabilidade do governo para gerir a complexa estrutura do sistema educacional.

CAPÍTULO III

O PERFIL DOS PROFESSORES

Para  uma melhor  compreensão  sobre  o  processo  de  desqualificação  sofrida  pelo 

professor primário na primeira metade do século XIX em Minas Gerais, “torna-se necessário 

compreendermos quem era esse professor e em que condições ele atuava e qual organização  

se propunha para a educação primária nesse momento.”33

Rosa  nos  chama a  atenção  para  a  importância  da  contextualização  do  momento 

histórico, a análise da micro-história do locus escolar, as interferências políticas, os interesses 

pelo controle e organização do populacho da sociedade, na primeira metade do século XIX, 
31 Relatório Provincial de 1848,  p.  26.
32 Idem,  p.  26
33 ROSA,  Walquíria Miranda.  Revista Brasileira de História da Educação,  nº6,  jul./dez,  2003,  p.  89.
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questão muito veiculada nos jornais e periódicos da época, como um dos maiores desafios 

para a política do pós-Independência.

Este estudo busca construir  algumas considerações quanto às exigências sobre as 

qualificações pessoais, morais e profissionais dos indivíduos que se candidatavam ao cargo de 

Professor,  analisando  os  discursos  dos  Presidentes  e  de  Parlamentares  sobre  a  questão, 

durante o período estudado. 

A principal causa para o atraso na Instrução Pública, segundo a opinião de vários 

Presidentes Provinciais, foi “a falta de pessoas revestidas de qualificações necessárias para  

ocuparem todas as cadeiras da Província.”34 No entanto, não deixaram de reconhecer que 

existiam  professores  que  se  faziam  recomendáveis,  conforme  pode  ser  comprovado,  por 

exemplo,  pela  ocasião  dos  exames  públicos,  quando  em  determinados  locais,  os  alunos 

recebiam alto índice de aprovação e isto era solenemente comemorado pelo público presente. 

Tomando como exemplo a teoria defendida pelo Presidente Bernardo Jacintho da 

Veiga de que a educação somente atingiria o seu objetivo, quando tal administração pública 

fosse regida por homens qualificados nos conteúdos e hábeis no trato com os alunos, definiu-

se as qualidades profissionais e pessoais exigidas de um professor para que exercesse bem 

este cargo. Em sua teoria não bastava ao indivíduo que ele fosse exato em lecionar, nem que 

ensinasse todas as matérias exigidas pela Lei, entendia que “deveres mais “sublimes e de  

maior importância”, teriam a cumprir os Professores, a quem estava confiada  a “educação 

moral e religiosa da mocidade”, àquele que “dirige o desenvolvimento de sua inteligência”, 

que “comunica-lhes as primeiras noções do bem e do mal, do justo e do injusto”,  que tem a 

tarefa de indicar-lhes “a estrada que conduz o homem à verdadeira felicidade.” O cargo de 

professor  exigia  que o indivíduo “reunisse  suficiente  ilustração,  conciliando a  brandura,  

raciocínio  e  persuasão,  com  uma  salutar  severidade,  para  submeter  à  obediência  os  

caracteres indóceis.”35 Este rígido perfil exigido do indivíduo para que exercesse a função de 

Professor,  revelava  a  força  dos  costumes  sociais,  o  predomínio  das  regras  e  tradições 

religiosas e a intimidade entre a educação e o caráter centralizador da política liberal-lusa, em 

detrimento  dos  conteúdos,  aparecendo  estes  como  menores  na  escala  dos  valores.  As 

qualidades,  as  habilidades e os princípios éticos e morais  que o indivíduo pretendente ao 

cargo de Professor deveria possuir caracterizavam o que se esperava de um Professor: como 

aquele que controla, que pune, que tem e preserva os conceitos e a discriminação, reforçando 

assim, o caráter de exclusão social através da educação. Porém, diante da exigência de tantas 

34 Relatório Provincial de 1840,  p.  XXXV.
35 Idem,  p.  XXXVI
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qualidades e virtudes, chega-se a conclusão de que aqueles indivíduos que as possuíam, não 

se  dedicariam ao  magistério,  obrigando  o  governo  a  ser  menos  rigoroso  na  escolha  dos 

Professores, nivelando por baixo, a qualidade da educação.

Os baixos salários pagos àqueles que exerciam o cargo de Professor eram também 

responsáveis pela má gestão dos trabalhos pedagógicos, o descrédito da população em relação 

à péssima qualidade da Instrução Pública ministrada nas escolas. Portanto, a melhoria dos 

salários seria um atrativo maior para os indivíduos capazes, mas a economia da Província se 

fazia  presente,  quando  alegava-se  que  tal  custo  “seria  incompatível  com  as  presentes  

circunstâncias  do  Tesouro  Provincial”36,  o  que  comprova  que  outros  assuntos  se 

sobrepunham aos  da  educação,  demonstrando  que  a  educação  não  era  tratada  como  um 

assunto prioritário, quando, às vezes, pudesse parecer por alguns discursos inflamados nas 

tribunas. 

O preconceito em relação ao sexo feminino ficava explícito quando da nomeação de 

professoras. As mulheres receberam a licença para lecionar quando entrou em vigor a Lei de 

15 de outubro de 1827. Reconhecia-se que o tempo ainda não havia sido suficiente para que 

se  formassem professoras  habilitadas  para atenderem a demanda da Província,  e  embora, 

muitas  mulheres  tivessem  a  honestidade,  o  bom  senso  e  os  conhecimentos  práticos  dos 

princípios da educação, necessários para que lhes fossem confiadas obrigações tão imperiosas, 

os  costumes  e  o  acanhamento  as  inibiam  de  aceitar  um  emprego  público,  sujeito  à 

“fiscalização  de  diversas  autoridades”37.  Tais  argumentações  revelam  os  preconceitos 

enraizados naquela sociedade, principalmente em relação à mulher ou em relação ao que se 

esperava  delas,  enquanto  formadoras  dos  bons  costumes,  beleza,  presteza  nos  dotes 

domésticos e educação dos filhos.  Estas situações colocavam as mulheres em situação de 

desvantagem, reforçando cada vez mais a manutenção de  “sua educação doméstica”38.

Tal situação se repete quando analisa-se a proposta sugerida de currículo mínimo 

para os conteúdos ministrados nas escolas das meninas como ler, escrever e efetuar até as 

quatro primeiras operações de aritmética, associados aos trabalhos  da mulher no interior de 

uma casa. A aprendizagem da Doutrina Cristã dava-se através de um Catecismo determinado 

pelo Governo. A aprendizagem dos deveres da sociedade eram determinados pelo catecismo 

civil,  como  fonte  de  verdadeira  moral  em  forma  de  regulamento.  Determinava-se  que 

deveriam ser banidos do catecismo as palavras de liberdade, igualdade, as quais serviam de 

36 Ibid.,  p.  XXXVII
37 Ibid.,  p.  XXXVII
38 Ibid.,  p.  XXXVI
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engodo ao povo rude, defendendo que “Liberdade e igualdade ninguém as deve tomar por si  

mesmo. As autoridades, é que devem sustentá-las em virtude da Lei.”39

Diante destas colocações, não ficam dúvidas quanto à concepção reguladora que a 

Instrução Pública deveria cumprir naquela sociedade em que as autoridades haviam optado 

pela conservação da tradição sócio-econômica vigente, portanto, restava manter as condições 

que conduzissem os indivíduos a aceitarem sua natureza e lugar na sociedade, enquanto, a 

escola se prestava bem a esta finalidade.

CAPÍTULO IV

MÉTODOS, OBJETIVOS E  IMPLICAÇÕES

Desde  a  segunda  metade  do  século  XVIII,  já  existia  a  distinção  entre  educação 

pública, implantada pelo Estado, e a educação privada, patrocinada predominantemente pelas 

ordens  religiosas  ou  ainda  por  particulares  leigos,  as  quais  tinham  seus  objetivos 

determinados a que e a quem serviriam.40

A política promovida por D. João VI privilegiava o acesso aos estudos àqueles que, 

por sua posição na sociedade, viriam a ocupar cargos na administração pública e no Exército, 

39 Relatório Provincial de 1843,  p.  24.
40 CARDOSO,  Tereza Fachada Levy.  Revista Brasileira de História da Educação,  n° 5 jan./jun.,  2003,  p.  197
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sob um caráter  formativo-profissional  exclusivo  à  tarefa  de  edificação  do  Império  Luso-

brasileiro.

Com o advento da Revolução do Porto, a partir do Decreto das Cortes de 1821, foi 

permitido  a  qualquer  cidadão  o  direito  de  abrir  escolas,  isentando  o  Estado  da 

responsabilidade  quanto  ao  ensino  fundamental.  Este  discurso  liberal  dava  liberdade  ao 

cidadão para fazer sua escolha, o que na verdade era um engodo, pois a grande massa daquela 

população era extremamente pobre, incapaz de custear os estudos por seus próprios meios, 

portanto aquela liberdade para nada serviria.

O  Método  predominante  no  Brasil,  no  início  do  século  XIX,  era  o “Método 

Individual”, onde cada aluno era atendido pelo Professor individualmente, na casa do Mestre, 

na  própria  residência  do  aluno  ou  em  sala  de  aula  com  mais  alunos.  Os  Professores 

contratados pelo Governo para ministrarem as “Aulas Régias” também fazia uso do Método 

Individual. Este Método foi uma das heranças do período Colonial. Diante das necessidades 

do desenvolvimento sócio-econômico que ocorreram nas duas primeiras décadas do século 

XIX,  o  Método  Individual  tornou-se  obsoleto  pelo  alto  custo  e  resultados  extremamente 

demorados. A metodologia utilizada no Método Individual era considerada responsável pela 

desmotivação e cansaço dos alunos devido à demora do aprendizado e pela desistência dos 

alunos. 

Assim, foi introduzido no Brasil o “Método  monitorial/mútuo” ou  Ensino Mútuo”,41 

ou ainda, “Método Lancasteriano, autorizado pela Carta de Lei de 15 de Outubro de 1827. 

Este Método foi criado na Inglaterra, em fins do século XVIII, pelo Dr. André Bell, ministro 

da Igreja Anglicana, e Joseph Lancaster, da seita dos Quakers. Sugerem alguns estudiosos que 

a decisão por este Método foi devido à sua grande utilização na Europa, caracterizado pelos 

seus postulados como a divisão da escola em graus hierarquizados conforme as disciplinas e o 

conhecimento  dos  alunos,  a  distribuição  de  responsabilidades  entre  professor  e  alunos, 

assumindo estes últimos a função de monitor, “tornando-se verdadeiros agentes obreiros do  

método”42.  Outro  destaque  foi  quanto  a  “revolução  pedagógica”43,  com  a  ampliação  de 

estabelecimentos de ensino noturno, feminino e para adultos, a valorização dos professores, a 

implementação  de  novas  técnicas  de  ensino  e  a  mudança  na  relação  professor-aluno, 

41 “O Método do Ensino Mútuo fundava-se  no ensino a  um grande  número de  alunos,  através  da  ação de 
monitores  que  desenvolveriam  as  atividades  com  os  grupos  menores,  possibilitando  o  ensino  do  mesmo 
conteúdo a um maior contingente de alunos”. GOUVEIA, Maria Cristina.  2001,  p.. 43.
42 BASTOS,  Maria Helena Câmara & FARIA FILHO, Luciano Mendes de (Orgs).   Revista Brasileira  de 
História da Educação n°1 jan./jun.  2001,  p.212.
43 Idem,  p.  213.
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conforme enfatiza Lesage em seu livro  “A pedagogia nas escolas mútuas do século XIX”. 

Nesta  mesma  linha,  Lins,  em  seu  livro  “O  método  Lancaster:  Educação  elementar  ou 

adestramento?”, discute sobre a proposta pedagógica deste Método para Portugal e o Brasil no 

século  XIX,  como  “redentora  para  os  setores  da  produção,  por  um  operário  dócil,  

disciplinado e  limitado em sua capacidade humana aos  rudimentos  da leitura,  escrita  e  

aritmética, além de oferecer vantagens econômicas de tempo, espaço, conteúdos e despesas.”

No período pós-Independência, embora possa parecer um tanto paradoxal para uma 

sociedade  alicerçada  em  um  regime  escravagista,  é  que  teve  início  os  discursos  que 

vincularam os objetivos da educação aos princípios de cidadania.  A Assembléia Nacional 

Constituinte  em  1823  discutiu  amplamente  essa  questão,  vinculando  à  necessidade  de 

expansão  das  luzes  aos  cidadãos,  como  uma  pré-condição  à  constitucionalização  da 

monarquia e à definição da nacionalidade brasileira.

A política luso-liberal estabelecida manteve excluídos da sociedade política brasileira 

e da educação gratuita os escravos e os homens livres pobres, pois a Constituição de 1824 

garantia estes direitos somente aos “cidadãos” que se enquadrassem entre aqueles que tinham 

reconhecidos os seus direitos civis e políticos. Mesmo assim, conforme critério observado por 

Cardoso, 

(...)  classificavam  os  súditos  em  grupos  diversos:  aqueles  aos  quais  as 
“instruções dos párocos” seriam suficientes e que, portanto, permaneceriam 
dentro da cultura oral; aqueles aos quais bastaria saber os “exercícios de ler, 
escrever e contar”; aqueles que chegariam “à precisa instrução da Língua 
Latina”, destinando-se, por fim, ao menor número deles a universidade, ou 
seja,  “as  Faculdades  Acadêmicas  que  fazem  figurar  os  homens  nos 
Estados44. 

Podendo-se  afirmar  que  a   exclusão  de  determinados  grupos  ou  indivíduos  à 

educação, desde os primórdios da nação brasileira, serviu como mecanismo de manipulação e 

controle, associados à omissão de representantes das classes dirigentes e o desinteresse pela 

educação  popular,  caracterizando  uma  faceta  do  modelo  hegemônico  de  elitização  e 

seletividade, praticados naquela sociedade.

Na expectativa  de  encontrar  solução  para os  problemas da  educação,  o  Governo 

Provincial mineiro enviou à França dois Professores para conhecerem, capacitarem-se e se 

especializarem nos novos Métodos de Ensino, com o objetivo de implantá-los nas Escolas 

Públicas da Província mineira.45

44 Idem,  p.  201
45 Relatório Provincial de  1840,  p.  XXXVIII.
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O Professor Sr. Francisco de Assis Peregrino, um dos jovens enviados à Europa, ao 

retornar  à  Província  mineira  foi  incumbido pelo  governo  de  organizar  e  dirigir  a  Escola 

Normal  na  Capital,  em  cumprimento  à  exigência  estabelecida  no  art.  7  da  Lei  nº13. 

Apresentou,  então,  um  relatório  ao  Governo,  no  qual  fez  uma  análise  circunstancial, 

defendendo a aplicação do  “Método Simultâneo”46,  como o mais adequado à realidade da 

educação  na  Província  mineira,  como  também  por  sua  ampla  utilização  na  França, 

comprovados pelos resultados de experiências bem sucedidas, avaliadas durante o seu estágio 

naquele  País.  Defendia  que  para  a  aplicação  do  Método  Simultâneo  seriam  necessários 

investimentos iniciais como o fornecimento e utilização de livros iguais para todos os alunos, 

condições  de  salas  adequadas,  material  pedagógico  e  instrumentos  necessários  para  o 

desenvolvimento  e  acompanhamento  dos  alunos.  Neste  mesmo  relatório,  apresentou 

sugestões que envolviam a reestruturação da administração e gestão da Instrução Pública na 

Província. Propôs a criação de uma Inspetoria da Instrução Pública na Capital, responsável 

pela educação pública em toda a Província, atribuindo a Inspetoria as responsabilidades que 

pela Lei pertenciam ao Governo, com exceção de algumas como admissão e demissão de 

Professores ou a criação de escolas. As atribuições dos Delegados deveriam ser repassadas 

para as  Câmaras  Municipais  e  Conselhos  locais,  compostos  pelo Juiz  de  Paz,  Pároco ou 

cidadãos indicados pela Câmara Municipal. Solicitava modificações nos artigos da Lei nº 13, 

relativos à cobrança de multas sobre os Pais que não davam a instrução primária aos filhos, 

tornando-os exeqüíveis.  Sugeria  a criação de uma receita que custeasse os uniformes dos 

alunos pobres que freqüentassem as escolas.47 Mesmo com todas estas sugestões, reconhecia 

um progresso na educação nos últimos anos, mas era categórico, quando afirmava que muito 

havia  por  se  fazer.  Como  prioridade  para  o  desenvolvimento  da  Instrução  Pública  na 

Província,  apontava a  criação da Escola Normal  e a  aplicação do Método Simultâneo de 

Ensino, primeiramente, em uma Escola Pública da Capital, servindo como experiência para as 

demais  escolas  do  interior  da  Província.  Na  oportunidade,  o  Professor  ainda  chamava  a 

atenção dos Deputados para a necessidade de que todos os Professores do 2º grau da Instrução 

Primária  pudessem  freqüentar  a  Escola  Normal,  com  o  objetivo  de  assimilar  a  nova 

metodologia. Aconselhava ainda que todos os Professores contratados na Província passassem 

46 “Método Simultâneo” consistia  numa organização onde as turmas eram subdivididas em outras menores, 
criando assim, as condições para que enquanto o Professor estivesse atendendo a um grupo de alunos, ensinando 
um conteúdo novo, aplicando uma leitura ou fazendo exercícios de aritmética, os demais estariam acompanhados 
por um Decurião, fazendo outras tarefas preparatórias aguardando a chegada do Professor, àquele grupo. Os 
alunos eram classificados segundo o seu adiantamento, e daí distribuídos nas Divisões, facilitando o atendimento 
do Professor a muitos alunos ao mesmo tempo, e não a um só aluno, como no Método Individual.  Relatório 
Provincial de 1840,  p.  XLIII
47 Idem,  p.  XLIV – XLV.
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por  uma capacitação  para  a  aplicação  da  metodologia  do  Método  Simultâneo,  enquanto, 

aqueles que se recusassem fossem transferidos para as cadeiras do 1º grau, conforme Art. 14 

do Regulamento nº 3,  cumprindo a exigência  de qualificação em função da qualidade do 

ensino.48 

Em meio  a  uma  conjuntura  política  marcada  pelas  disputas  pelo  poder  entre  os 

partidários  da  descentralização  e  os  que  defendiam a  centralização  política,  aconteceu  a 

alteração mais significativa no sistema de ensino público, passando o ensino fundamental, de 

ler, escrever e efetuar, e o ensino médio, das humanidades, a cargo dos Governos Provinciais. 

A historiografia registra diferentes pontos de vista em relação aos efeitos provocados por tal 

disposição.  Conforme  argumenta  Fernando  de  Azevedo,  a  descentralização  do  ensino 

fundamental, em 1834,  “não permitiu, durante um século, edificar, sobre a base sólida e  

larga da educação comum, a superestrutura do ensino superior, geral ou profissional, nem 

reduzir a distância intelectual entre as camadas inferiores e as elites do país”. Corroborada 

pela visão de Anísio Teixeira quando afirmou que 

(...)  a  educação  em  todo  esse  período  refletiu  a  cultura  dominante  da 
sociedade dividida entre o conservadorismo de hábitos e o liberalismo de 
gestos,  entre  a  estrutura  social  reacionária  e  opressora  e  a  superestrutura 
intelectual  formal de constituição e liberdade. Numa sociedade patriarcal, 
escravagista  como  a  brasileira  do  Império,  num  estado  patrimonialista 
dominado pelas grandes oligarquias do patriciado rural, as classes dirigentes 
não se sensibilizavam com o imperativo democrático da universalização da 
educação  básica.  Para  elas,  o  mais  importante  era  uma  escola  superior 
destinada  a  preparar  as  elites  políticas  e  quadros  profissionais  de  nível 
superior em estreita consonância com a ideologia política e social do Estado, 
de modo a garantir a “construção da ordem”, a estabilidade das instituições 
monárquicas e a preservação do regime oligárquico.49

Outras  implicações  que  merecem atenção  e  estudo  são  aquelas  relacionadas  aos 

efeitos danosos ocasionados pela “transplantação e precocidade” do modelo “exemplarista” 

de educação, implantado no Brasil na primeira metade do século XIX, levantados por alguns 

estudiosos50.

A  escola,  historicamente,  sempre  teve  como  objetivos  para  a  sua  existência  a 

realização de fins determinados, o atendimento às necessidades da vida social, na solução dos 

problemas de continuidade e a expansão da vida coletiva, no Brasil Imperial não foi diferente. 

Porém, isto implicou que desde o período da Independência, quando foi adotada a atitude que 

Guerreiro  Ramos classificou de “exemplarista”  como sendo a  “transplantação” e  adoção 

48 Ibid,  p.  XLVI.
49 SUCUPIRA,  Newton:  In Fávero,  1996,  p.  66.
50 BASTO SILVA,  Geraldo.  Revista Brasileira de História da Educação,  n° 6 jul./dez. 2003,  p.  183
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literal de modelos de instituições estrangeiras, na expectativa de que os problemas de nossa 

constituição como nação seriam resolvidos.

No entanto,  o  que se  pode  inferir  é  que tal  atitude sucedeu como viés  um fator 

desorganizador no desenvolvimento de nossa educação, impossibilitando a adoção de uma 

concepção educacional exclusivamente nacional. Conforme avalia Bastos Silva, outros fatores 

também surgiram como resultantes do processo da “transplantação”, entre eles os sofridos 

pela  cultura  brasileira  conforme  produto  e  a  educação  sendo  um aspecto  da  vida  socio-

cultural.  Os efeitos resultantes do processo de transplantação do modelo de educação dos 

Países mais desenvolvidos para a “escola nascente” do Brasil, segundo estes autores, podem 

ter ocorrido devido a inexistência de pressupostos necessários que sustentassem tal modelo, 

ou pela “precocidade” ante às exigências e condições objetivas do meio social,  cultural e 

econômico. Concluindo, Bastos Silva argumenta que tais efeitos 

(...)  nos  dão  a  explicação  do  sentimento  de  contínua  frustração  que 
acompanha nossos esforços escolares os quais têm sempre resultados aquém 
dos esperados e, portanto, são sempre desencorajadores por seu escasso ou 
nulo rendimento. sendo sua significação objetiva quase exclusivamente de 
um eco ou reflexo, na consciência, do desajustamento entre a escola e as 
condições reais do meio em que existe, do ponto de vista das quais a escola é 
uma instituição precoce ou antecipada51.

Na  primeira  metade  do  século  XIX,  houve  vários  desajustamentos  quanto  ao 

processo de  implantação  da Instrução Pública,  caracterizados  por  altos  índices  de  evasão 

escolar, registrados nos Mapas Escolares, por inúmeras reclamações das autoridades quanto à 

falta de interesse da população com a educação dos filhos, chegando-se ao ponto de obrigar a 

população a cumprir algo, que a princípio deveria ser entendido como um bem, através de 

uma Lei que obrigava os Pais a darem a instrução elementar aos filhos,  punindo e cobrando 

multas daqueles que a descumpriam. Outros fatos que exemplificam bem esta situação foram 

as constantes reclamações dos Presidentes provinciais quanto ao despreparo intelectual e a 

falta de habilidade dos Professores para ministrarem as aulas. As situações que levavam os 

Delegados a burlarem as regras quanto às fiscalizações, os preenchimentos dos Mapas pelos 

51 Idem.  Bastos se baseia no princípio de que a escola tende a surgir num grau avançado do desenvolvimento da 
vida social e da cultura de um povo, fator este desprezado pelas autoridades brasileiras no início do século XIX, 
implicando  negativamente  no  processo  de  implantação  da  educação  no  período  estudado.  “No  inicio 
vislumbram-se indícios de uma instrução deliberada e informal, não chegando a estabelecer uma instituição que 
tenha  um processo  educativo  com  caráter  sistemático.  Neste  primeiro  momento,  o  caráter  assistemático  é 
predominante, realizado através da participação espontânea, envolvendo todos nas atividades, desenvolvendo e 
modelando  as  personalidades,  adquirindo  habilidades  e  uma  determinada  dose  de  instrução  destinada  a 
conservação do grupo, bem como, aos meios de garanti-la. Posteriormente, com a crescente complexidade da 
vida social e urbana, surge a necessidade de novas instituições, estimuladas pelos pressupostos culturais e de 
desenvolvimento sócio-econômico, aí é que se determina o aparecimento da escola formal e sistemática”.
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Professores  com  falsas  informações  quanto  a  presença  dos  alunos  e  aos  pais  que  não 

mandavam os filhos à escola, mas aceitavam que os mesmos recebessem a presença. Criou-se 

um  círculo  vicioso,  caracterizando  o  interesse  de  burlar  as  normas  através  de  um 

“arranjamento”52, permitindo a leitura que o populacho não se interessava ou não via valores, 

nem perspectiva  de ascensão social  naquela  atividade,  ou que nos  leva  a  acreditar  que a 

população não foi preparada nem social, muito menos culturalmente, para aquele momento. 

Podemos inferir que, houve um atropelamento dos conceitos, costumes e interesses de muitos, 

pela vontade de alguns. 

Como  conseqüência  destas  implicações,  é  possível  observar  que  os  objetivos 

traçados  para  a  implantação  da  educação  institucional  e  sistemática  não  atenderam  às 

necessidades  da  grande  massa  populacional  da  nação  brasileira  nascente,  ocorrendo 

influências diversas que descaracterizaram os princípios e as necessidades sociais e culturais 

em  construção.  Pode-se  acreditar  que  tivemos  na  realidade  o  desenvolvimento  de  uma 

educação transplantada, imposta de maneira precoce, a qual cresceu sem um planejamento 

que aspirasse ao social, atenta apenas para o controle e organização da massa populacional, 

garantindo a ordem e os direitos do pequeno grupo dominante. 

CONCLUSÃO

O modelo educacional  implantado no Brasil,  na primeira metade do século XIX, 

conforme alguns autores transplantado dos Países mais desenvolvidos, não atingiu aqui os 

resultados  alcançados  em  seus  Países  de  origem.  Isso  se  deve  devido  à  ausência  de 

pressupostos sócio-culturais entre os habitantes desta terra que garantisse a sustentabilidade 

do modelo proposto.

As  disparidades  e  desajustamentos,  na  primeira  metade  do  século  XIX,  entre  as 

propostas e os resultados obtidos foram gritantes. Todos foram unânimes em concordar que o 

atraso da Instrução Pública advinha de causas diversas porém, a excessiva centralização do 

Governo sobre  os  assuntos  da  educação e  o  tratamento  secundário  destinado à  educação 

dificultaram a possibilidade de uma análise mais profunda, a qual deveria apontar as causas e 

os  efeitos  danosos  pela  falta  de  uma  política  educacional  nacional,  voltada  para  o 

desenvolvimento  do  povo  brasileiro,  e  não  para  atender  aos  interesses  de  manutenção  e 

52 VER: Relatório provincial de 1844, p. 30.
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controle da ordem através da educação, conforme ocorreu. Este aspecto ficou evidente pois 

aparece  em quase todos  os  Relatórios,  através  do  registro  de  inúmeras  preocupações  dos 

Presidentes e dos Parlamentares da Província com o atraso da Instrução Pública. Contudo, 

este  aspecto  sempre  se  apresentou  em  comparação  ao  custo/beneficio  dos  gastos  e 

investimentos sem retorno,  destinados à educação e,  em nenhum momento,  parou-se para 

verificar  onde  estavam  localizados  os  erros.  Mais  uma  vez,  cometeu-se  o  erro  anterior, 

pensando que achariam a solução para o problema educacional do Brasil lá fora, enviando 

professores para a Europa, a fim de que se habilitassem em novos métodos, programas e 

projetos educacionais para posteriormente implantá-los aqui.

Foi  possível  compreender  que  muitos  esforços  foram imprimidos,  porém poucos 

foram satisfatórios, não nos restando dúvidas de que deixaram suas marcas. Como em todo 

processo histórico, devido a sua dinamicidade, os problemas educacionais do Brasil de ontem, 

se refletem e ecoam nos dias de hoje, caracterizando a carência por mais pesquisas, para que 

detendo novos conhecimentos possamos entender melhor os efeitos do processo na educação 

que temos hoje.
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