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RESUMO

A dissertação “Ilumina o país em que nascestes” – Instrução e Civilização na Imprensa
Goiana: A Matutina Meiapontense (1830 – 1834) inscreve-se na Linha de Pesquisa “Estado,
Política e História da Educação”, do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal de Goiás – Faculdade de Educação. Trata-se de uma pesquisa
documental, com o objetivo de localizar no primeiro periódico goiano, pistas sobre a
educação em Goiás, no início do século XIX. Assim, utilizando a imprensa não oficial como
principal fonte, intencionamos contribuir com os estudos e pesquisas sobre a temática da
história da educação goiana. Para tanto, valemo-nos do jornal A Matutina Meiapontense, o
primeiro periódico goiano e que se configurava como um espaço de disputa pelo poder e
legitimação dos interesses do grupo por trás dessa iniciativa. Esse jornal circulou na província
de Goiás entre os anos de 1830 e 1834, e está disponível no Arquivo Histórico de Goiás e
digitalizado na internet. A pesquisa foi realizada sob a fundamentação teórico-metodológica
da História Cultural. Nas páginas de A Matutina, encontramos elementos valiosos para
desvelar o cenário goiano nos primeiros anos do Brasil independente. Atas de reuniões
governamentais, extratos de textos retirados de outros periódicos, correspondências, anúncios,
discursos assinados pelo redator e outras modalidades textuais são encontrados nesse
periódico, abordando, sobretudo, temas relacionados à política, mas abarcando também
aspectos da construção de uma nação em curso. Quanto à educação, encontramos referências
à criação de escolas; provimento, formação e concurso de professores; a importância da
educação e questões do cotidiano escolar, como material didático e método de ensino. Os
resultados encontrados, além de contribuir para a história da educação local, nos permite
também refutar o lugar comumente demarcado pela historiografia para Goiás no século XIX,
como um local decadente, marcado pelo estigma do atraso, da distância e do desinteresse pela
educação.
Palavras-chave: História da Educação, Imprensa, Goiás, Educação, Instrução.

ABSTRACT

The dissertation “Ilumina o país em que nascestes” – Instruction and Civilization at the
Goiana Press: A Matutina Meiapontense (1830 – 1834) is set in the Research Topic “Estado,
Política e História da Educação”, of the Post-Graduation Program in Education of the Federal
University of Goiás – School of Education. The aim of the documental research is locating in
the first periodic from the state of Goiás, hints about the education of Goiás in the beginning
of XIX century. Thus, with the non-official press as the main source, we intend to contribute
with the studies and researches about the theme of the history of the goiana education. For
that, we have resorted to the newspaper A Matutina Meiapontense, the first goiano periodic to
configure a space of dispute for power and legitimation of interests of the group behind this
initiative. That newspaper circulated around the province of Goiás between the years of 1830
and 1834, and it is available at the Historical Archive of Goiás and also in the internet. The
research was accomplished under a theoretical and methodological foundation of the Cultural
History. On the pages of the A Matutina we can find valuable elements to uncover the goiano
scenario in the first years of the independent Brazil. Some textual modalities can be found on
this periodic such as proceedings of governmental meetings, extracts of texts that were taken
from other periodic, correspondences, announcements, discourses signed by the editor and
others. They are related to some themes, especially politics; however they span aspects of the
construction of a nation in course. According to education, we can find references to the
schools creation; provision; teacher development and public service exams; the importance of
education and questions of everyday school, such as didactic material and teaching methods.
The results, in addition to contributing for the local education history, allows us to refute the
common place of the demarcated historiography of Goiás in the XIX century, as a decadent
place, flagged by the stigma of delay, distance and lack of interest for education.
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INTRODUÇÃO

Vivemos dias de mudanças rápidas e incertezas políticas, o que nos obriga refletir
sobre a sociedade em que estamos inseridos e sobre a forma como conduzimos (ou somos
conduzidos pelos) os diversos componentes sociais. Dentro desse cenário, a educação surge
como fator significativo, ora como responsável pelo estado geral das coisas, ora como
resposta para todos os males da nação. Sem pender para um extremo, nem para o outro,
entendemos que é preciso pensar a educação na atualidade, visto que são consensos a sua
importância para a organização social e a centralidade do papel que a escola ocupa no tempo
presente.
Contudo, tomando como referência este estudo, pode-se refletir a respeito de como
pensar a educação atual sem que nos remetamos a seu passado? Como entender as práticas e
correntes teóricas atuais sem voltarmos para suas histórias? Dentro dessa reflexão se insere o
campo da história da educação, campo com o qual tive contato ainda na graduação em
Pedagogia, curso oferecido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.
Nesta graduação fui bolsista de iniciação científica e participei da pesquisa intitulada “Projeto
de educação da sociedade goiana do século XIX”, como membro do grupo Rede de Estudos
de História da Educação de Goiás.1 Nesse espaço, pude aproximar-me da base teórica da
história cultural e vivenciar práticas de pesquisa científica que muito contribuíram para minha
formação acadêmica. Foi um tempo de significativo aprendizado, em que pude ter contato
com arquivos, com a imprensa goiana do século XIX, com teóricos da história cultural, com o
rigor da pesquisa científica e sua metodologia, aprendizagens que me moveram a escrever
meu trabalho de conclusão de curso dentro da história da educação.
Se na iniciação científica me dediquei aos estudos sobre livros, leitores e circulação de
livros em Goiás, no século XIX, por meio do estudo de um periódico dos anos finais do
Império, no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)2 meu foco era o discurso educacional de
um grupo político goiano na década de 1880, a saber, o grupo dos Bulhões, vinculados ao
Partido Liberal goiano. Por intermédio da leitura e exame do jornal A Tribuna Livre,
periódico pertencente ao grupo supracitado, pudemos analisar o que se propunha para a
1

A Rede de Estudos de História da Educação de Goiás era coordenada pela professora Dr.ª Valdeniza Maria
Lopes da Barra (FE-UFG).
2

Trata-se do trabalho Educação e Instrução no Discurso dos Liberais Goianos nos Anos Oitenta do Século XIX,
sob orientação da professora Dr.ª Diane Valdez (FE-UFG).
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educação do período e contrapor ao que sabemos sobre os processos educativos da época em
questão. A ênfase deu-se, assim, na análise da constituição do grupo dos liberais na província
de Goiás, no século XIX, do modelo de sociedade que defendiam e, também, da proposta de
educação presente no discurso dos liberais goianos nos anos 1880. Para tanto, valeu-se do
jornal A Tribuna Livre, a fim de entender de que modo esse grupo pensava as contribuições da
educação para a constituição de uma sociedade pautada nos moldes do liberalismo.
Ainda movida pela inquietação no que diz respeito aos problemas da educação atual,
me propus, durante o Mestrado em Educação da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Goiás, a continuar estudando a história da educação goiana. É preciso destacar
aqui que não entendemos a importância do campo da história da educação unicamente como
possibilidade de se compreender o tempo presente. Não queremos de forma alguma conferir
um caráter utilitarista e pragmático à história da educação, pois sua relevância científica está
além dessas questões. O que queremos é expor neste momento apenas a motivação inicial que
nos conduziu até o presente trabalho. Nesse sentido, concordamos com Gondra (2015, p. 27),
que assim se refere:
[São muitas] as responsabilidades dos/as pesquisadores/as que se aventuram
em conhecer o passado educacional, indicando pistas para uma crítica à
tirania do fato e do sujeito, a partir do que se torna pensável uma história na
qual o conhecimento do passado guarde uma relação visceral com o presente
daquele que lhe interroga, o que, talvez, nos auxilie a escapar dos riscos de
uma erudição desarmada e descomprometida, de estudos atomizados, bem
como de um uso apenas utilitário da história.

Percebendo a necessidade de pesquisas na área da história da educação, sobretudo em
Goiás, nos anos iniciais do Império no Brasil, conforme detalharemos ao longo deste trabalho,
decidimos pesquisar aspectos da educação goiana do início do século XIX. Sobre esse recorte
temporal, Gondra e Schueler (2008, p. 35) nos afirmam que,
[…] embora tenha havido o avanço das pesquisas, ainda permanecem
lacunas significativas para a compreensão do período de 1800 a 1840,
sobretudo quando consideramos a diversidade das políticas educacionais nas
regiões brasileiras, o que dificulta as tentativas de produção de uma síntese
mais acabada a respeito desse período.

Como não poderia ser diferente, vista a trajetória percorrida até aqui, elegemos como
suporte teórico a história cultural e, como fonte principal de pesquisa, a imprensa do período.
É sabido que a imprensa chega a Goiás, por meio de iniciativa particular, em 1830, por
ocasião da inauguração do primeiro periódico goiano, A Matutina Meiapontense. Esse jornal
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será, portanto, o foco desta pesquisa, na tentativa de se perceber por meio dele a educação
goiana dos anos 1830 e contribuir para os estudos históricos da educação em Goiás. Dessa
forma, a instrução na imprensa goiana (1830-1834) é o enfoque da pesquisa aqui apresentada,
e A Matutina Meiapontense é o jornal, a fonte, por meio da qual buscamos compreendê-la.
Chama-nos a atenção o fato de o primeiro periódico goiano ter sido publicado em
1830, em uma época de nossa história regional comumente retratada pela historiografia como
decadente, considerando, a título de exemplo, que o primeiro periódico paulista surge em
1827. Ora, por que trazer a um lugar considerado pobre, afastado, rural, ocioso, isolado –
adjetivos frequentemente atribuídos à província goiana, após a estagnação das minas de ouro
– um empreendimento do porte de uma imprensa? Se a província de Goiás vivia de fato uma
decadência e estava “atrasada” em relação a outras localidades da nação, como surgiu aqui um
jornal, apenas três anos após esse tipo de imprensa surgir em São Paulo, uma das províncias
tidas como modelo de civilização para o restante do país? Não estaria fadada ao fracasso uma
inciativa dessas? Teria lugar em Goiás uma folha que promovesse o debate público? Por
conseguinte, o que essa imprensa pode nos dizer sobre a educação da época? Qual identidade
A Matutina nos permite perceber sobre os goianos nos anos iniciais do Império, considerando
o que veiculava nesse periódico sobre a educação? São essas as indagações que nos moveram
até a pesquisa aqui apresentada.
Portanto, propomos com este trabalho investigar como se coloca a questão da
educação nas páginas da imprensa local, no caso o jornal A Matutina Meiapontense, com o
objetivo de trazer à tona indícios sobre a história da educação goiana nos anos iniciais dos
Oitocentos e verificar a plausibilidade do discurso da decadência. Pretendemos discutir sobre
o contexto político do período (1830-1834), entendendo que a educação não pode ser
percebida como desvinculada da história política local. Também objetivamos interpretar as
informações encontradas em A Matutina acerca da educação, com o que já temos produzido
sobre a história da educação goiana. Por fim, intencionamos contribuir com os estudos e
pesquisas sobre a temática da história da educação goiana, utilizando a imprensa não oficial
como fonte principal.
É importante ressaltar que transcrevemos partes desta fonte mantendo a sua grafia
original. Além disso, optamos por não apresentar um glossário de palavras próprias da época,
para não interferir na interpretação do leitor. Ademais, cabe registrar que A Matutina
Meiapontense encontra-se disponível no Arquivo Histórico de Goiás. Especificamente, os
trechos em que o jornal aborda a questão da educação podem ser consultados na página da
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Rede de Estudos de História da Educação – REHEG.3 Também é possível acessar este jornal,
na íntegra, no site da biblioteca digital Hathi Trust. Trata-se de arquivo que é uma
contribuição da University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois – EUA).4
Diante disso, apresentaremos no primeiro capítulo considerações sobre nossos
pressupostos teóricos, com abordagens sobre a história cultural e sua presença no Brasil.
Trataremos também sobre a imprensa, seja ela pedagógica ou não, como fonte para a escrita
da história da educação, e apontamentos sobre as pesquisas que tratam da história da educação
goiana. O segundo capítulo será destinado para a educação na imprensa em Goiás, no qual
abordaremos a história da imprensa goiana e apresentaremos detalhes sobre o jornal A
Matutina Meiapontense. Por certo, analisaremos o periódico como fonte principal de
pesquisa, observando a trajetória desse meio de comunicação e os atores que estavam por trás
dessa empreitada. O que essa fonte nos revela sobre a educação no período será abordado no
terceiro capítulo. Esperamos, com esta pesquisa, trazer mais elementos para contribuir com o
debate acerca das práticas educativas, dentro e fora do ambiente escolar, na província de
Goiás.

3

4

A página da REHEG está disponível em: <https://reheg.fe.ufg.br/>.

O link direto para o jornal digitalizado é: https://catalog.hathitrust.org/Record/100708416. A Matutina
Meitapontense está organizada no site em quatro arquivos separados por edição: o primeiro, do número 1 ao 131;
o segundo, do número 132 ao 262; o terceiro arquivo, do 263 ao 393, e o último, do 394 ao 526. Trata-se da
digitalização do projeto “Reedições de Obras Históricas”, a cargo da Superintendência de Desenvolvimento do
Centro-Oeste – SUDECO –, em 1979.
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CAPÍTULO 1
IMPRENSA E HISTÓRIA CULTURAL: A FONTE E A ABORDAGEM
HISTÓRICA

Entendemos que os resultados de uma pesquisa histórica são significativamente
afetados, comprometidos, pelas fontes encontradas, escolhidas e utilizadas durante o processo
de estudo. Indo além: eles são produtos das perguntas e interpretações feitas pelo pesquisador
diante das fontes eleitas. Com isso não queremos delegar às fontes um papel determinante e
exclusivo na realização de pesquisas históricas, atribuindo ao pesquisador a mera função de
leitor. O que queremos é assinalar que o trabalho do pesquisador consiste em selecionar
cuidadosamente as fontes disponíveis, interpretá-las, cruzá-las, examinar miudamente à luz do
que se tem historicamente produzido acerca do tema pesquisado, para, por fim, encontrar
algumas respostas às suas perguntas. Não podendo “voltar” literalmente ao passado, são as
fontes que nos trarão as pistas para desvendar o tema pesquisado.
Posto isso, claro fica que a pesquisa histórica não consiste em uma ciência impessoal,
exata e isenta. Pelo contrário, a pessoa do autor transparece desde a seleção das fontes a serem
investigadas até a interpretação que delas se faz. O pesquisador se faz presente nas entrelinhas
de seu texto, nas escolhas feitas durante o trabalho, nos caminhos escolhidos em detrimento
de outros. Cabe a ele o compromisso não com a verdade absoluta dos fatos – termo
complicado de se atribuir às pesquisas históricas –, mas com a seriedade do trabalho
acadêmico e com o estabelecimento de critérios científicos. Toda pesquisa histórica é também
interpretação e política.
Neste primeiro capítulo, pretendemos abordar a respeito da fonte escolhida para esta
pesquisa: a imprensa escrita em formato de jornal, de periódico, a imprensa não pedagógica.5
Nesse sentido, explanaremos o uso da imprensa como fonte histórica, justificando nossa
5

A imprensa surge no Brasil com a vinda da família real, em 1808. A institucionalização da escola como
principal espaço educativo e a consequente preocupação com a publicação de materiais didáticos são uma
característica do século XIX e estão vinculadas, na maioria dos casos, à formação do Estado-Nação. Na primeira
metade do século XIX no Brasil, a imprensa pedagógica – isto é, a impressão de livros, manuais, revistas,
voltados exclusivamente para o contexto educacional – é ainda pouco difundida, verificando-se apenas
iniciativas esporádicas. É só a partir de 1870, com o crescente discurso republicano, que a imprensa pedagógica
ganha notável incremento na produção de livros didáticos, manuais escolares, revistas de ensino e outras
publicações destinadas exclusivamente à questão da educação. Ver mais em: Kreutz e Kreutz (2002); Catani
(1996) e Baldan (2014).
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escolha por meio do detalhamento de abordagens e pressupostos teóricos que acompanham
pesquisas históricas cuja fonte é a imprensa. Ainda nesse movimento, apresentaremos um
breve panorama das pesquisas sobre história da educação por intermédio da imprensa no
Brasil e em Goiás, com a intenção de validar as opções feitas em nosso trabalho.

1.1 Teias de significados: abordagens e pressupostos teóricos

Sabemos que a análise dos processos educativos de uma sociedade passa pelo estudo
de sua história, uma vez que são práticas determinadas por seu contexto histórico, social,
econômico, político e cultural. Não podemos entender a educação de um povo sem voltar às
suas raízes, a seu passado, quando pretendemos compreender como as práticas atuais se
consolidaram, o que inclui observar e analisar mudanças e permanências sofridas nos
processos educacionais em diferentes tempos e espaços.
Partilhamos da compreensão de que:
[…] ação da mão sobre papéis, sobre telas, sobre pedras e onde mais for
possível deixar traços, a escrita registra, inventa e conserva sempre mais ou
menos, ao contar, muitos atos da experiência humana. Como ferramenta de
uso social, a escrita pode salvar do esquecimento ao fixar no tempo vestígios
de passados e, assim, escrever se constitui em uma forma de produção de
memória e, por conseguinte, em instrumento de construção do passado. O
historiador Roger Chartier lembra que, por meio da escrita, em seus vários
suportes, são fixados os “traços do passado, a lembrança dos mortos, ou a
glória dos vivos”. (CUNHA, 2015, p. 251).

Tratar de um tema de pesquisa na história da educação exige um movimento de sua
problematização diante da fonte, ou das fontes, para alcançar respostas que serão analisadas e
confrontadas com os aspectos teóricos que sustentam a pesquisa. No caso desta pesquisa,
julgamos importante percorrer um caminho que apresente e indague a fonte – no caso a
imprensa não pedagógica – no interior dos pressupostos teóricos, para nós, da história
cultural. Trata-se de pressupostos que fazem parte de um debate de paradigmas da história,
razão por que é conveniente situá-los com o propósito não de detalhá-los com mais precisão,
mas dentro das exigências que possibilitem a compreensão.6 Sobre nossa escolha de
referencial teórico, concordamos com Burke (2008, p. 163), não defendendo puramente que:

6

Para um entendimento mais profundo a respeito das perspectivas teóricas históricas, sugerimos a leitura de
Bourdé e Martin (1983).
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[...] a história cultural seja a melhor forma de história. É simplesmente uma
parte necessária do empreendimento histórico coletivo. Como suas vizinhas
– história econômica, política, intelectual, social e assim por diante –, essa
abordagem ao passado dá uma contribuição indispensável à nossa visão da
história como um todo, “história total”, como dizem os franceses.

De acordo com os pesquisadores franceses Bourdé e Martin (1983), com o surgimento
da Escola dos Annales e, posteriormente, com o advento da História Nova, surge um leque de
possibilidades de trabalho com fontes não oficiais que até então não eram consideradas no
trabalho do historiador. Estas escolas históricas, datadas, respectivamente, de 1930 e 1978, em
suma apresentam métodos que consideram a extraordinária complexidade dos fenômenos
sociais e a multiplicidade das inter-relações entre os diferentes níveis da realidade,
aproximando a História de outras ciências humanas, na tentativa de uma história total, que
aborde todos os aspectos das atividades humanas.
Pesquisadores integrantes dessas escolas buscam a compreensão dos grandes espaços e
das grandes massas históricas, como a cartografia histórica, a demografia histórica, numa
percepção global da matéria histórica, em base espacial mais restrita, no âmbito de estudos
regionais, considerando outra via da história global: um fato social particular que remete para
o conjunto de um sistema e que dele revela as estruturas profundas. Fizeram, ainda, uso de
uma multiplicidade de fontes, louvando a releitura de fontes conhecidas, de preferência a
leitura de novos documentos. Afirma-se também uma via muito promissora, assim como o
poder raciocinar na e sobre a ausência de qualquer documento:
A nova história dá provas de um grande engenho para inventar, reinventar ou
reciclar fontes históricas até aí adormecidas ou consideradas como
definitivamente esgotadas. Baseia-se, diz-nos Jacques Le Goff, “numa
multiplicidade de documentos: escritos de toda a espécie, documentos
figurados, produtos das buscas arqueológicas, documentos orais, etc... Uma
estatística, uma curva dos preços, uma fotografia, um filme, ou em relação a
um passado mais distante pólen fóssil, uma ferramenta, um ex-voto, são, para
a história nova, documentos de primeira ordem”. (BOURDÉ; MARTIN,
1983, p. 149).

Há, portanto, uma multiplicação das fontes com as quais o historiador pode trabalhar,
sempre com a ressalva de que não importa tanto o número de fontes que pode nos oferecer
resultados, mas sim a forma com a qual indagamos os documentos, como nos alertou Bourdé
e Martin (1983). Embora as fontes sejam múltiplas, é preciso que o trato com elas e a
interpretação que delas se faz desvinculem-se dos métodos de tratamento tradicionais,
superficiais, apressados, decompostos, e avancem para um trabalho de análise das coerências
mais profundas.
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Para Luca (2015), a tradição dominante durante o século XIX e início do século XX
requeria do historiador neutralidade, objetividade e distanciamento das fontes, exigências que
enquadravam o jornal como fonte pouco adequada para a produção da História (sobretudo os
periódicos não oficiais), dadas as suas relações com paixões e interesses partidários. Segundo
a autora, essa concepção é criticada pela Escola dos Annales, na década de 1930, mas isso não
garantiu o reconhecimento imediato das “potencialidades da imprensa” (LUCA, 2015, p.
112).
A partir das décadas finais do século XX, conforme Luca (2015), os historiadores
franceses herdeiros da Escola dos Annales propuseram novos objetos, problemas e
abordagens que permitiram um alargamento do campo de interesses dos pesquisadores, o que
contribuiu para a ampliação temática. Somando-se a isso o abandono da ortodoxia
economicista (proveniente da renovação do marxismo) e a importância dada aos elementos
culturais, o que testemunhamos é a possibilidade de escrita da história de grupos e camadas
sociais antes ignorados e a expansão das fontes às quais o pesquisador pode recorrer.
Ainda nessa discussão, os novos objetos, problemas e abordagens propostos
promoveram mudanças também no trato documental:
Como assinalou o historiador Antoine Prost, alterou-se o modo de inquirir os
textos, que “interessará menos pelo que eles dizem do que pela maneira
como dizem, pelos termos que utilizam, pelos campos semânticos que
traçam” e, poderíamos completar, também pelo interdito, pelas zonas de
silêncio que estabelecem. (LUCA, 2015, p. 114).

É dentro desse contexto que nos anos 1970 a história cultural é redescoberta como
uma tentativa de estudar o passado, considerando algo que os historiadores anteriores não
abordavam, no caso, a cultura. Para Peter Burke (2008, p. 8), o historiador cultural “[…]
abarca artes do passado que outros historiadores não conseguem alcançar”. Considera ainda
que a história cultural já era praticada na Alemanha há mais de duzentos anos e divide as fases
pelas quais ela passou em: fase “clássica”; fase da “história social da arte” (a partir de 1930);
fase da história da cultura popular (década de 1960) e a “nova história cultural”.
No período que corresponde à fase clássica da história cultural, Burke pontua que os
historiadores culturais buscavam compreender o espírito de uma época, os seus padrões de
cultura. Preocupados em perceber as conexões entre diferentes artes, esses estudiosos
concentravam-se no todo muito mais que nas partes. Era uma história tida como marginal,
amadora, descartada por muitos pesquisadores, “[…] já que não era baseada em documentos
oficiais dos arquivos e não ajudava na tarefa de construção do Estado” (BURKE, 2008, p. 17).
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Caminhando pela “história da história cultural”, de acordo com o mesmo autor, muitos
acadêmicos como Max Weber, Norbert Elias e Aby Warburg, não diretamente ligados à área
da história, contribuíram para o movimento da história cultural. Também contribuiu para esse
movimento o estudo da cultura popular, como na Alemanha, no final do século XVIII, quando
intelectuais da classe média se debruçaram em analisar danças, artes e ofícios, canções e
contos populares. Essa história da cultura popular é retomada por historiadores na década de
1960, período em que “as contribuições de historiadores franceses, associados à inovadora
publicação Annales, passaram a convergir com as de seus colegas de outros países”, como
afirmou Burke (2008, p. 31).
Em sua obra, Burke (2008, p. 33) aponta também os problemas enfrentados pela
história cultural.
A tentação a que o historiador cultural não deve sucumbir é a de tratar os
textos e as imagens de um certo período como espelhos, reflexos não
problemáticos de seu tempo. [...] Como seus colegas de história política ou
econômica, os historiadores culturais têm de praticar a crítica das fontes,
perguntar por que um dado texto ou imagem veio a existir, e se, por
exemplo, seu propósito era convencer o público a realizar alguma ação.

Para esse mesmo autor, além de investigar criticamente as fontes, duvidando,
inquirindo-as, o historiador cultural deve cuidar para não ignorar os conflitos existentes no
contexto pesquisado, nem superestimar a homogeneidade cultural. As relações humanas são
permeadas por jogos de poder, disputas por lugares, visto que dentro de uma mesma
sociedade coexistem “culturas” diferentes, ou subculturas, e até mesmo apreensões distintas
de um mesmo aspecto cultural. Estas são questões a que o pesquisador deve estar atento no
trato com as fontes.
Nas décadas de 1970 e 1980, com o encontro entre historiadores e antropólogos a
história cultural sofreu inovações significativas provenientes de diversas fontes. No final da
década de 1980, passou a ser utilizada expressão “nova história cultural”. Segundo Burke
(2008, p. 68), é “a forma dominante de história cultural – alguns até mesmo diriam a forma
dominante de história – praticada hoje”. Como distinções, ou marcas, dessa nova fase, o autor
cita o foco em mentalidades, suposições e sentimentos – e não em ideias ou sistemas de
pensamento, como faz a história intelectual –, o deslocamento na abordagem em relação à
história social e a preocupação com a teoria.
Para Bourdé e Martin (1983), trata-se da “história-problema”. É obra de um
historiador analista, que, para responder a uma pergunta feita ao passado, constitui um corpus
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documental de várias naturezas visando avaliar e, dessa maneira, constituir seu objeto de
análise. Para tanto, recorre a uma lista extensa de ciências auxiliares.
Como o físico ou o naturalista, o historiador deve proceder arquitectando
hipóteses, que submete em seguida à verificação e que rectifica
conseqüentemente. Porque não há facto histórico em si que bastaria extrair
dos documentos e ligar a outros factos para constituir uma série cronológica
“natural” mas há “inventado e fabricado, com o auxílio de hipóteses e de
conjecturas, por um trabalho delicado e apaixonante”, para retomar uma
surata de Lucien Febvre. (BOURDÉ; MARTIN, 1983, p. 142).

Segundo Roger Chartier (apud BURKE, 2008), os dois elementos característicos da
nova história cultural são as representações e as práticas, aspectos com os quais se
preocuparam os historiadores culturais, por intermédio de quatro teóricos: Mikhail Bakhtin,
Norbert Elias, Michel Foucault e Pierre Bourdieu. Vale assinalar que Burke (2008) considera
“práticas” como um dos paradigmas da nova história cultural e cita, como exemplos, a
história das práticas religiosas, da fala, das viagens, das coleções, da leitura. Por
representações, o autor traz a provocação de Foucault sobre os historiadores que
apresentavam uma ideia empobrecida do real, não abrindo lugar para o que é imaginado.
Desde então, historiadores têm contribuído para o estudo de formas de representação, sejam
elas literárias, visuais ou mentais, como a história das representações do trabalho, da mulher,
do “outro”, da estrutura social, da memória – uma “forma de nova história cultural que
atualmente passa por um surto de expansão” (BURKE, 2008, p. 88).
Sobre o termo “representações”, para a nova história cultural (NHC), cabe aqui
mencionar uma inquietação do referido autor:
Já se mencionou antes que as soluções para os problemas às vezes geram
novos problemas. Tome-se a ideia de “representação”, por exemplo, um
conceito central da NHC. Ela parece significar que imagens e textos
simplesmente refletem ou imitam a realidade social. No entanto, vários
praticantes da NHC há muito se sentem desconfortáveis com essa
implicação. Em decorrência, tornou-se comum pensar e falar em
“construção”’ ou “produção” da realidade (de conhecimento, territórios,
classes sociais, doenças, tempo, identidade e assim por diante) por meio de
representações. (BURKE, 2008, p. 99).

Compartilhamos desse entendimento, como já postulamos anteriormente, e o
reafirmaremos ao discutir especificamente as fontes históricas, entendendo que as fontes não
são espelhos reais de seu tempo, mas construções de significados, cabendo ao historiador
interpretá-las. Ainda sobre a nova história cultural, Burke (2008) também revela que, mais
que inovações em relação ao método, muitos novos temas foram explorados com a ajuda de
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novos conceitos, como é o caso da história do corpo e da cultura material, sem desconsiderar,
é claro, as continuidades em relação a estudos anteriores.
Acerca da presença da história cultural na historiografia brasileira, faz-se necessário
mencionar o estudo de Souza (2014), no qual a autora delineia um painel geral da produção
historiográfica sobre a cultura no Brasil colonial. Com vistas a esse objetivo, ela não traz um
conceito fechado do termo cultura, mas alega partir da mesma definição de Carlo Ginzburg,
quando afirma que cultura é uma jaula flexível, ou ainda, uma teia de significados.
A princípio, Souza analisa o início do século XX (1907-1936), com as produções de
grandes historiadores, a saber: Capítulos de História Colonial, de Capistrano de Abreu;
Retrato do Brasil, de Paulo Prado, e Vida e morte do bandeirante, de José de Alcântara
Machado de Oliveira. No entanto, segundo a autora, o marco que inaugura os estudos
culturais no Brasil é Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre. Críticas à parte, afirma que
Freyre dignificou a diversidade de fontes, como os “[…] anúncios de jornais, os diários e a
correspondência familiar, os escritos de viajantes estrangeiros, os livros de receitas, as
fotografias, as cantigas de roda e toda a tradição oral” (SOUZA, 2014, p. 20), inovando
também no método, ainda que caibam ressalvas quanto ao encobrimento de contradições e
incoerências em sua obra.
Se Gilberto Freyre foi um dos pioneiros da história cultural brasileira, Sérgio Buarque
de Holanda é, para Souza (2014), quem marca o início de uma história cultural com
maturidade e rigor no Brasil, por meio da obra Raízes do Brasil. A autora elogia o rigor
metodológico adequado com que o escritor trata os objetos e a segurança com que maneja os
conceitos. Comparando Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre, destaca a inserção do
Brasil em um movimento que ganhava campo em nível mundial:
A vida material, as mentalidades, o imaginário foram objetos que se
impuseram a um e aos outros na mesma época, e certamente em decorrência
das leituras semelhantes que todos faziam então, combinando história,
sociologia e antropologia. Gilberto Freyre foi um precursor da moderna
história das mentalidades e da nova história cultural; Sérgio foi um dos seus
criadores, e o fez simultaneamente aos franceses, mesmo que os autores a
guiarem-no tenham sido diferentes. (SOUZA, 2014, p. 23-24).

Partindo para a análise dos anos 1940 e 1950, a autora menciona A cultura brasileira,
de Fernando de Azevedo, Formação da literatura brasileira, de Antonio Candido, e tece
vários elogios a Sérgio Buarque de Holanda, citando as obras Monções, Caminhos e
fronteiras e Visão do paraíso. Considera este último como o atestado de maioridade dos
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estudos culturais brasileiros, não tendo sido superado até a atualidade “[…] o substrato mental
dos colonizadores, ou o seu imaginário, nunca havia sido abordado como elemento
imprescindível para se compreender a constituição do espaço geográfico da América
Portuguesa e do processo colonizador” (SOUZA, 2014, p. 27).
Quanto ao período de 1960, Souza (2014) chama a atenção para a não presença de
obras significativas, o que atribui ao início do período da ditadura militar no Brasil, afetando
particularmente as ciências humanas. Os estudos sobre cultura foram, por um momento,
deixados de lado e considerados menos urgentes diante da conjuntura histórica vivida no país.
Ainda assim, já no fim da década de 1960 e início de 1970, a autora destaca alguns trabalhos
na linha da história das mentalidades, como Resíduos seiscentistas em Minas: textos do século
do ouro e as projeções do mundo barroco, de Afonso Ávila; Cristãos novos na Bahia, de
Anita Novinsky, e alguns títulos de Evaldo Cabral de Mello.
O balanço que a autora traz das produções recentes sobre a história cultural no e do
Brasil é feito dividindo as temáticas abordadas nesses trabalhos em quatro núcleos básicos. O
primeiro diz respeito aos que destacam “grupos de pessoas, suas ideias e obra” (SOUZA,
2014, p. 33). Nesse tópico cita Ideologia e escravidão, de Ronaldo Vainfas; A sátira e o
engenho, de João Adolfo Hansen, e Teatro do sacramento, de Alcir Pécora. O segundo grupo
de trabalhos analisados versa sobre o estudo de livros e leitores (a publicação de livros, sua
circulação e influência), e, nesse sentido, a autora destaca Presença francesa no movimento
democrático baiano de 1798, de Kátia Queirós Mattoso; No rascunho da nação:
inconfidência no Rio de Janeiro, de Afonso Carlos Marques dos Santos, e Na Bahia, contra o
Império, de István Jancsó. Destaca ainda trabalhos mais recentes, como estudos sobre hábitos
de leitura e circulação de livros no mundo colonial, campo que se desenvolve sob a influência,
sobretudo, de historiadores norte-americanos e franceses, como Roger Chartier e Robert
Darnton.
Quanto ao terceiro conjunto temático – sistemas de crenças na América Portuguesa –,
a autora ressalta O diabo e a terra de Santa Cruz, de sua própria autoria; Rosa egipcíaca: uma
santa africana no Brasil, de Luís Mott; A heresia dos índios, de Ronaldo Vainfas, e Maria
Padilha e toda a sua quadrilha, de Marlyse Meyer. Para exemplificar o quarto e último
núcleo de temas da história cultural recente sobre o Brasil colonial (os que abordam as trocas
culturais entre Europa e América), a autora menciona apenas dois trabalhos: Imagens da
colonização, de Ronald Raminelli, e Um herege vai ao paraíso, de Plínio Freire Gomes.
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Em suma, Souza (2014) considera que com Sérgio Buarque de Holanda, a história
cultural no Brasil começa a ganhar maturidade e rigor, destacando as produções recentes com
essa temática, pelo cada vez maior rigor teórico e metodológico.
As obras de Sérgio Buarque de Holanda [...] constituem, a meu ver, a própria
criação de uma história da cultura no Brasil. Antes dele, alguns momentos
brilhantes de autores como Capistrano de Abreu e José de Alcântara
Machado e Oliveira atestam a preocupação com o papel da cultura material
na formação social brasileira. Gilberto Freyre, precursor em tantos sentidos,
inaugura temas, renova o uso de fontes e inicia a análise da cultura numa
perspectiva fortemente influenciada pela história, sem contudo conseguir, no
enfoque e no método, suplantar certa superposição entre esta disciplina e a
antropologia. Com Sérgio, o conceito de cultura procura abarcar uma gama
significativamente maior de espaços, dando nova inteligibilidade ao processo
histórico: a vida material, o cotidiano, as mentalidades, as práticas e usos
populares e também as mais altas manifestações do espírito humano se
combinam e se relacionam dialeticamente com a sociedade. A história da
cultura concebida por Sérgio Buarque de Holanda entre os anos 40 e 50 não
difere muito da história cultural praticada hoje, ressalvando-se
evidentemente o maior rigor e cuidado que o conceito de cultura tem
recebido [...]. (SOUZA, 2014, p. 29).

É possível verificar que as produções da história da cultura ou história cultural no
Brasil, tomando as particularidades dos períodos, não são recentes, fato que refuta críticas
sustentadas pela ideia de modismo, assim como sobre as perspectivas de fragilidade dos
conceitos em que essa corrente historiográfica se apoia. Importante ressaltar que, para a
história da educação, esta perspectiva teórica possibilita renovação, ampliação das fontes e de
temas. Consequentemente, documentos não oficiais, como imprensa, fotografia, diários,
literatura e vários outros registros, permitem interpretar dados sobre a educação de
determinado período, alargando o campo de pesquisa para o historiador da educação. No caso
desta pesquisa, a imprensa constitui fonte principal e é sobre ela que discorreremos adiante.

1.2 Selecionar, ordenar, estruturar e narrar: a imprensa na/para a escrita da História da
Educação
A ampliação de fontes para a escrita da história, proporcionada pelos debates e escolas
supracitados, proporcionou a produção de temas e objetos nas distintas periodizações e
especificidades da historiografia. Esse movimento alcançou, igualmente, o campo da história
da educação, ampliando, em meio a fontes escritas, iconográficas, orais, materiais e outras,
significativamente, sobretudo nas duas últimas décadas, o número de produções sobre
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distintos campos educacionais, sejam estes formais ou informais. Documentos que antes
pareciam não oferecer dados, que estavam esquecidos, foram vistos com outros olhares.
Dentre esses documentos, podemos citar publicações impressas informativas com
distintos objetivos, que chamamos de imprensa escrita. Trata-se de jornais, revistas, folhetos,
almanaques, publicados temporariamente e sequencialmente para públicos diversos: pais,
alunos, público em geral, mulheres, crianças etc. Esses materiais, tomando a devida proporção
de cuidados, indicam aspectos da educação, ou instrução, em tempos e lugares variados. A
imprensa escrita nos possibilita também a compreensão de facetas da sociedade e da cultura
de um determinado período e lugar que, partindo do entendimento da educação como
processo social, nos permitem decifrar aspectos educacionais daquele momento histórico.
Acerca desses materiais impressos, temos alguns que são específicos para o campo
educacional. É o que chamamos de imprensa pedagógica. Refere-se a publicações destinadas
às questões educacionais, periódicos que abordam temas como trabalho docente, práticas de
ensino, leis e políticas governamentais, temas do cotidiano escolar relacionados às condições
materiais, assiduidade, métodos, além de críticas e/ou defesas de assuntos educacionais
diversos. Sobre o alcance do estudo da imprensa pedagógica, Catani afirma:
De fato, as revistas especializadas em educação no Brasil e em outros países,
de modo geral, constituem uma instância privilegiada para a apreensão dos
modos de funcionamento do campo educacional enquanto fazem circular
informações sobre o trabalho pedagógico e o aperfeiçoamento das práticas
docentes, o ensino específico das disciplinas, a organização dos sistemas, as
reivindicações da categoria do magistério e outros temas que emergem do
espaço profissional. Por outro lado, acompanhar o aparecimento e o ciclo de
vida dessas revistas permite conhecer as lutas por legitimidade, que se
travam no campo educacional. É possível analisar a participação dos agentes
produtores do periódico na organização do sistema de ensino e na elaboração
dos discursos que visam a instaurar as práticas exemplares. (Apud
CARVALHO; INÁCIO FILHO, 2007, p. 54).

Nóvoa (2002) afirma que a imprensa pedagógica é uma fonte essencial para a história
da educação, pois possibilita visualizar a articulação entre teoria e prática, entre as diretrizes
emanadas do Estado e as práticas da sala de aula. A imprensa também se caracteriza como
corpus documental fecundo para a pesquisa histórica educacional no sentido de carregar tanto
as aspirações para o futuro quanto as constatações de problemas e situações do presente. É o
lugar onde um grupo se afirma e põe em julgamento, seja do público ou de outros impressos,
suas posições sobre a educação de um período. Portanto, cabe ao pesquisador ir além da
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reconstrução das ideias dos pensadores do passado e questioná-las, compreendendo o papel
que ocuparam como discursos de poder.
Outro argumento a favor do uso da imprensa pedagógica como fonte para a escrita da
história da educação é o da diversidade de atores nela presentes. Para Nóvoa (2002), é
possível encontrar, no impresso, pais, professores, alunos, políticos, comunidade, inspetores
educacionais, pluralidade essa que contribui para uma visão sistêmica da educação de um
período. As questões principais de uma determinada época são percebidas nas páginas da
imprensa pedagógica, geralmente sob a luz de vários olhares.
São as características próprias da imprensa (a proximidade em relação ao
acontecimento, o caráter fugaz e polêmico, a vontade de intervir na
realidade) que lhe conferem este estatuto único e insubstituível como fonte
para o estudo histórico e sociológico da educação e da pedagogia. (NÓVOA,
2002, p. 31).

Reiterando as justificativas para o uso da imprensa pedagógica como fonte para a
pesquisa em História da Educação, Carvalho, Araújo e Gonçalves Neto (2002, p. 72) assim
afirmam:
[…] a imprensa, ligada à educação, constitui-se em um “corpus documental”
de inúmeras dimensões, pois consolida-se como testemunho de métodos e
concepções pedagógicas de um determinado período. Como também da
própria ideologia moral, política e social, possibilitando aos historiadores da
educação análises mais ricas a respeito dos discursos educacionais,
revelando-nos, ainda, em que medida eles eram recebidos e debatidos na
esfera pública, ou seja, qual era a sua ressonância no contexto social.

No Brasil, esse tipo de material surgiu na segunda metade do século XIX, em especial
nas duas últimas décadas dos Oitocentos. No recorte da presente pesquisa – os anos iniciais
após a proclamação da independência do país –, era mais comum abordar a instrução no
interior da imprensa que incluía em suas páginas diferentes temas. Dessa forma, não é
exclusividade da imprensa com fim pedagógico tratar da educação formal ou informal. A
imprensa não pedagógica, seja oficial ou não, constitui-se em rica fonte para a produção de
pesquisas da área, pelo estilo de escrita, de origem, direcionamentos, tempo, lugar etc. É o
caso dos jornais, imprensa não pedagógica, que também podem ser válidos para a
compreensão dos processos educativos, sobretudo na ausência da imprensa especificamente
educacional.
Para Bastos (2002, p. 151-152), “[…] a partir da necessidade de informar sobre fatos,
opiniões e acontecimentos, a imprensa procura engendrar uma mentalidade – uma certa
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maneira de ver – no seu destinatário, constituindo um público-leitor”. E é justamente essa
função de mediador cultural e ideológico ocupada pela imprensa na sociedade que faz dela
uma importante fonte para a história da educação. De acordo com Luca (2015), até 1970, no
Brasil, as pesquisas históricas que utilizavam a imprensa como fonte ainda eram poucas. A
partir das renovações no campo dos estudos históricos (conforme explicitado anteriormente),
[...] já não se questionava o uso dos jornais por sua falta de objetividade –
atributo que, de fato, nenhum vestígio do passado pode ostentar –, antes se
pretendia alertar para o uso instrumental e ingênuo que tomava os periódicos
como meros receptáculos de informações a serem selecionadas, extraídas e
utilizadas ao bel prazer do pesquisador. (LUCA, 2015, p. 116).

A autora aponta também para a mudança de destaque sofrida pela imprensa como
fonte histórica ainda na década de 1970, quando o próprio jornal tornou-se objeto da pesquisa
histórica. Para corroborar sua afirmação, apresenta uma série de trabalhos cujos objetos de
estudo eram os periódicos, em seus mais variados enfoques: história do movimento operário;
das revistas; a relação entre imprensa e literatura; e questões sobre gênero, infância, política e
censura.
Para o trabalho com a imprensa como fonte de pesquisa, Luca (2015, p. 132) orienta
que o primeiro aspecto a ser destacado deve ser a materialidade do imprenso. “Historicizar a
fonte requer ter em conta, portanto, as condições técnicas de produção vigentes e a
averiguação, dentre tudo que se dispunha, do que foi escolhido e por quê”. Além disso, a
pesquisadora sugere a análise de vários aspectos que acompanham os periódicos: as imagens,
a relação que manteve (ou não) com o mercado, a publicidade, o público a que se destinava, a
análise do discurso utilizado, a identificação cuidadosa do grupo responsável pela linha
editorial, a escolha dos títulos e as fontes de informação.
No sentido também de nortear a pesquisa histórica, Nóvoa (2002) apresenta múltiplas
perspectivas de se interrogar a imprensa. O autor sugere a análise do significado que esta
assume ao longo dos séculos XIX e XX como difusora de ideias e esclarecimento da
população e a forma de sua utilização pelos diversos atores educativos (professores,
associações, instituições oficiais etc.). Orienta que se considere ainda a pluralidade de
objetivos percebidos nas próprias páginas do impresso (profissionais, informativos,
doutrinários etc.).
Assim como afirma Nóvoa (2002) sobre o papel que o jornal ocupa no seio da
sociedade, sobretudo no século XIX, Faria Filho (2002, p. 134) assinala que no Brasil,
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[…] como em outros lugares do mundo, o jornal foi visto como uma
importante estratégia de construção de consensos, de propaganda política e
religiosa, de produção de novas sensibilidades, maneiras e costumes.
Sobretudo os jornais foram vistos como importante estratégia educativa.

Por fim, Luca discute, ainda que brevemente, sobre a neutralidade e objetividade do
discurso jornalístico, questionando a respeito da possibilidade de distinguir notícia e
interpretação. Para a autora, o debate pouco colabora para o efetivo trabalho do historiador
com suas fontes, e conclui: “[…] pode-se admitir [...] que a imprensa periódica seleciona,
ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo que se elegeu como digno de
chegar até o público” (LUCA, 2015, p. 139). Podemos afirmar então que, para a pesquisa
histórica, o importante é refletir sobre, analisar o discurso veiculado, não assumindo uma
posição ingênua perante a fonte.
Cabe aqui considerar que o trabalho com a imprensa, assim como com qualquer outra
fonte, dependerá daquilo que LaCapra (1998, p. 247) nomeia as perguntas corretas: “[…] un
hecho es un echo pertinente sólo con respecto a un marco de referencia que implica preguntas
que hacemos al pasado, y lo que distingue al saber productivo es la aptitud de plantear las
preguntas ‘correctas’ ”.
Ainda nesse movimento, vale ressalvar, com Chartier (2011, p. 353), que:
[…] é apenas pela decifração da lógica que governa as práticas da
representação, que jamais são neutras, que estão sempre indissociavelmente
ligadas a questões, estratégias e conflitos específicos, que se pode apreender,
de uma certa maneira, as práticas representadas e conduzir sobre elas uma
análise, difícil e instável.

Assim, Bastos (2002) pontua que o estudo da imprensa como fonte de pesquisa deve
ser submetido ao crivo de uma acertada crítica documental. Para a autora, é preciso desmontar
o texto da imprensa a fim de se analisar seus significados e contradições, submetendo a fonte
a leituras que não são únicas nem tampouco harmoniosas. Pelo contrário, o discurso veiculado
pelo periódico “[…] torna-se plural, aberto à releitura e não mais objeto de consumo passivo,
mas objeto de trabalho, através do qual o leitor produz significado” (BASTOS, 2002, p. 153).
Percorrer as páginas de um jornal da primeira metade do século, mesmo tentado focar
no objeto proposto – tarefa quase impossível –, indicou a pluralidade e as diferentes propostas
de leituras e releituras possíveis. Certamente que até o tema da instrução pode ser abordado
em outras perspectivas, afinal, as vistas e as lupas das leituras e dos leitores pesquisadores são
particulares, distintas, e podem alcançar o que não foi visto. Ou o que não foi dito.
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1.3 Pensar a educação na História: investigações no Brasil e em Goiás
Em artigo intitulado “História da Educação em Goiás: Estado da Arte”, Valdez e Barra
(2011) fazem um levantamento da produção acadêmica acerca dos estudos sobre história da
educação goiana, priorizando obras publicadas, dissertações e teses. A conclusão da pesquisa
inclui sete publicações no formato de livros e trinta e cinco trabalhos entre teses e
dissertações. Apesar da constatação de que a área da história da educação vem sendo, ao
longo das últimas décadas, cada vez mais foco de estudo, as autoras entendem que ainda há
muito a se pesquisar a esse respeito considerando a região Centro-Oeste.
Tratando da mesma temática ampliada para o Brasil, a posição de Carvalho, Araújo e
Gonçalves Neto (2002, p. 68) coincide com o que as autoras apontam: “[…] é consenso entre
os especialistas que essa área ainda está necessitando de mais estudos”. Sobre a questão, é
preciso considerar ainda, conforme os autores, que as linhas de pesquisas sobre a história da
educação nos programas de pós-graduação da região são recentes, contudo são valorosas para
ampliar e colocar, na ordem do debate, temas de história dos pensamentos educacionais.
O que pode se depreender é que existe uma lacuna de pesquisas a serem contempladas,
sobretudo no que diz respeito à educação goiana no período de colonização portuguesa e
imperial. A maior parte dos estudos investigados por Valdez e Barra (2011) refere-se ao
período republicano, o que aponta para uma preferência para a história mais próxima do
tempo presente. Vale considerar que a maior variedade de fontes e recursos, e em melhores
condições, favorece essa escolha, além da prática de investigar temas que parecem mais
próximos do tempo presente, dando a impressão de que a história não seja fugitiva por
demais.
Em defesa da área, salientamos o quanto pesquisas em história da educação poderiam
contribuir para a educação nos dias atuais. São muitos os questionamentos e as inquietações
sobre a educação atual e entendemos que compreender o passado nos seria útil nesses debates,
elucidando as discussões, permitindo, assim, maior clareza do problema e, por que não,
propondo soluções. Nosso anseio por mais pesquisas nesse campo de estudo corrobora o que
afirma Burke (2008, p. 180): “[...] embora não possamos esperar que os historiadores culturais
resolvam os problemas contemporâneos, o estudo da história cultural deveria permitir às
pessoas pensar sobre algumas dessas questões de maneira mais lúcida”.
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Em revisão feita da bibliografia publicada acerca da história da educação em Goiás
para a produção desta dissertação, os resultados encontrados confirmam a pesquisa das
autoras supracitadas. Em busca realizada na biblioteca eletrônica Scielo (site que reúne uma
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros), acerca de pesquisas sobre a história
da educação goiana, encontramos três artigos, elencados no quadro a seguir:
Quadro 1 - Revisão bibliográfica na Biblioteca Eletrônica Scielo
Trabalhos Scielo
Título

Momentos iniciais
da Educação Física
em Goiás (19171929)

Autor(a)

Cleber Dias

Local da
publicação

Revista Brasileira
de Educação Física
e Esporte

Programa/
Instituição
Escola de Educação
Física, Fisioterapia
e Terapia
Ocupacional –
Universidade
Federal de Minas
Gerais

Nação, região,
sertão e a invenção
dos brasis: chaves
Rúbia-Mar Nunes
Revista Brasileira
Universidade
de leitura para a
Pinto
de Educação
Federal de Goiás
Artigos
história da
educação
O Programa
Nacional de
Márcia Friedrich;
Inclusão de Jovens:
Ensaio: Avaliação e
Cláudio R.
Universidade
Projovem: uma
Machado Benite;
Políticas Públicas
análise entre a
Federal de Goiás
Anna M. Canavarro em Educação
proposta oficial e a
Benite.
experiência vivida
em Goiânia
Fonte: Biblioteca Eletrônica Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php). Quadro elaborado pela autora.

Realizamos também uma busca com o mesmo tema – História da Educação de Goiás –
no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes), biblioteca virtual que reúne diversas publicações científicas nacionais e
internacionais. Nessa investigação, encontramos um total de 85 trabalhos a princípio, o que
justificou um refinamento da pesquisa pelo período a que se refere esta dissertação: o século
XIX. Os resultados encontrados então para a história da educação goiana no século XIX
incluem quatro teses, uma dissertação e três artigos, como demonstra o quadro que segue:
Quadro 2 - Revisão bibliográfica no Portal de Periódicos da Capes
Trabalhos no Portal de Periódicos da Capes
Título
Teses

Cultura histórica e

Autor(a)
Miriam Bianca

Data da
publicação
2011

Programa/
Instituição/
Revista
Universidade
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História ensinada
Amaral Ribeiro
Federal de Goiás
em Goiás (1846 1934)
Gênero, história e
educação: a
experiência de
Thiago Fernando
Universidade de
escolarização de
2010
Sant'Anna Silva
Brasília
meninas e meninos
na província de
Goiás (1827-1889)
Política e
escolarização em
Universidade
Goiás, Morrinhos,
Miriam Fábia Alves 2007
Federal de Minas
na primeira
Gerais
república
Goyas, século XIX:
Universidade
as matemáticas e as
Vanda Domingos
Estadual Paulista
mudanças das
2007
Vieira
Júlio de Mesquita
práticas sociais de
Filho
ensino
Professora Leolinda
Daltro: uma
Pontifícia
proposta de
Maria Emília Vieira
Universidade
2007
Dissertação
catequese laica para de Abreu
Católica de São
Paulo
os indígenas do
Brasil (1895–1911)
Educação histórica:
perspectivas para o
Maria da Conceição
Sæculum: Revista
ensino de história
Silva
de História
em Goiás
A afirmação do
trabalho feminino
na trajetória
histórico-cultural de Luana Nunes
Boletim Goiano de
Vila Boa de Goiás:
Martins
Geografia
Artigos
uma perspectiva
para o planejamento
turístico
Escolas mistas,
escolas normais: a
coeducação e a
Revista Estudos
June E. Hahner
feminização do
Feministas
magistério no
século XIX
Fonte: Portal de Periódicos da Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br/). Quadro elaborado pela autora.

Parte dessa revisão bibliográfica incluiu também a busca pelo tema nas principais
revistas de história da educação do país. Como se tratava de periódicos específicos da área,
investigamos somente as produções cujos temas envolvessem Goiás. Na Revista Brasileira de
História da Educação, publicação oficial da Sociedade Brasileira de História da Educação
(SBHE), encontramos seis artigos sobre a história da educação goiana, porém somente um se
referia ao século XIX. Na Revista História da Educação, espaço de socialização de pesquisas
da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação (Asphe),
identificamos quatro artigos sobre Goiás, mas apenas um condizente ao século XIX. Também
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na revista Cadernos de História da Educação, órgão associado à Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Uberlândia, encontramos uma publicação sobre o tema aqui tratado.
Os resultados dessas buscas são mais bem visualizados nos quadros a seguir:
Quadro 3 - Revisão bibliográfica na Revista Brasileira de História da Educação
Revista Brasileira de História da Educação
Título

Autor(a)

Dados da
publicação

Programa/
Instituição

O ensino da escrita,
da leitura, do
Universidade
cálculo e da
Artigo
Estadual de Goiás/
doutrina religiosa
Sandra Elaine Aires
V. 8, n. 3, 2008
Centro
de Abreu
nas escolas de
Universitário de
primeiras letras da
Anápolis
província de Goiás
no século XIX
Fonte: Revista Brasileira de História da Educação (http://rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe). Quadro elaborado
pela autora.
Quadro 4 - Revisão bibliográfica na revista História da Educação
Revista História da Educação
Título

Autor(a)

Dados da
publicação

Programa/
Instituição

Régua e compasso
no ensino primário?
Circulação e
Artigo
Universidade
apropriação de
Maria Célia Leme
V. 18, n. 44, 2014
Federal de São
práticas normativas da Silva
Paulo
para as matérias de
desenho e
geometria
Fonte: Revista História da Educação (http://seer.ufrgs.br/asphe/issue/archive). Quadro elaborado pela autora.
Quadro 5 - Revisão bibliográfica na revista Cadernos de História da Educação
Revista Brasileira de História da Educação
Título

Autor(a)

Dados da
publicação

Programa/
Instituição

Condições
materiais para o
Artigo
Universidade
exercício docente:
Valdeniza Maria
V. 7, 2008
Federal de
sinais de um projeto Lopes da Barra
Uberlândia
educacional
oitocentista
Fonte: Revista Cadernos de História da Educação (http://www.seer.ufu.br/index.php/che/). Quadro elaborado
pela autora.

Sobre a revisão de publicações acerca da história da educação goiana, é imprescindível
citar o trabalho de Ana Maria Gonçalves (2015), A produção científica sobre a História da
Educação Goiana (1990-2014). A autora traz uma revisão das teses e dissertações que tratam
do tema nos programas de pós-graduação em Goiás e em outros estados. O mapeamento
realizado acusa a produção de treze teses e nove dissertações sobre a história da educação
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goiana defendidas em programas de outros estados. Já nos programas de pós-graduação
localizados no estado de Goiás, a autora aponta a publicação de vinte dissertações e quatro
teses sobre o tema no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação
da UFG; uma tese e seis dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em História
da UFG; duas teses e dez dissertações na PUC-GO e seis dissertações defendidas no
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG-Campus Catalão.
Gonçalves (2015) ressalta também que a grande maioria das teses e dissertações
contemplando a história da educação em Goiás concentra-se no recorte temporal do século
XIX e afirma também que,
[...] pela análise do conjunto da produção defendida nos programas de pósgraduação em História da Educação do estado de Goiás, pode-se constatar
que a representatividade da área ainda é muito pequena, conforme o quadro
10. No entanto, constata-se um significativo crescimento, operado a partir
dos anos 2000, com a constituição de grupos de pesquisas e a criação de
novos programas. (GONÇALVES, 2015, p. 85).
Quadro 6 - Número de dissertações e teses defendidas nos PPGEs de Goiás (1990-2014)
Instituições
Dissertações Dissertações Teses
Teses
em Total
História da
História da
Educação
Educação
PPGE/FE/UFG
419
20
86
4
505
PPGE/PUC-GO
219
10
34
2
253
PPGEDUC/CAC/UFG 20
6
20
Fonte: GONÇALVES (2015, p. 85).

Total
História da
Educação
24 (4,8%)
12 (4,8%)
6 (30%)

Ainda em contribuição aos estudos de história da educação em Goiás, faz-se
importante ressaltar a obra Estudos de História da Educação de Goiás, organizado por
Valdeniza Maria Lopes da Barra (2011). O livro reúne pesquisas que abrangem vasta
documentação sobre a história da educação goiana e aborda temáticas da instrução em Goiás,
no período entre 1830 e 1930. Trata-se da coletânea de trabalhos que versam sobre questões
gerais da educação, como a instrução da infância, questões de gênero, docentes da instrução
pública, livros para o expediente das aulas primárias, a educação de negros e vários outros
aspectos do projeto de educação da sociedade goiana no século XIX e início do XX.
Da revisão realizada acerca da bibliografia produzida sobre o tema da História da
Educação goiana, depreende-se a necessidade de se investir em pesquisas nessa área. E é
preciso ressaltar que nenhum dos trabalhos encontrados possui a imprensa não pedagógica do
século XIX como fonte principal para se estudar a educação do período, o que valida a
observação de Carvalho, Araújo e Gonçalves Neto (2002, p. 85): “[…] a nosso ver o estudo
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da imprensa é inovador, tanto no que diz respeito à temática quanto às fontes de pesquisa a
serem utilizadas”.
Nesse contexto da necessidade de se ampliar estudos, a imprensa local surge como
mais uma possibilidade de preencher os espaços na pesquisa historiográfica da educação
goiana. Nos trabalhos relacionados na pesquisa de Valdez e Barra (2011), a imprensa aparece
como uma dentre as várias fontes utilizadas pelos autores, predominando a imprensa oficial.
Entretanto, também nessa busca, em nenhum dos trabalhos, a imprensa ocupa o papel de fonte
principal ou foco do estudo.
Em contraposição, várias pesquisas sobre história da educação podem ser encontradas
em outras regiões tendo a imprensa como principal objeto de análise. É o caso da obra
História da Educação pela imprensa, em que Schelbauer e Araújo (2007, p. 5) reúnem dez
artigos oriundos de pesquisas sobre História da Educação cuja fonte é a imprensa. Segundo os
autores, “[…] os textos reunidos são uma amostra sobre a co-participação da imprensa na
dinâmica social, bem como sobre sua vinculação ao processo de produção da existência
humana”.
Entendendo a educação como prática social estruturada com base no que a cultura
veicula, a imprensa, para Schelbauer e Araújo (2007), amplia os horizontes para além da
educação escolar, tem seu lugar na educação dos homens em sociedade e, portanto, é fonte
privilegiada para os estudos de história da educação. As pesquisas apresentadas por esses
autores privilegiam o período entre o final do século XIX e os anos 80 do século XX, e
envolvem jornais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e
Portugal. Corroborando com esses dados, Carvalho, Araújo e Gonçalves Neto (2002, p. 69)
afirmam que “os estudos existentes e divulgados, quase sempre, tomam como foco de
interesse a realidade dos estados mais desenvolvidos ou considerados de maior importância e
peso político”.
A constatação do período e das localidades contempladas nesses estudos reitera também
o que já afirmamos sobre a necessidade de produções acerca da história da educação goiana,
sobretudo nos anos iniciais do Império. Este, portanto, é o foco deste trabalho, de que nos
ocuparemos detalhadamente no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 2
DESVELA AS TERRAS GOIANAS: A IMPRENSA GOIANA NAS PÁGINAS DE A
MATUTINA MEIAPONTENSE

Pelo exposto no primeiro capítulo, entendemos que a pesquisa sobre a história da
educação goiana, principalmente nos anos iniciais do Império, tendo como fonte a imprensa
não oficial, muito pode contribuir para os estudos acerca das questões educacionais locais.
Para tanto, reafirmamos a necessidade de sermos cuidadosos na leitura e interpretação dessa
fonte, não a tomando como espelho real de fatos ocorridos, mas como representação da
cultura, da política e do pensamento de homens de seu tempo.
Neste capítulo, discorreremos sobre a imprensa em Goiás, sua história e
características, especificando A Matutina Meiapontense como a fonte histórica aqui escolhida.
Datado de 1830, trata-se do primeiro jornal goiano. Analisaremos discursos que versam sobre
questões educacionais do período presentes nesse periódico.

2.1 Periódicos no meio do sertão: a imprensa em Goiás

Como descrito até aqui, os jornais desempenham uma função primordial na política
local. Por isso, o estudo dessas fontes permite desvelar experiências e visões outras que
servem não apenas para compartimentar a história, mas também para acrescentar outros
elementos à sua interpretação. Por exemplo, no estudo que Carvalho e Inácio Filho (2007)
fazem da imprensa local de Uberaba e Uberabinha a respeito dos debates educacionais na
imprensa do início do século XX, os autores fazem o seguinte destaque:
A idéia de se trabalhar com uma imprensa local, praticamente inexplorada
enquanto fonte histórica, apenas nos faz pressupor novas interpretações. Ou
seja, depararmo-nos com determinados artigos, inéditos, que nos obrigaram
a questioná-los também de forma mais profunda: entender como a educação
era pensada, as preocupações que se tinham sobre ela, quem levantava
problemas a ela relacionados, quais saídas eram propostas, do que ou de
quem dependia colocar em prática esta ou aquela solução, e isso tudo em
localidades que tinham pouca importância (se formos pensar no âmbito
nacional) naquele contexto; as respostas para essas perguntas e outras ainda,
se somadas, desvelaram um outro Brasil, uma outra Minas Gerais, um outro
Triângulo Mineiro e outra Uberaba e Uberabinha. (CARVALHO; INÁCIO
FILHO, 2007, p. 64-65).
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Acerca dos aspectos regionais, em sua obra, Teles (1989) faz algumas considerações
sobre aqueles que seriam os precursores da imprensa em Goiás. Segundo o autor, o Padre
Luiz Antônio da Silva e Souza reuniu e propagou informações e estatísticas sobre o contexto
histórico, econômico e social do Goiás colonial. E menciona os viajantes que passaram pelas
terras goianas no início do século XIX, como Auguste de Saint-Hillaire, Johann Emanuel
Pohl, Luiz D’Alincourt, Raymundo José da Cunha Mattos e outros, que, por terem deixado
registradas suas impressões sobre Goiás, são tidos como precursores da história de nossa
imprensa.
A respeito da circulação de jornais em Goiás no século XIX, o estudo de Barra e
Fabiano (2010) sobre a obra de Lôbo (1949), intitulada Contribuição à história da imprensa
goiana, nos permite ver o seguinte quadro, indicando os nomes dos periódicos, as datas de
circulação e as pessoas que estavam à frente dos respectivos jornais:
Quadro 7 - Cronologia dos periódicos criados em Goiás no século XIX
Nome
Período
Iniciativa
A Matutyna Meyapontense 1830-1834
Joaquim Alves de Oliveira
Correio Oficial
1837Governo de Goiás
O Goiano
1846 – ...
Iniciativa particular
O Tocantins
1855–1857
Coronel Felipe Antônio Cardoso de Santa Cruz
Imprensa Goiana
1860-1860
Padre Tito de Souza Rego e Carvalho
Alto Tocantins
1860-1860
Umbelino Godinho Galvão de Moura Lacerda
Alto Araguaia
1866-1873
Major Antônio Pereira de Abreu
Monitor Goiano
1866-1867
Dr. Antônio Felix de Bulhões Jardim e tenente José Inácio de
Azevedo
O Cidadão
1867-1867
Luiz Gonzaga Confúcio de Sá
Província de Goiás
1869-1873
Major Inácio Soares de Bulhões
O Progresso
1870-1871
Estudantes do Liceu Goiano
Aurora
1873-1873
Drs. José Leopoldo de Bulhões Jardim, Olegário
Herculano da Silveira Pinto, Francisco Cardoso de
Santa Cruz, João Antonio da Costa Campos
Regeneração
1878-1879
Cândido da Costa Oliveira
A Tribuna Livre
1878-1884
Dr. Antônio Félix de Bulhões Jardim (redator), José do
Patrocínio Marques Tocantins (editor)
O Comércio
1879-1884
Major Antonio Pereira de Abreu
Luiz Gonzaga Jaime
Empresa do Araguaia
1882-1883
Coronel José Inácio Correia de Morais
Bocaiúva
1882-1883
Coronel Manuel Alves de Castro
O Porvir
1882
Órgão do Clube Juvenil
Província de Goiás
1883-1884
João Fleury de Campos Curado
Goiás
1884
Drs. Antônio Felix de Bulhões Jardim e Major Inácio
Soares de Bulhões
O Publicador Goiano
1884Tocantins & Aranha
O Libertador
1885
Dr. Antônio Felix de Bulhões Jardim
Aurora
1885
Floriano Florambel
Bouquet
1885-1886
Alfredo Barros
Constitucional
1885-1888
Coronel José Gonzaga Sócrates de Sá
O Brasil Federal
1886
Dr. Joaquim Xavier Guimarães
Canário
1887-1888
Sem identificação
O Phenix
1887-1888
“Moços idealistas”, Rafael Américo Torres (redator)
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O Astro
O Beija-Flor
A União
Azilo da Razão

1887-1889
1887
1888
1888-1889

Gazeta Goiana
A Cruz
Estado de Goiás

1889-1891
1890-1891
1891-1897

A Voz do Artista
Jornal e Goiás
O Goiano
A República

1891-1994
1892-1893
1892-1893
1896-1897

A República
1897-1900
Fonte: BARRA; FABIANO (2010).

Avelino de Paiva (redator)
João da Rocha Vidal
Drs. José Leopoldo de Bulhões Jardim, João Teixeira
Álvares, Francisco de Paula Alvelos, Coronel José
Gonzaga Sócrates de Sá
Monsenhor Inácio Xavier da Silva
Frei Gil Vila Nova
Monsenhor Inácio Xavier da Silva, Luiz Gonzaga Jaime,
Major Augusto Alves de Castro
“Órgão da classe operária”
Pacífico Marques Aranha
Major Luiz Monteiro
Drs. João Alves de Castro, A. Ramos Caiado e
Hermenegildo Lopes de Morais (redatores)
Luiz Gonzaga Jaime

Em uma província retratada pela historiografia sob o estigma de decadente, pobre e
distante, chama-nos a atenção a quantidade de periódicos que circularam durante o século
XIX. É possível perceber a variedade dos locais de origem de cada folha, assim como a
diversidade dos nomes à frente dessas iniciativas. Não se tinha em Goiás uma imprensa
unicamente oficial, a cargo das publicações governamentais. Pelo contrário, vemos, em todo o
século XIX, a tentativa de homens públicos em ganhar espaço pelo instrumento da imprensa.
Observamos que, em Goiás, o período que teve maior produção de jornais foi a década
de 1880,7 com dezenove periódicos, fato que aponta de forma expressiva para o grande debate
político que estava posto naquele momento: os anos finais do Império. De acordo com Franco
(2001, p. 160), nesse período:
Vale destacar a importância da família Bulhões – oligarquia que manteve o poder no
Estado até a ascensão da família Caiado – na história da imprensa goiana: seu nome
está associado a sete periódicos desse período (seis jornais e uma revista) (Teles,
1989, p. 35-44). Evidentemente, os jornais foram um importante instrumento de luta
política e legitimação do poder dos grupos políticos, como o dos Bulhões, que
tinham como destaque intelectual Antônio Félix de Bulhões Jardim. E essa
utilização da imprensa como tribuna de luta, já presente no Império, fortaleceu-se no
Período Republicano.

Também sobre as contribuições da imprensa local, Franco (2001, p. 159-160) afirma
que:

7

Para uma breve história da imprensa goiana, ver: <http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/umahistoria-da-imprensa-goiana-1-parte>;
<http://www.jornalopcao.com.br/posts/opcao-cultural/uma-historia-daimprensa-goiana> e, ainda, Borges e Lima (2008).
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No caso da criação de uma identidade regional, a imprensa tem um peso
maior do que as instituições de caráter nacional. Assim, ainda que a maioria
da população seja iletrada e não tenha acesso à imprensa escrita, as
informações e as ideologias veiculadas por ela circulam da elite letrada para
as outras camadas sociais.

O significativo número de jornais que circularam em Goiás no século XIX nos permite
considerar uma elite local interessada em estabelecer uma identidade diferente para a região,
baseada na modernidade e no progresso. De acordo com Silva (1997 apud MACHADO, 2007,
p. 36), o aumento do número de jornais nesse contexto histórico também se deve às
transformações socioeconômicas do período: “[…] a alfabetização, a diminuição da jornada
média de trabalho, a elevação do salário mínimo e o aumento dos bens de consumo em muitos
países ocidentais”.
Também indo em direção contrária ao discurso de um Goiás considerado arcaico e
desinteressado, Borges (1984, p. 33) assim se pronuncia:
Goiás, localizado no interior, sem comunicações e deficitário nas finanças,
foi a 10ª província a ter uma folha, isto é, depois do Rio (‘Gazeta do Rio de
Janeiro’ – 1808), da Bahia (‘A Idade de Ouro do Brasil’ – 1811), de
Pernambuco (‘Aurora Pernambucana’ – 1821), do Maranhão (‘O
Conciliador do Maranhão’ – 1821), do Pará (‘O Paraense’ – 1822), de Minas
Gerais (‘O Compilador Mineiro’ – 1823), do Ceará (‘Diário do Governo do
Ceará’ – 1824), de São Paulo (‘O Farol Paulistano’ – 1827) e do Rio Grande
do Sul (‘Diário de Porto Alegre’ – 1827), e antes de Santa Catarina, Alagoas,
Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso, Espírito Santo, Paraná,
Amazonas, Paraíba e Piauí.

É possível perceber então que Goiás esteve inserido no nascimento da imprensa
brasileira conforme o curso geral das províncias. Considerando o surgimento do primeiro
periódico em 1808, o lançamento de A Matutina em Goiás, em 1830, não estava tão distante a
ponto de justificar o papel de atraso e marasmo atribuído, por muito tempo, a Goiás.
Pesquisadores cada vez mais têm revisto essa perspectiva da decadência na historiografia
goiana, e os estudos por nós realizados corroboram nesse sentido. Entendemos que para uma
província tão distante geograficamente dos grandes centros, sobretudo considerando as
especificidades do contexto histórico do século XIX, Goiás acompanhou satisfatoriamente o
movimento de nascimento da imprensa brasileira, o que aponta também para a presença de
um público na província goiana que se interessava pelos debates políticos e pelas “luzes”
trazidas pelas páginas dos periódicos.
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Faz-se necessário pontuar que ao contrapormos o discurso da decadência, o fazemos
considerando a fonte que pesquisamos e, sobretudo, o que nela percebemos sobre a educação
do período. Não negamos as consequências econômicas da estagnação das minas de ouro, mas
destacamos desenvolvimentos outros que, apesar do recesso financeiro, ocorreram em Goiás
no século XIX.
É importante destacar que Goiás, naquele período, contava com pouco mais de
sessenta mil habitantes, sendo dez mil na cidade de Goiás, então capital da província, onde
havia também forte presença de escravos. Os núcleos urbanos principais localizavam-se na
porção sul, mas vários arraiais destacavam-se pela sua posição geográfica e pela presença de
“homens instruídos”, envolvidos na política e na administração da província, como é o caso
de: Meia Ponte (Pirenópolis), Curralinho (Itaberaí), Corumbá, Anicuns, Santa Cruz, Bonfim
(Silvânia), Santa Luzia (Luziânia), Pilar, Amaro Leite, Traíras, São José do Tocantins
(Tocantinópolis), Natividade, Cavalcante, São Domingos, Palma, Arraias, Pontal e outros,
conforme registrou Teles (1989, p. 25).
O arraial de Meia Ponte, local de origem de A Matutina, foi fundado em 1731 e
elevado à categoria de vila em 1832. Assis (2007) o descreve como situado na margem
esquerda do Rio das Almas, cercado de altíssimas serras, ramificações da serra dos Pirineus,
de clima ameno, pelo menos seis rios navegáveis e mais de setecentos pequenos ribeiros.
Compunham também o cenário meia-pontense seis templos, três praças, oito ruas (não
considerando travessas e becos), dois chafarizes e uma fonte.
Como bem registrou Franco (2001, p. 160), consideramos aqui a imprensa como
espaço de disputa e luta pelo poder, “uma vez que os meios de comunicação constituem-se,
cada vez mais, em sujeitos políticos privilegiados”. Em Goiás, segundo dados das pesquisas
feitas por Assis (2007) e Oliveira (2013), a imprensa surgiu na primeira metade do século
XIX, período marcado por grande efervescência política, assim como de resto em todo o
Brasil. Essas questões, evidentemente, refletiam-se na imprensa local. Conforme Sodré (1983,
p. 223), nesse período, “[…] questões e reformas refletiam-se na imprensa, naturalmente, e
esta ampliava sua influência, ganhava nova fisionomia, progredia tecnicamente, generalizava
seus efeitos – espelhava o quadro que o país apresentava”.
No cenário local, segundo Assis (2007, p. 38-39):
As características sociais, econômicas e culturais de Goiás e do Império
guardavam grandes dificuldades para um empreendimento nos moldes da
criação de um jornal. A começar pelas dificuldades técnicas, passando pelo
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baixo grau de instrução da sociedade em geral, a fundação de um periódico
no meio do sertão era uma iniciativa com poucas chances de sucesso.
Todavia, geograficamente isolado do resto da nação, Goiás buscava sua
integração com as idéias liberais em voga no mundo, bem como sua inserção
no novo contexto nacional, atualizando-se ideologicamente para participar
do novo ordenamento político que emergia no país. [...] No século XIX,
especialmente após o rompimento político com Portugal, um grande número
de jornais surgiu em todo o Império como instrumento ativo de propaganda
política e doutrinação ideológica.

As ambições políticas estavam frequentemente presentes na imprensa goiana. De
acordo com Moraes (1974, p. 52), “[…] após se estruturarem os grupos políticos, com
aspirações de mando, as paixões, as tendências, os interesses frustrados, as rivalidades de
famílias projetaram-se entre os que militavam na imprensa, na política goiana”. Portanto, para
uma interpretação mais consistente dos processos educativos, o que é nosso interesse, essas
questões não podem ser desconsideradas ao analisarmos a imprensa como fonte para a história
da educação.
Segundo Luca (2015), os jornais da maior parte do século XIX eram produto de um
idealizador, que arcava com os custos de um periódico para se valer da palavra impressa
como instrumento de combate. Isso, contudo, adquiriu nova feição a partir das décadas
iniciais do século XX, uma vez que os “[…] proprietários das empresas jornalísticas
abandonaram os métodos artesanais e, em consonância com os interesses ditados pelo lucro,
passaram a administrar racionalmente o empreendimento” (LUCA, 2015, p. 133).
No período em que circulou A Matutina, de 1830 a 1834, Goiás vivia efervescentes
movimentos políticos. Por exemplo, em 1831, o então presidente da província, o português
Miguel Lino de Moraes, encontrou seu primeiro movimento contestatório. Vale observar que
o movimento goiano mantinha relação com a instabilidade política do Período Regencial e
também se fazia, conforme registrou Assis (2009, p. 58), “[…] expressão dos anseios
autonomistas, presentes nas províncias brasileiras, e embaraçados em Goiás pelo fenômeno do
oficialismo político”.
A Constituição de 1824 instituiu no Brasil a forma unitária de Estado. Vale assinalar
que as províncias eram privadas de qualquer autonomia, eram integralmente submetidas ao
poder central, instalado no Rio de Janeiro. Por conseguinte, as províncias não gozavam de
governo autônomo em relação ao poder central, nem de impostos designados diretamente à
administração da província. Seu presidente era nomeado pelo Imperador, que poderia
substituí-lo em qualquer tempo. Em Goiás, ao nomear o presidente da província e outros
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responsáveis por importantes cargos administrativos, o Imperador, conforme Assis (2009, p.
56), “[…] elevava ao poder provincial elementos desvinculados do contexto político regional.
A essa proeminência de elementos estrangeiros na política da Província dá-se o nome de
oficialismo político”. Esse era mais um fator a se somar ao clima de insatisfação e fragilidade
política do contexto em que surge A Matutina.
Quando deposto Miguel Lino, condenando o caráter antilusitano do movimento dos
radicais, a regência passou o controle da província para José Rodrigues Jardim, que governou
de 1831 a 1837 e era representante do grupo dos moderados – grupo a que pertencia o
periódico aqui analisado, A Matutina Meiapontense.

2.2 Moderado, informativo, democrata, liberal, imperial e “ao lado do povo”: alguns
lugares de A Matutina Meiapontense
Destinar um lugar determinado para A Matutina nos parece uma tarefa complicada,
pois este primeiro jornal da província, apesar de se autointitular conforme nosso subtítulo
acima, no decorrer das leituras, parece escapar do que se propunha. Em especial do que
significava ser do lado do povo, afinal, que povo seria este? Não propomos tal debate, mas
sim trazer alguns dados que podem nos ajudar a pensar esse veículo de informação em tempos
dos anos trinta oitocentistas em Goiás.
Para isso, vale começar pelo ano de 1829, quando o então presidente da província de
Goiás, Miguel Lino de Morais, encaminhou ao governo imperial um ofício solicitando uma
tipografia para essa região.
Ofício s/número. Ilm.º e Exm.º Senhor. Transmito por cópia à presença de V.
Exa. um artigo da data da sessão do Conselho do Governo em 06 do corrente
pela qual se pede uma tipografia para essa Capitania. Deus guarde a V. Exa.
Cidade de Goiás, 29 de abril de 1829. Senhor José Clemente Pereira. aa)
Miguel Lino de Morais. (Apud TELES, 1989, p. 26).

Essa iniciativa, no entanto, foi vetada com a justificativa de que a referida solicitação
era inconsequente e imatura. Para Teles (1989, p. 26), isso se baseava no fato de que “Goiás,
naquela época, esgotadas as jazidas auríferas e sem nenhuma expressão política, representava
apenas um peso pesado no minguado orçamento do Império”. Nesse contexto o Comendador
Joaquim Alves de Oliveira, comandante-geral do distrito de Meia Ponte, decide adquirir uma
tipografia na província do Rio de Janeiro com seus próprios recursos.
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Segundo Assis (2007) e Oliveira (2013), Joaquim Alves de Oliveira nasceu no arraial
de Pilar, em 18 de agosto de 1770, e faleceu em Meia Ponte no dia 4 de outubro de 1851. Em
1792, dirigiu-se ao Rio de Janeiro para tentar a carreira eclesiástica. Como não obteve êxito,
passou a trabalhar como caixeiro e, posteriormente, como negociante autônomo, carreira em
que foi bem-sucedido. Alcançou considerável fortuna e adquiriu terras e tropas para transporte
e escravos. Estabeleceu-se em Meia Ponte em 1793. Lá se envolveu politicamente e foi
membro da Junta de governo instalada na então Capitania de Goiás no ano de 1822. Dedicouse também à agricultura, no início do século XIX, mais precisamente em 1802, e deu início à
construção do “Engenho de São Joaquim”,8 a maior propriedade agrícola da Capitania. Este
lugar, de acordo com Teles (1989), foi mencionado, com ênfase, nos relatos dos viajantes
estrangeiros Johann Emanuel Pohl (austríaco, esteve em Goiás entre 1818 e 1820), Auguste
Saint-Hillaire (francês, passou por Goiás em 1819), Francis Castelnau (também francês,
esteve na província goiana em 1844) e Luiz D’Alincourt (português, passou por Goiás em
1818). Joaquim Alves de Oliveira, além de criar o jornal que é foco deste estudo, fundou a
primeira biblioteca da província no ano de 1830.
Para o nosso propósito – identificar nas páginas de A Matutina pistas sobre a educação
goiana do período –, é preciso fazer uma análise desse jornal não apenas lendo o que nele está
escrito, mas percebendo os condicionamentos que levam a uma dada compreensão do texto,
como nos alerta Chartier (2002, p. 123):
[...] o leitor é, sempre, pensado pelo autor, pelo comentador e pelo editor
como devendo ficar sujeito a um sentido único, a uma compreensão correcta,
a uma leitura autorizada. Abordar a leitura é, portanto, considerar,
conjuntamente, a irredutível liberdade dos leitores e os condicionamentos
que pretendem refreá-la. [...] Dessas estratégias, umas são explícitas,
recorrendo ao discurso (nos prefácios, advertências, glosas e notas), e outras
implícitas, fazendo do texto uma maquinaria que, necessariamente, deve
impor uma justa compreensão. Orientado ou colocado numa armadilha, o
leitor encontra-se, sempre, inscrito no texto, mas, por seu turno, este
inscreve-se diversamente nos seus leitores.

É nesse sentido que pretendemos pensar os homens e as ideias por trás deste periódico
e as formas materiais do impresso, entendendo que são fatores determinantes para a
compreensão do texto publicado. Ainda que não pretendamos aqui fazer uma história das

8

O Engenho de São Joaquim, após a morte do Comendador Oliveira, foi passado para seu genro, o Sargento-mor
Joaquim da Costa Teixeira, que o vendeu para o Padre Simeão Estelita Lopes Zedes, em 1864. Hoje, o engenho é
conhecido como Fazenda Babilônia. Sob a administração da bisneta do Padre Simeão, é aberto para visitação.
Ver mais em: <http://www.fazendababilonia.com.br/>.
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práticas de leitura de A Matutina, as considerações de Chartier nos orientam a observar certos
elementos que contribuem para uma interpretação da fonte histórica. É assim que buscamos
analisar, antes dos textos publicados nesse jornal e que versam sobre a temática da educação,
os aspectos da materialidade do periódico, a disposição do texto, o posicionamento político
dos redatores, os locais de circulação, sua periodicidade e outros fatores que possam nos guiar
na interpretação do escrito.
De acordo com Chartier (2002, p. 127), “[…] não existe nenhum texto fora do suporte
que o dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa
das formas através das quais ele chega ao seu leitor”. Assim, compreender as subjetividades
inerentes da imprensa, seja de qualquer espécie, em qualquer tempo ou lugar, é primordial
para emitir qualquer espécie de análise, sobretudo em uma pesquisa científica.
De acordo com Assis (2007), o jornal A Matutina Meiapontense, fundado em 5 de
março de 1830, tinha por interesse os ideais do grupo moderado da província goiana, nos
anos iniciais do Império, e era comercializado em diversas localidades. Os interessados
poderiam assinar a folha nas cidades de Cuiabá (MT), na loja do Senhor João Fleury de
Camargo, de Vila Boa (hoje cidade de Goiás, GO), na loja do Senhor Sargento Mor Manoel
Francisco Ferreira, na Villa de São João d’El-Rei (MG), na tipografia do jornal Astro de
Minas, e nos arraiais de Trahiras, na casa do Reverendíssimo Senhor Visitador Manoel da
Silva Alvares, e de Meia Ponte (GO), na Tipografia de Oliveira.
Embora não dispomos de muitos dados concretos acerca de quem lia este jornal, ou de
quem lia para quem, prática comum em lugares com poucos alfabetizados, foi possível
averiguar algumas práticas referentes ao seu uso. Diante do pouco material impresso, como
livros, compêndios, cartilhas e outros que fossem úteis para o ensino, este periódico era
utilizado como material, provavelmente para o ensino da leitura, como também para inspirar o
gosto da leitura no ambiente escolar, como demonstra o excerto de uma correspondência
publicada na Matutina:
Hum certo Professor de Grammatica que faz ler aos seos Discipulos a
Matutina para lhes inspirar o gosto da leitura, e para ouvir como ajuizaõ das
matérias, me refferio as refflexoens de hum d’elles sobre a 2.
Correspondencia do N. 17, do modo seguinte.
Reparo, Sr. Professor, diser o Sr. Cuiabano, ora rotuado – viajar por
diversas Provincias, cujas digressoens ministraõ-me dado... & e. A quem se
refere este cujas taõ mal encaixado? A Imperio? Naõ pode ser. A
Provincias? Menos. Parece-me que está fora da regra. Se este Sr. naõ fallasse
em Logica eu diria que esta compoziçaõ era obra do mais principiante dos
meos Collegas.
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Diz mais – que o espirito esta de marcha... que tem tomado vôo em busca da
verdadeira Luz, e Liberdade legal – Quem vai em busca inda naõ esta de
posse do que deseja, e nós, Graças a Liberal Constituiçaõ,e a o Nosso
IMPERADOR CONSTITUICIONAL,; ja possuhimos a verdadeira Luz, e a
Liberdade legal. Da mesma sorte e pelo mesmo gosto diz – Matutina
chrismada no nascedouro – Isto me parece pouco decente, e he huma
intempestiva maledicência, vamos adiante: omittindo muitas coisas que me
parecem bem insignificantes, nao posso deixar de embirrar com este rasgo
de eloquencia – Como Sr. Redactor, pode a Matutina a vançar.... só
ancorado.... Este ancorado me deo no goto. Ancorado naõ pode pertencer ao
vocativo Redactor, menos a Matutina, que he de outro genero: pode ser
grecismo do Sr. Cuiabano, cuja lingoagem nem sempre he intellegivel,
exempl gratia. Pomba de Noé, Corvo & c. E por isso he que naõ posso
concordar taõbem – Povo da Bahia, Nossos Irmáõs –
A qui temos outraI – Drumont, ou Demonio – Eu acho isto muito insipido,
era isto algum equivoco Castelhano? Segundo o que V, m , me tem
ensinado, os equivocos saõ mãos, e so se toléraõ, quando tem graça, e saõ
engenhosos, E que graça tem Drumont, ou Demonio? Estará taõ escondido o
conceito, que o naõ entenda? A peior he esta – Librinosa Matutina! – Bem
empregado ponto de Admiração! Eis – aqui hum adjectivo marcado com o
cunho do seu Author, que despresa a origem dos vocábulos; por huma
semelhante já vi V. m. dar aqui huma duzia de palmatoadas, e bem
merecidas, pois he bem claro que de Nebula, vem Neblina, e o adjectivo
librinosa, fica de hoje em diante reconhecido como invenção do Sr.
Cuiabano.
Depois de louvar o Patriotismo Bahiano, escapa-lhe diser – A Bahia em
expiação de seos peccados Eis o que eu penso ser huma satyra em louvor.
Eu presumo que estes pecados naõ saõ d’aquelles, cuja punição he reservada
a Deos, por isso considero como faltas Politicas, e se elle reconhece que a
Bahia tem faltas, como estranha as expressoens da Matutina?
Resta-me ainda huma explicação, por que sabendo em, segundo V. m. tem
ensinado o que sejaõ Escriptores Ultramontanos, e Opinioens
Ultramontanas, naõ posso entender o que queria diser o Sr. Cuiabano nestas
palavras – Votos ultramontanos. Esta correspondencia se conclue com certa
Bruxaria de Corujas, e Morcegos inimigos da Luz, para diser que a Matutina
he a primeira Folha de todo o Imperio, que tem fallado de hum Pregador. E
eu digo a este respeito, que he preciso ser inimigo da Luz, para diser tal. Os
Pregadores saõ homens, e naõ saõ invulneraveis, os Bispos, os Papas
soffrem a Censura publica, quando a merecem; eu pela minha pouca idade
quasi nada tenho lido, mas nesse pouco mesmo, quantas anedoctas rediculas
naõ tenho encontrado sobre Pregadores. Sem ler todos os Periodicos, e
viajar por diversas Provincias ja tenho lidos Periodicos do Imperio, que
fasem a censura do Pregador impostor, que fasia por hum Cordel mover a
Cabeça de hüa Imagem para persuadir que ella aprovava o Governo absoluto
de D. Miguel. em Periodico he que eu li do Abbade que se fingio Diabo para
desenterrar hum Constitucional, como elle tinha afiançado, que havia
acontecer. E neste ponto naõ acho rasaõ na correspondencia, porque quem
naõ quer ser Lobo naõ lhe veste a pélle: e só se naõ deve fallar contra
aquelles, que pelo seo comportamento tem merecido a opiniaõ publica. Taes
saõ as refflexoens, Sr. Professor, que faço sobre esta correspondencia , que
(si vera est fama) se metteo a cara do Sr. J. J. S. Cuiabano para assignar, e
que este pobre homem teve a simplicidade de julgar, que faria o seo nome
conhecido, e por isso hum dos meos Collegas, que tem muita propençaõ para
a Medicina aplicou-lhe hum Receituario, que será bom publica-lo para quem
se quiser apresentar em Publico como Escriptor.
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Recipe – De Gramatica
Aná oit. – 2
De Decencia e polidez
De Boa fé, e Patriotismo – Aná oit. – 4
De Logica vintens –
6
Misture com Xarope de Respeito Publico quanto baste, e faça Pirulas com o
pezo cada huma de 18 grs., e tome por dias sucessivos, bebendo sôro de
Leitura de Economia Politica.
Esta Receita, diz o meo Collega, que cura a falta de educaçaõ, ensina a falar,
e escrever correctamente, extingue a Impostura, a Hipocrisia, a Inveja e a
Maledicencia, e faz homem bom Cidadaõ. O Professor tomou tabaco, e
levantando-se disse Incipe parva puer: sic ilur ad astra. E dando hum
passeio ate a minha caza me refferio tudo isto, que agora lhe comunico para
que se saiba, que os nossos Estudantes ja vaõ fasendo progressos. Sou Sr.
Redactor,
O Amigo da Decencia. (A Matutina Meiapontense, nº 31, 10/06/1830, pp. 3 e
4).

Nesta passagem, que merece uma análise mais apurada, podemos perceber que o uso
das páginas do periódico para, além de responder a uma crítica, defender a Monarquia, criticar
segmentos da igreja, o uso ampliado das páginas para apoiar os estudos de leitura e da escrita.
A citação ocupa, apesar de ser uma correspondência, toda a última página do jornal, fato que
nos aponta para a ênfase dada ao uso da Matutina em um ambiente escolar, espaço que se
justifica também por se tratar de texto em defesa do periódico.
O fato de um professor de Gramática utilizar parte dessa imprensa nas aulas poderia
não estar relacionado somente por adquirir o gosto pela leitura como aponta a matéria, mas
sim pelo fato de que nesse período o número de obras didáticas para adquirir rudimentos da
leitura, ou seja, para aprender a ler ou exercer a prática da leitura, era limitado, não somente
em Goiás como em outras províncias. O historiador Capistrano de Abreu alega que muitos
documentos da história brasileira podem ter desaparecido por terem sido utilizados como
material para o aprendizado da leitura, como afirmou Oliveira (1984, p. 23):
Dos relatos sobre a história da literatura didática no Brasil, sabemos que tudo
começou, e foi assim até muito longe no tempo, com a leitura de cartas
manuscritas que professores e pais de alunos forneciam. Capistrano de
Abreu chegou a atribuir a carência de “documentos antigos no Brasil ao
consumo deles nas escolas para leitura dos alunos”. É certo que até o século
XIX, e mesmo no primeiro quartel do século XX, livros feitos em Portugal
eram usados nas escolas brasileiras.

Outra prática de leitura, comum nos oitocentos, era de leitura pública, em voz alta, que
nos permite pressupor que as discussões promovidas pela Matutina alcançavam também um
público não letrado, como percebemos no seguinte trecho de uma correspondência:
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[...] Sr. Redactor, nao faça conta do que dizem huns inimigos [ilegível], e
continue á instruir-nos com a sua Folha que he muito estimada em toda a
Provincia, e aqui no Arraial eu lhe posso assegurar que he tal interesse que,
se toma pela sua leitura, que muitos há, que a lêm doze vezes ao dia, para
satisfazer a huns, e a outros, ouvindo-se de todos repetidos louvores ao
Virtuozo Cidadaõ, que nos fez este bem, e ao ilustrado Redactor, que
nobremente o desempenha. Sou Sr. Redactor,
O Amigo de quem serve ao Publico,
Senhor Redactor. (A Matutina Meiapontense, nº 27, 01/06/1830, p. 4)

Pode-se perceber, no trecho da correspondência escrita, e assinada, anonimamente, de
“O amigo de quem serve ao Publico”, algumas questões importantes. Primeiro, que trata-se de
um texto assinado com um pseudônimo, prática comum nos textos de opinião veiculados na
imprensa deste período, no caso deste, uma opinião emitida no primeiro ano do periódico em
um lugar pequeno, o que pode, pelo tipo de escrita, tomando um lugar de crítica, ter sido
originado do mesmo grupo político de quem estava a frente de A Matutina (ou fazer parte do
próprio). Isso também aponta que o grupo poderia ser alvo de críticas por parte de “alguns
inimigos” que se contrapunham a este veículo de imprensa, visto que a passagem procura
considerar a importância do jornal.
Por fim, vale aqui reforçar o que foi citado acima: o papel do sujeito (ou dos sujeitos)
alfabetizado na divulgação da escrita por meio da oralidade. Ou seja, ao ressaltar que muitos
leem – muitos há – várias vezes ao dia para outros – para satisfazer a huns, e a outros – podese acreditar que as páginas de A Matutina alcançava muito mais que as prováveis pessoas que
dominavam a interpretação das letras. Isso também justifica o número de jornais que circulava
no decorrer do século XIX. Independente da autoria da correspondência, os repetidos louvores
ao “Virtuozo Cidadaõ” que provocava o bem na província com a leitura do jornal, parece
fazer jus em tempos de poucos escritos que circulavam neste espaço.
Outro aspecto que é válido observar tem a ver com o período de criação desse jornal.
Antenado com o que acontecia no Império, foi criado no mesmo ano da promulgação da Lei
da Imprensa de 1830, cujo intento, segundo Borges e Lima (2008, p. 73), era o de regular a
linguagem “cáustica, ferina, desabrida e imoral das folhas de oposição”. Em 22 de novembro
de 1823,9 uma primeira regulamentação estabelecia que nenhum escrito de qualquer validade,
volume ou denominação seria sujeito à censura, antes ou depois de impresso. Interessante

9

A primeira lei brasileira da imprensa pode ser encontrada na íntegra em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret_sn/anterioresa1824/decreto-38888-22-novembro-1823-568100publicacaooriginal-91489-pe.html>.
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observar que esse princípio democrático foi determinado mesmo antes da promulgação da
primeira Constituição brasileira, de 1824.
Contrapondo a este princípio, a lei de 183010 instituía a todos a possibilidade de
expressar seus pensamentos desde que respondessem por eventuais abusos cometidos, tais
como: ataques dirigidos com o objetivo de destruir o sistema monárquico representativo;
provocações feitas para excitar rebelião contra a pessoa do Imperador; calúnias, injúrias e
zombarias contra a religião do Império, dentre outros. Contudo, cabe notar que se trata de
uma liberdade de imprensa cerceada, posto que, para cada “abuso” cometido, a lei previa pena
de prisão ou multas.
A Matutina nasceu então sob a égide da segunda lei da imprensa, que instituía apoio
incondicional para a monarquia brasileira, neste período ainda frágil, marcado por
movimentos de revoltas em várias províncias. Após a proclamação da independência, várias
revoltas ocorreram em defesa dos antigos laços coloniais. Algumas províncias foram
compelidas a expressar sua fidelidade incondicional ao antigo monarca, D. João VI, sobretudo
pelos privilégios e direitos concedidos durante sua estadia no Brasil. Foi o que provocou o
surgimento dos levantes na Bahia, no Maranhão, no Piauí, em Alagoas, em Sergipe e no
Ceará. Além disso, aproveitando o momento de fragilidade política, os habitantes de
Cisplatina, atual Uruguai, viram uma oportunidade de se livrarem do jugo brasileiro. Somente
com o apoio da Inglaterra é que D. Pedro I obteve sucesso contra as revoltas, consolidando
mais uma vez a relação de dependência econômica entre o Brasil e os ingleses.
O periódico tinha como redator-chefe o Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, que
também havia composto a Junta de Governo11 instalada em abril de 1822. Este, de acordo
com Assis (2007, p. 33) era um “[…] homem de confiança e mentor intelectual do mais rico
mercador da província, o Comendador Joaquim Alves de Oliveira”. Nascido em junho de
1793, em Meia Ponte, o pároco viveu no julgado de Santa Cruz até os 14 anos, retornando à
sua terra natal, segundo Borges (1984), no final da primeira década dos oitocentos. Após os
10

Publicação original disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37987-20setembro-1830-565654-publicacaooriginal-89402-pl.html>.
11

De acordo com Assis (2009), as incertezas que antecederam a independência associadas ao contexto político
local fizeram com que, em Goiás, surgissem dois importantes grupos políticos: os radicais e os moderados. Em
1821, o grupo dos radicais intentou a derrubada do português capitão-general Manoel Ignácio de Sampaio, que
governou Goiás entre 1820 e 1822. Fracassada a iniciativa, o capitão Sampaio convocou eleições que escolheram
uma Junta de Governo Provisório para Goiás, presidida pelo próprio capitão Sampaio e por membros do grupo
moderado, a saber, José Rodrigues Jardim e o padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. Meses mais tarde, o
grupo moderado, com o apoio da classe proprietária de Vila Boa e Meia Ponte, conseguiu derrubar o governador
Sampaio e eleger nova Junta Provisória, da qual o padre Luiz Gonzaga continuou fazendo parte.
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estudos primários em Santa Cruz e de humanidades com o padre José Joaquim Pereira da
Veiga, preparou-se para a carreira eclesiástica em São Paulo e, em 1817, retornou para Meia
Ponte, após ter sido aprovado em Latim, Teologia Dogmática, Eloquência Sagrada, Retórica,
Moral, Filosofia e em outras disciplinas.
Luiz Gonzaga de Camargo Fleury manteve contato com o viajante, botânico francês
August Saint-Hillaire em sua passagem pela província no ano de 1819 em Corumbá, Meia
Ponte e Bonfim. Inclusive, foi digno de elogios na obra Viagem pela Província de Goiás,
desse botânico. Como delegado da Junta de Governo de 1822, foi enviado ao arraial de
Natividade com a missão de “pacificar”, o que significava conter, abafar ou reprimir as
agitações populares no Norte.12 Exerceu efervescente carreira política: foi designado para o
Conselho Administrativo Provincial (em 1824); em sua terra natal, foi eleito vereador (1831),
secretário da edilidade na Câmara Municipal (1833) e nomeado juiz municipal (1833); foi
eleito deputado da Assembleia Geral (1836) e assumiu a presidência da província de 1837 a
1839.
Ainda sobre o Padre Gonzaga, é válido mencionar sua fundamental participação na
criação, em Meia Ponte, da Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional,
filial da mesma instituição fundada em São Paulo. Seu objetivo era apoiar as autoridades na
manutenção da ordem e tranquilidade públicas13 e propor à Câmara de Vila Boa a elevação de
Meia Ponte da condição de arraial para vila. Quando foi presidente da província, cargo
designado pelo Império, proveu o estabelecimento de uma aula (na época designava-se
escola) de Gramática Latina em Meia Ponte, sob a direção do padre José Joaquim Pereira da
Veiga, e nas vilas de Santa Cruz e Arraias. Além de redator de A Matutina, foi também
responsável pelo lançamento da imprensa governamental,14 o Correio Official de Goyaz, após

12

Nos anos iniciais da segunda década do século XIX, o norte goiano experimentou um movimento separatista
liderado pelo ouvidor Teotônio Segurado. Em suma, o norte não se sentia representado politicamente pelo
governo em Vila Boa. Economicamente, mantinha vínculos mais fortes com o Norte e Nordeste do país, além de
ter sido povoado de forma diferente. Enquanto o sul da capitania teve sua população originária de Minas Gerais e
São Paulo, a população do norte advinha do sertão baiano e de outras localidades no Norte-Nordeste do país. Em
1821, o governo independente do norte instalou uma junta de governo em Cavalcante, transferindo-a mais tarde
para Arraias e, posteriormente, para Natividade. As mudanças fizeram surgir dissidências internas que
facilitaram a ação do padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, enviado pelo governo do sul para promover a
reunificação da província, obtendo êxito em 1823.
13

14

Sobre a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, Vieira (2013) traz mais informações.

Ao fim do período de circulação do jornal A Matutina Meiapontense, o governo provincial, sob a presidência
de José Rodrigues Jardim, adquire a tipografia do Comendador Joaquim Alves de Oliveira, por força da
Resolução n. 1 de 16 de março de 1836, visando à criação da Imprensa Oficial. Mas foi somente no governo do
Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury que, em 3 de junho de 1837, o Correio Official é lançado, a princípio
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o governo adquirir a tipografia de Joaquim Alves de Oliveira. Membro honorário do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, ofereceu a essa entidade a pesquisa “Itinerário da cidade de
Meia Ponte até à Baía (286 léguas), possivelmente inédita”, conforme registrou Borges (1984,
p. 49).
A respeito de Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, Borges (1984, p. 18) afirma:
Sacerdote, com irrelevante atuação no campo religioso e muitos filhos, o
padre Luís Gonzaga de Camargo Fleuri15 distinguiu-se em dois setores: o
público – como vereador, juiz municipal, professor, membro da Junta
provisória de Goiás, pacificador do Pilar e da comarca de São João das Duas
Barras, componente do Conselho Administrativo Provincial, secretário da
Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, inspetor da
Fazenda e presidente da província goiana – e o jornalístico, como redatorchefe d’‘A Matutina Meiapontense’, primeiro jornal anhanguerino, cabendolhe também a honra de inaugurar a imprensa governamental ao lançar, aos 3
de junho de 1837, o ‘Correio Oficial de Goiás’.

O fato de o Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury exercer atividades religiosas,
públicas governamentais e docência, acumulando inúmeras funções, não era incomum e nem
próprio da província goiana. Em geral, homens letrados ocupavam vários lugares, sobretudo
os aliados do Império, corroborando a máxima religiosa do período que ainda cabe nos dias
atuais: “Quem não tem padrinho, morre pagão”. O redator de A Matutina e o Comendador
Joaquim Alves de Oliveira e José Rodrigues Jardim, primeiro goiano a se tornar presidente da
província (1831-1837), compunham o mais importante grupo político da província, no início
do Império, a saber, o grupo dos moderados.
Conforme Vainfas (2002), a abertura das Câmaras em 1826 possibilitou um
movimento de tendência liberal que oferecia resistência às práticas autoritárias de Dom Pedro
I. A Assembleia havia sido dissolvida em 1823, por ocasião da criação da Constituição, e
voltou a funcionar em 1826 mediante uma Constituição outorgada pelo Imperador em 1824.
O fato incomodou setores da elite brasileira, apegados ao espírito liberal da época, muito mais
pelo gesto autoritário de D. Pedro I que pelo teor da Constituição de 1824.
Soma-se a esse descontentamento a instabilidade causada após a morte de D. João VI
em Portugal. Sendo D. Pedro I herdeiro direto do trono português, pairava sobre o país a
sob a direção do tipógrafo Mariano Teixeira dos Santos e, depois, do Mons. Joaquim Vicente de Azevedo
(BORGES, 1984, p. 15).
15

Acerca da diferença na grafia do nome do Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, optamos por manter, ao
longo do trabalho, a que aparece em A Matutina Meiapontense. Conservamos, no entanto, no interior das
citações, as grafias encontradas nas obras referidas.
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ameaça de reunificação entre Brasil e Portugal, uma vez que, mesmo tendo abdicado do trono
português em favor de sua filha, setores da elite portuguesa aclamavam o retorno de D. Pedro
I. Além disso,
[...] os ecos da crise de sucessão dinástica portuguesa logo se fizeram sentir no
Brasil. A preferência do Imperador pelos portugueses era notória, tanto na escolha
dos funcionários mais importantes da administração quanto na concessão de
privilégios para exploração de atividades econômicas. (COSTA, 2013, p. 18).

Fato é que, em 1830, o Imperador estava isolado politicamente, salvo algumas
exceções. Em dezembro desse mesmo ano, D. Pedro I viajou para Minas Gerais em busca de
apoio à situação que só agravava no Rio de Janeiro. Ao retornar à Corte, o cenário encontrado
era ainda mais dramático, coincidindo com a famosa Noite das Garrafadas. Os enfrentamentos
haviam deixado as páginas da imprensa e havia nas ruas um clamor dúbio, em que
predominava o clima antilusitano.
Após a abdicação do imperador, em 1831, por conta de dissidências internas, os
liberais passaram a se organizar em três grupos:
Os moderados ou chimangos, que ascenderam ao governo após o movimento
de 7 de abril, lutavam para preservar as estruturas vigentes, embora
aceitassem algumas mudanças na Constituição. Os exaltados ou farroupilhas
pressionavam por reformas constitucionais, sobretudo a supressão do Poder
Moderador e a descentralização administrativa, por meio da instauração de
uma monarquia federativa. Já os antigos correligionários do ex-imperador,
os caramurus, postulavam a volta de D. Pedro I para reocupar o trono
brasileiro ou mesmo como regente para dirigir os negócios do Estado. No
âmbito extraparlamentar, as facções passaram a desenvolver intensa
atividade política, por meio dos chamados grêmios patrióticos. (VAINFAS,
2002, p. 564).

Dessa forma, os moderados serviam-se da Sociedade Defensora da Liberdade e da
Independência Nacional para suas reuniões. Em 1834, após a promulgação do Ato Adicional,
há um realinhamento das forças políticas, e os caramurus unem-se aos liberais moderados.
Com a morte de Evaristo da Veiga, em 1837, e a extinção da Sociedade Defensora, os liberais
moderados acabam se desagregando, o que, juntamente com o movimento do regresso,
resultará na formação do Partido Conservador, o qual se oporá ao Partido Liberal até o fim do
período imperial no Brasil.
É nesse contexto de instabilidade política dos anos finais do Primeiro Reinado que
surge A Matutina Meiapontense. Mesmo após a abdicação de D. Pedro I, em 1831, as
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questões políticas no Período Regencial eram efervescentes e ganhavam as páginas de
periódicos em todo o país, o que não passava despercebido em Goiás.
De acordo com o editorial em sua primeira edição, A Matutina Meiapontense
destinava-se a publicar a íntegra dos decretos e resoluções da Assembleia Geral; decretos,
provisões e avisos lançados no Diário Fluminense, que fossem aplicáveis à província;
extratos das sessões das Câmaras Legislativas; atos e discursos dos senadores e deputados, e
correspondências de leitores. Em nossas leituras, verificamos o cumprimento dessa proposta,
ficando a cargo das correspondências, suas respostas e os textos assinados pelo Redator a
ampliação dos debates.
A tipografia esteve sob a responsabilidade de Mariano Teixeira dos Santos, um
sapateiro transformado em tipógrafo (BORGES, 1984), que continuou exercendo o ofício
mesmo após a venda da tipografia para o governo provincial e, com mais de 35 anos de
serviços, foi aposentado como o primeiro tipógrafo da Tipografia Provincial. A Tipografia
Oliveira continuou em atividade mesmo após o fim de A Matutina, imprimindo os papéis da
Assembleia Legislativa Provincial e, em 1836, o Livro da Lei Goiana, primeira composição
editada em Goiás.
Também, em sua primeira edição, os redatores do jornal falam do esforço de trazer ao
interior do Brasil um empreendimento nos moldes de um jornal:
Talves pareça mais que audacia, o pertender eu offercer aos meus Patricios
Goyanos, hum Periodico, em hum Arrayal, se bem que o mais populoso da
Provincia, falto todavia de communicaçoens, por estar situado fora da
Estrada geral, e distante de Goyas 26 legoas, para onde unicamente tem hum
Correio mensal. Talvez haja mesmo quem diga, que a empresa he superior as
minhas forças e que não calculei atarefa que me impuz: eu concordo com
todos e he mesmo porque reconheço a pobreza dos meos talentos, que
nenhum outro nome mepareceo taõ analogo a este Periodico, como o de
Matutina: cuja luz muito pouco clarêa, mas como naõ se lhe pode negar ser a
Precursôra do Dia, creio que assim mesmo hirei dissipando as trevas, ate que
Espiritos illuminados queiraõ espalhar suas luzes. Possuido pois de hum
verdadeiro Patriotismo, so tendo em vista o bem sêr da Naçaõ e socorrido
pelas sabias doctrinas da Aurora, Astro, Pharol, e outros mais Periodicos
verdadeiramente amigos do IMPERADOR, e do Brasil espero satisfazer o
que tenho emprehendido. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 1, 5 mar.
1830, p. 1).

No editorial de seu primeiro número, é possível perceber em A Matutina o que Luca
(2015, p. 133) ressalta sobre o “[…] o caráter doutrinário, a defesa apaixonada de ideias e a
intervenção no espaço público que caracterizaram a imprensa brasileira de grande parte do
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século XIX”. Os jornais citados no excerto transcrito acima como referências para A Matutina
– Aurora (Rio de Janeiro), Astro (Minas Gerais) e Pharol (São Paulo) – são retomados no
número 250, em um rol de periódicos “escritos no sentido da ordem e combatendo a
anarquia”. Vale ressaltar as proximidades política dos jornais pelos nomes que, revestidos de
laicidade, anunciam o poder de trazer luzes, como veremos logo mais adiante sobre a escolha
do nome de A Matutina.
Assim como os três jornais tidos como modelo, A Matutina era organizada em duas
colunas e quatro páginas. A primeira seção, e a mais extensa, destinava-se aos Artigos de
officio, na qual se publicavam notícias da Corte, extratos de outros periódicos acerca de
questões políticas, atas da Câmara dos Deputados da Corte e do Conselho Geral da Província,
estas últimas assinadas pelo secretário do Conselho, Luis Bartholomeu Marques. O editorial
do periódico não possuía título de seção, mas trazia, ao final, a assinatura “Do Redactor”.
Havia também uma seção fixa, a princípio, intitulada Correspondencia, e outras que
apareciam esporadicamente, como é o caso das seções: Maximas, destinada a textos com a
finalidade de divulgar princípios ou regras de conduta, normas morais; Anedocta, Annuncios e
Variedades. Esta última, em geral, trazia notícias de acontecimentos e curiosidades da Europa
e assuntos referentes a realezas europeias.
Aberto aos leitores desde sua primeira edição, o jornal recebia significativo número de
correspondências sobre os mais diversos assuntos e vindos de variadas localidades. Por vezes,
essas correspondências suscitavam respostas do redator do periódico, como que julgando o
fato exposto, a favor ou não do reclamante. Quando existiam, as respostas do redator eram
publicadas logo após a correspondência a que se referia. Após o primeiro ano de publicação
de A Matutina, as cartas de leitores deixaram de ser tão frequentes, e as questões políticas,
sobretudo em extratos de outros periódicos, passaram a ter ainda mais lugar, provavelmente
em decorrência da instabilidade política característica do fim do primeiro reinado e presente
em todo o período regencial.
Predominavam nas páginas de A Matutina os assuntos de cunho político sobre o
governo local e a Corte. Também eram constantes notícias de outras províncias, em especial
do Mato Grosso, embora também aparecessem apontamentos sobre Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. De acordo com Borges (1984, p. 35), “[…] moderado e informativo,
democrata e liberal, a referida gazeta esteve sempre com o governo imperial, ao lado do povo
e contra o despotismo”. É válido problematizar aqui o lugar de fala de A Matutina: “ao lado
do povo”. Nosso posicionamento frente à fonte, considerando o grupo político por detrás
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dessa iniciativa, interessados em alcançar o poder político local, nos permite afirmar que antes
das necessidades do povo, certamente estavam os interesses particulares desses homens.
A Matutina Meiapontense, em sua primeira edição, apresenta seu título como
“Provincia de Goyas Matutina Meiapontense”, seguido por uma citação de Cícero, em latim:
Omnium rervm principia parva sunt Sed suis progressionibus usa augentur, ou seja: “Os
princípios de todas as coisas são modestos, mas crescem com seus progressos” (tradução
livre). Essa citação reafirma a justificativa para a escolha do nome do jornal e a declaração da
intencionalidade da iniciativa dos responsáveis pelo periódico, o que aqui destacamos citando
novamente trecho da primeira edição do jornal:
[...] Matutina: cuja luz muito pouco clarêa, mas como naõ se lhe pode negar
ser a Precursôra do Dia, creio que assim mesmo hirei dissipando as trevas,
ate que Espiritos illuminados queiraõ espalhar suas luzes [...]. (A
MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 1, 5 mar. 1830, p. 1).

A proposta se pauta no entendimento da imprensa como difusora das “luzes” que
dissipam as “trevas” da ignorância. A mesma orientação se percebe nos nomes dos jornais que
os redatores de A Matutina declaravam como modelo – Aurora, o Farol e o Astro –, que
também trazem a ideia de “iluminar”, de trazer as “luzes”, de “esclarecer”. O frontispício
inicial do jornal era o seguinte:

Figura 1 - Título de A Matutina Meiapontense. Fonte: A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 1, 5 mar.
1830, p. 1.

A partir do número 67 (2 set. 1830), esse título é alterado. O nome da província é
retirado e se mantém apenas o nome A Matutina Meiapontense como título, agora sem o y, o
que permanece até o fim de sua publicação. Também perdem lugar as especificações dos
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locais de venda do periódico, sendo que, a partir do número 100 (18 nov. 1830), passa a
constar abaixo do subtítulo um indicativo da cidade de Meia Ponte, o ano da publicação e o
nome da Tipografia de Oliveira. Já o subtítulo, a citação de Cícero, permanece, porém agora
sem a fonte de referência como aponta a figura seguinte:

Figura 2 - Título de A Matutina Meiapontense. Fonte: A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 67, 2 set,
1830, p. 1.

A última mudança no título de A Matutina ocorre na edição de 21 de maio de 1831, o
número em que é anunciada a abdicação de D. Pedro I. Excepcionalmente, esse exemplar
contou com seis páginas, duas páginas a mais que as quatro usuais, inteiramente destinadas a
louvar o ocorrido. Nele constam extratos de outros periódicos acerca da abdicação, o decreto
de D. Pedro I renunciando ao cargo e a forma como a notícia foi recebida em Meia Ponte:
Estas noticias causarao huma sensaçaõ geral em os habitantes deste Arrayal.
O Sr. Commendador Joaquim Alvares de Oliveira, como Juiz de Paz,
communica ao publico as noticias verdadeiras, e convidando a todos, se
dirige logo ao Templo a render Graças ao Todo-Poderoso; foi numeroso o
concurso de Cidadãos, que se apressaraõ a tomar parte neste Acto Religioso.
Cantou-se hum Solemne Te Deum com O Sacramento exposto no Thronno,
acharao se presentes os Ecclesiasticos, a Corporação Militar se mostrou
enthusiasmada; os Juizes Ordinarios, os Cidadãos todos em geral, como a
porfia, se apresentaraõ na maior galla. Da Igreja seguiraõ para a Caza do Sr.
Oliveira, convidados para faserem huma Saude a Soberana Naçaõ Brasileira;
reunidos todos, e de pé recitou elle o seguinte. – Viva a Naçaõ Brasileira!
[...] Quiz que se cantasse hum Hymno, que todos preferiraõ, e composta
immediatamente a Musica foi por todos com grande regozijo cantado:
Repetiraõ-se muitas saúdes, e todas á nova ordem de coisas, que tantos bens
nos auguraõ, e assim se entreteve ate alta noite. (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 179, 21 maio 1831, p. 5-6).

Pela transcrição é possível perceber o posicionamento do jornal quanto às questões
políticas do período. Como já dito, ainda que se mantivesse cordial ao governo imperial, até
mesmo pela censura promovida por meio da Lei da Imprensa, refletia a orientação do partido
moderado e dos periódicos em que se espelhava. Tanto a Aurora Fluminense, periódico de
maior tiragem na capital no período, cujo redator principal era Evaristo da Veiga, quanto O
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Farol Paulistano, primeiro periódico paulista, e O Observador Constitucional, dirigido por
Líbero Badaró, surgiram no contexto da crise do Primeiro Reinado e expressavam uma linha
editorial liberal e até mesmo tendências antilusitanas. Tais ideais também podiam ser
percebidos nos excertos publicados em A Matutina, ainda que esta não confrontasse
diretamente a figura do Imperador. Essa orientação é claramente percebida na forma como é
recebida a notícia da abdicação de D. Pedro I pelos redatores do periódico e no fato de que,
após a renúncia, D. Pedro I ganhar por diversas vezes no jornal a alcunha de “ex-imperador
tirano”.
A mudança na primeira página do periódico após a abdicação é um exemplo concreto
da inclinação política dos homens por trás de A Matutina. A partir de 21 de maio de 1830, a
edição em que se noticia a renúncia de D. Pedro I, no subtítulo do jornal deixa de aparecer a
citação de Cícero e passa a constar do lado esquerdo a frase “Os Reis só são legítimos
quando governaõ pela Constituiçaõ” e do lado direito “O direito de resistencia he direito
publico de todo o povo livre”. Logo abaixo vinham os dizeres, em caixa alta, “PATRIA E
CONSTITUIÇAO”, seguidos do indicativo de local, ano e nome da tipografia, como pode se
verificar com a figura abaixo:

Figura 3 - Título de A Matutina Meiapontense. Fonte: A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 179, 21 maio 1831,
p. 1.

A própria materialidade dessa imprensa, anunciada pela troca de nome e pelas
máximas anunciadas, já se configura como outro objeto de pesquisa. O fato de ter nascido
sobre a égide da monarquia, nesse momento, não significava um instrumento de apoio
incondicional a ela, apontando que a homogeneidade não era uma característica da imprensa
do período, seja de qual lado esteja.
Em seu primeiro número (5 de maio de 1830), a periodicidade informada para o jornal
era de duas vezes na semana, às terças e sextas-feiras. Já na edição de 27 de maio de 1830 (nº
25) é informado um aumento nos dias de circulação, passando o jornal a sair três vezes por
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semana, a saber, às terças, quintas-feiras e sábados. O fato de, em menos de três meses, a
periodicidade do jornal ter aumentado é para nós indício de que A Matutina foi bem-recebida
pelos goianos e corrobora o que já afirmamos a respeito da presença de um coletivo
entusiasmado pelo debate público. Outra justificativa são certamente os embates políticos
característicos do fim do Primeiro Reinado, já pontuados. Em 16 de maio de 1832, o
periódico volta a ser publicado duas vezes por semana, às quartas-feiras e sábados, e assim
mantém até seu último número, em 1834.
Em 1834, os trabalhos da Assembleia Legislativa estavam se findando e o
Ato Adicional recebia os últimos reparos. O grupo dos liberais moderados
dominava os espaços políticos da Província de Goiás. A pioneira experiência
de imprensa de opinião pública em Goiás chegava ao fim, pois a máquina
administrativa provincial já estava controlada e, neste momento, a crítica ao
governo e a agitação da “opinião pública” seriam prejudiciais aos interesses
do grupo que alcançou o poder dentro da Província na Regência. Desde
então, a imprensa deixou de ser a forma privilegiada de lutar pelos interesses
do grupo de Meia Ponte e a administração pública ocupou o seu lugar.
(COSTA, 2013, p. 36).

A Matutina Meiapontense circulou até o ano de 1834. A última edição encontrada é a
de número 526. Para Teles (1989), a data dessa edição é de 24 de maio de 1834. Já Costa
(2013) diz ser de 21 de março de 1834. Vale assinalar que o número anterior, 525, traz a data
de 5 de março de 1834. Nos arquivos em que pesquisamos, a data da última edição encontrase ilegível, impedindo-nos de nos pronunciar a esse respeito. Cabe ainda destacar que, em sua
penúltima edição, os redatores anunciam uma suspensão temporária do jornal, em virtude da
falta de papel:
Annuncio.
Com este N.º suspende-se a publicaçaõ desta Folha por falta de papel:
porém continuar se-há a publica la como ate agora duas vezes na semana
logo que elle chegue do Rio de Janeiro donde se mandou vir. Rogamos por
tanto aos Senhores Subscricptores, que ainda naõ satisfizeraõ o importe das
suas assignaturas, tenhaõ a bondade de o fazer dirigindo-se para isso ás
cazas assignaladas. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 525, 5 mar.
1834, p. 4).

Segundo a Resolução de 16 de março de 1836, o presidente da província, José
Rodrigues Jardim, adquire a tipografia de A Matutina e passa a veicular em 3 de junho de
1837 o Correio Official, segundo jornal goiano. O argumento da suspensão pela falta de papel
merece uma apuração mais cuidadosa. Isso porque, se até então, com mais de quinhentas
edições, não havia tal problema, por que existiria dali para frente?
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CAPÍTULO 3

“O DOM CELESTE DA PALAVRA E O CULTIVO DAS CIÊNCIAS”: A MATUTINA
MEIAPONTENSE E A INSTRUÇÃO NA PROVÍNCIA

Nas páginas de A Matutina, encontramos cento e quatro referências diretas a questões
alusivas à educação e instrução. São editoriais, correspondências, artigos de ofício,
transcrições de debates da Câmara Municipal de Meia Ponte e de sessões do Conselho de
Governo da província que, direta ou indiretamente, trazem temas pertinentes à instrução e
educação do período. A leitura e análise desses textos muito contribuem para o estudo da
história da educação goiana.
Os textos selecionados abordam temas diversos que versam sobre criação de escolas
na província, provimento de professores, falta de material, a importância da instrução e vários
outros. É válido mencionar que, não necessariamente, nas referências destacadas a questão da
instrução se faz tema central. Por vezes, dentro de um texto sobre assuntos políticos, ou de
uma correspondência sobre situações cotidianas, por exemplo, encontramos alusões a
contextos da educação que julgamos importante enfatizar.

3.1 Notícias sobre instrução e educação: correspondências, notas, discursos, cartas e
extratos
No método optado para esta pesquisa, a construção de quadros contribuiu
sobremaneira para um olhar que favoreceu a visão geral do tema proposto. Os quadros, que
vamos anexar a seguir, sintetizam as referências encontradas nas páginas de A Matutina para
as questões que abordam temas da instrução e educação do período.
Cabe-nos pontuar que manteremos os termos educação e instrução conforme utilizados
no periódico. Em geral, “educação” referia-se a uma formação geral, mais abrangente, uma
educação não formal, em espaços diversos como a família, a igreja, as leituras; “instrução”
dizia respeito à prática educativa formalizada no âmbito escolar. Também observamos o uso
da palavra “ensino” geralmente ligado a método, como “Ensino Mútuo”. Porém, não
observamos nas páginas de A Matutina uma distinção muito delimitada entre os termos
educação e instrução, como se observa sobretudo nos periódicos da segunda metade do século
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XIX. Nas páginas de A Matutina, encontramos, por exemplo, o termo educação também
indicando conhecimento escolar, como na edição de 2 abril de 1831, em que se publica
matéria sobre “o estado em que se acha a educação em Mato Grosso” e o que se segue é uma
descrição do estado da instrução pública nessa província: uma lista das aulas estabelecidas e
providas, seguida do número de alunos matriculados em cada uma.
Para o levantamento dos dados que apresentaremos baseamo-nos na tabela de
catalogação dos temas de A Matutina Meiapontense feita por um grupo coordenado pela
professora Maria de Fátima Oliveira.16 Esses dados foram conferidos e acrescentamos-lhe
outras referências que julgamos ser importantes.
Quadro 8 - Síntese das referências a questões educacionais em A Matutina Meiapontense no ano de 1830.

16

Data

Nº da
edição

16/03/1830

4

20/04/1830

14

07/05/1830

19

15/06/1830

33

19/06/1830

35

22/06/1830

36

26/06/1830

38

26/06/1830

38

29/06/1830

39

01/07/1830

40

01/07/1830

40

Página

Assunto: EDUCAÇÃO

Correspondência enviada à Matutina Meiapontense ressaltando a
2, 3 e 4 importância da educação como sendo o primeiro passo para a "civilização".
Trata-se de poema de autoria do Padre Silva e Sousa.
Correspondência louvando a importância da instrução individual e
4
nacional.
Discurso pronunciado pelo Reverendo Manoel Pereira de Souza, na
2e3
inauguração da primeira biblioteca de Meia Ponte.
Trecho do relatório do Presidente da Província que descreve a situação das
2e3
escolas de Primeiras Letras.
Informação de que na Província de Goiás serão ministradas aulas de
1e2
Lógica, Metafísica e Ética.
Discussão no Conselho da Província sobre o período de férias dos alunos
1
da cidade de Goiás.
Votação no Conselho sobre a criação de escolas de ensino mútuo e
1e2
individual nas localidades de Traíras, Natividade e São João das Duas
Barras.
Trecho extraído do periódico Astrea em que a educação pública é
4
mencionada como a “mais forte barreira” contra o despotismo.
Ata de sessão ordinária do Conselho da Província, em que se realizou a
leitura dos parágrafos do Artigo 24 da Lei de 20 de outubro de 1823 junto
1
com as Leis posteriores de 15 de outubro de 1827 e 15 de novembro de
1827. O trecho lido aborda a função da Câmara em promover e fiscalizar a
educação da Mocidade.
Informação acerca da leitura, em sessão ordinária do Conselho Geral, de
1
um relatório da Comissão permanente sobre as escolas da Comarca do
Norte.
Transcrição de fala do Imperador pronunciada na abertura de sessão da
3
Assembleia Geral Legislativa, na qual reitera que os preceitos da religião
católica devem ser ensinados e praticados nas Escolas elementares em todo

Maria Fátima de Oliveira é professora efetiva do curso de História da Unidade Universitária de Ciências
Socioeconômicas e Humanas (UnUCSEH) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A leitura e catalogação
dos temas de A Matutina foram parte de trabalho que envolveu a Iniciação Científica de dois graduandos do
curso de História da UnUCSEH, a saber, Talita Michelle de Souza e Thalles Murilo Vaz Costa, no Laboratório
de História da referida instituição.
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o Império.
Informação acerca da discussão feita pelo Conselho da Província sobre o
funcionamento das aulas na Província de Goiás.
Extrato do periódico O Observador Constitucional sobre a atuação dos
jesuítas em Portugal.
Discussão do Conselho da Província sobre a redação de proposta de
criação de aulas em várias localidades.
Discussão do Conselho da Província sobre a redação de proposta de
criação de aulas em várias localidades.
Decisão do Conselho da Província para a criação de uma cadeira de
filosofia para a cidade de Goiás.

15/07/1830

46

1e2

20/07/1830

48

4

27/07/1830

51

1

29/07/1830

52

1

03/08/1830

54

1

12/08/1830

58

1e2

Discussão do Conselho da Província sobre a proposta para cadeira de
primeiras letras no Norte.

11/09/1830

71

3

Trecho do relatório do Presidente da Província de São Paulo, extraído do
periódico Farol, onde constam dados da instrução nessa localidade.

Trecho de sessão da Câmara dos Deputados, na Corte, na qual se discute a
resposta dada ao Imperador por sua fala sobre a educação religiosa.
Sessão da Câmara dos Deputados da Corte na qual se discute o Projeto de
Lei que altera o método de prover as escolas primárias independente do
27/11/1830
104
4
exame de Geometria, nas localidades onde não houver candidatos que a
dominem.
Carta de Lei sobre validação das disciplinas feitas na Universidade de
02/12/1830
106
1
Coimbra.
Correspondência assinada por “A Apaixonada”, na qual uma residente de
São João das Duas-Barras celebra a proposta de criação de uma Cadeira de
23/12/1830
115
3e4
Primeiras Letras em sua comarca, como possibilidade de assim ser mais
bem tratado o sexo feminino pela instrução dos homens.
Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.
25/09/1830

77

2e3

Nota-se que no primeiro ano de circulação do jornal o tema foi abordado sob vários
formatos e com distintos assuntos. São correspondências (cartas), discursos, poemas, trechos
de relatórios, discussões, votações, matérias de outros periódicos, atas, leis, relatórios,
decisões governamentais, projetos e outros, com predominância de discussões realizadas em
sessões do Conselho da Província, transcritas por meio das atas.
Os assuntos pairam sobre: a educação como processo civilizatório local e nacional; a
importância da biblioteca; a situação das escolas; aulas (escolas no período) ministradas;
período de férias; criação e funcionamento de escolas; educação pública; despotismo;
promoção e fiscalização de escolas; ensino religioso; criação de cadeiras (disciplinas do
período); números de escolas e alunos; exames e instrução para o sexo feminino.
A variedade de categorias das matérias encontradas somente no primeiro ano desse
periódico já permite a elaboração de distintas pesquisas sobre o lugar da educação nessa fonte.
Como podemos ver, a maioria das matérias está relacionada à educação formal, nas escolas,
universidades e bibliotecas.
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Segue quadro com as informações colhidas sobre o tema educação para o ano de 1831.
Quadro 9 - Síntese das referências a questões educacionais em A Matutina Meiapontense no ano de 1831.
Nº da
Data
Página
Assunto: EDUCAÇÃO
edição
Descrição dos problemas enfrentados pela educação na Província: trecho
08/01/1831
122
1e2
do relatório do então Presidente da Província, Sr. Marechal de Campo
Miguel Lino de Moraes.
11/01/1831

123

1

01/03/1831

144

2

24/03/1831

154

1

02/04/1831

158

4

12/04/1831

162

2

03/05/1831

171

3

04/06/1831

185

2

19/07/1831

204

1

21/07/1831

205

1e2

28/07/1831

208

1

02/08/1831

210

1

04/08/1831

211

1

Notícia sobre a suspensão dos pedidos feitos pelo Conselho de melhorias
na situação educacional dos arraiais de Natividade e Traíras.
Solicitação do procurador de uma pessoa letrada para tratar dos assuntos
da Câmara.
Trecho de sessão da Câmara dos Deputados, na Corte, em que se leu um
parecer da Comissão de Instrução Pública sobre a criação de um Colégio
de Educação.
Relação das Aulas Públicas providas na província do Mato Grosso.
Notícias de Goyaz: anúncio da oferta, em Corumbá, de aulas de
Aritmética e Geometria pelo Sr. Dr. João Gomes Machado, por seis
meses, aos pretendentes à cadeira de Primeiras Letras.
Sessão da Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro, com as discussões
sobre a criação de algumas cadeiras na província do Ceará.
Ata de sessão da Câmara Municipal da Cidade de Goyaz, com a cobrança
aos Fiscais de relatórios minuciosos em cada reunião ordinária sobre o
andamento da instrução pública e outros objetos do Art. 85 da Lei de 1º de
outubro.
Discussão sobre a aprovação do edital para a contratação de professores
para as escolas da Província, segundo a lei Imperial.
Discussão sobre o uso da palmatória.
Pedido pelo Conselho para preparação de professores para a instrução
pública na Província.
Requerimento do Bacharel João Gomes Machado Corumbá para ministrar
aulas de Geometria.
Informações sobre exames para provimentos de professores.

Informação de que as aulas de Latim, Lógica e Francês eram ministradas
no mesmo prédio onde se localizam a biblioteca da cidade e a tipografia.
Criação de uma Comissão para a visita às escolas, às cadeias e ao Hospital
13/09/1831
228
3
São Pedro.
Informação de que o Doutor Corumbá se ofereceu para lecionar, durante
24/09/1831
233
4
seis meses, aulas de Geometria, tendo início no dia 7 de setembro.
Ordem da Regência, de execução de resoluções que dizem respeito à
27/09/1831
234
1e2
educação, na província de Goiás.
Informação sobre a criação de aulas de Gramática Latina em Natividade e
27/09/1831
234
1e2
aulas de Ensino Mútuo e Individual em diversos arraiais da Comarca de
São João das Duas Barras.
Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.
08/09/1831

226

3e4

Como vimos, durante o ano de 1831, predominam as citações sobre a instrução nas
falas de pessoas autorizadas pelo poder público, seja nas discussões transcritas nas atas das
Câmaras Municipais, seja nos trechos dos relatórios dos presidentes das províncias citados.
Os assuntos são diversos e giram em torno da criação de aulas e provimento de professores,
destacando-se a instituição de edital para concurso de professores e a iniciativa de um
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particular para a capacitação dos interessados em concorrer às vagas, questões essas que
aprofundaremos mais à frente.
Destacamos também que, nesse ano de 1831, diferentemente do anterior, não
encontramos correspondências de leitores com debates sobre a questão da instrução. Além
disso, notamos que os textos assinados pelo redator ou extraídos de outros periódicos não
abordavam enfaticamente o tema, o que se deve ao turbulento contexto político envolvendo a
abdicação de D. Pedro I, conforme já explicitamos anteriormente, para o qual se voltavam os
holofotes do debate público.
As informações do próximo quadro são do ano de 1832.
Quadro 10 - Síntese das referências a questões educacionais em A Matutina Meiapontense no ano de 1832.
Nº da
Data
Página
Assunto: EDUCAÇÃO
edição
Fala do Presidente da Província de Mato Grosso sobre o estado da
12/01/1832
280
3e4
Instrução Pública nessa província.
Pedido de confirmação da criação de uma cadeira de Aula Moral na
cidade de Goiás.
Texto retirado do periódico Aurora sobre a instrução como primeira
necessidade dos povos policiados.
Notícia sobre a criação de Escola de Primeiras Letras para o sexo
feminino na cidade de Goiás.
Anúncio de publicação de “livrinhos que formam uma espécie de
enciclopédia para a mocidade”, a fim de ser útil para um método de ensino
uniforme no Brasil. Retirado do periódico O Novo Farol Paulistano.

17/01/1832

282

1

22/03/1832

310

4

29/03/1832

313

1

03/04/1832

315

3e4

12/04/1832

319

1a4

Texto sobre a educação moral do homem. Retirado do periódico O Astro.

16/05/1832

333

2e3

Extrato do periódico Precursor Federal sobre o estado da instrução
pública no país.

16/05/1832

333

3e4

19/05/1832

334

1

18/07/1832

351

2

28/07/1832

354

1

01/08/1832

355

2a4

25/08/1832

362

4

15/09/1832

368

1

Descrição da situação da educação em Meia Ponte.
Notícia sobre a admissão de um cirurgião para o ensino de Medicina e
Cirurgia no Arraial de Cavalcante e admissão de um boticário para o
ensino de Química e Farmácia na cidade de Goiás.
Sessão do Conselho do Governo da Província: pedido de dispensa no
período da tarde de professor de Ensino Mútuo, enquanto se habilitava na
disciplina de Geometria; solicitação do Sr. Padre Joaquim Vicente de
Azevedo para ser provido no lugar de substituto da cadeira de Gramática
Latina; oferecimento de uma das salas da Casa da Residência do Governo
para o desenvolvimento de aulas de Geometria pelo Dr. Corumbá.
Requerimento do padre Emygdio Joaquim Marques para admissão ao
concurso da cadeira de Gramática Latina do Arraial de Natividade.
Solicitação de criação de uma cadeira de Gramática Latina, de um curso
elementar em Meia Ponte e aproveitamento do prédio do hospício para
agrupar todas as aulas públicas ministradas em Meia Ponte, com exceção
da de Primeiras Letras para meninas.
Fala do Presidente da Província José Rodrigues Jardim, sobre a abertura
de um edital para a contratação de professores para lecionarem aulas de
Filosofia Racional e Moral, Retórica, Geometria e Francês.
Requerimento para contratação de professores de diversas áreas para
lecionar em Meia Ponte.
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22/09/1832

370

1

Relatório da aprovação dos candidatos para lecionar em Meia Ponte.

26/09/1832

371

1

31/10/1832

381

1

17/11/1832

386

2, 3 e 4

27/11/1832

388

1e2

27/11/1832

388

1

Relatório de aprovação de professores para o ensino em Meia Ponte.
Pedido feito por Tomaz Antônio da Fonseca, para assumir a cadeira de
professor pelo método individual em Curralinho.
Discurso feito por um candidato à Cadeira de Retórica na cidade de Goiás
antes do exame.
Ata do Conselho da Província sobre criação de aulas e exames de
professores.
Requerimento assinado pelos moradores do arraial de Crixás para
admissão do professor Gonçalo Pereira da Silveira à cadeira de Primeiras
Letras.

29/11/1832

389

1

Solicitação de admissão de vários professores.

05/12/1832

391

2

Ata da sessão do Conselho do Governo da Província, com o pedido de
vários professores para que assumissem cadeiras vagas.

Fala do Presidente da Província José Rodrigues Jardim ao Conselho
Geral, abordando um pouco do estado da instrução pública.
Ata da sessão do Conselho da Província com diversos requerimentos de
19/12/1832
395
1
professores para serem examinados.
Ata da sessão do Conselho da Província com diversos requerimentos de
25/12/1832
396
4
professores para serem examinados.
Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.
12/12/1832

393

3

Aqui encontramos textos que se referiam à instrução. Contudo, percebemos um
movimento maior, em comparação com o ano anterior, de textos assinados pelo redator e
extraídos de outros periódicos, dedicados à causa da educação do povo, como possibilidade de
civilização (aprofundaremos esse assunto em tópico posterior). Certamente os textos que
versam sobre o estado da educação no período, sejam excertos dos relatórios de presidentes,
falas de homens públicos ou editoriais do jornal, surgem num contexto em que se pretende
promover e valorizar a educação.
Continuam prevalecendo as referências à educação em atas de sessões do governo,
porém agora com outro contexto. Se durante o ano de 1831 os debates nas Câmaras
Municipais giravam em torno da criação de aulas, em 1832, percebemos inúmeros pedidos de
professores para serem examinados, a fim de prover as vagas, em diversas localidades na
província.
Seguem as referências encontradas no ano de 1833.
Quadro 11 - Síntese das referências a questões educacionais em A Matutina Meiapontense no ano de 1833.
Nº da
Data
Página
Assunto: EDUCAÇÃO
edição
Resposta aos “povos do arraial de Crixás” ao pedido encaminhando ao
09/01/1833
401
1
Conselho da Província para a nomeação de um professor para Cadeira de
Primeiras Letras.
Informe sobre a criação de um Colégio de educação para índios na
12/01/1833
402
1
província de Minas Gerais.
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Edital para a criação de uma Cadeira de Primeiras Letras no arraial de
Anicuns.
Informe sobre um livro (Almocreve de Petas) que sumiu na biblioteca de
Meia Ponte.

09/02/1833

410

2

13/02/1833

411

4

20/03/1833

421

1e2

Discussão no conselho da província sobre a averiguação das competências
de professores para assumirem as aulas de diversos arraiais do norte de
Goiás.

23/03/1833

422

2

Registro da leitura de um requerimento de Luiza do Amparo para
admissão como professora na escola de meninas.

30/03/1833

424

2

Pedido de entrega de material para ensino de Geometria.

06/04/1833

426

1

Exposição, pelo Presidente, de um decreto datado de 7 de junho de 1831,
com a criação de diferentes cadeiras no ensino mútuo, em diversos arraiais
da Comarca do Norte, e ainda exame de professoras para a escola de
primeiras letras de meninas.

13/04/1833

428

2

Edital para uma vaga para professores de Primeiras Letras.

17/04/1833

429

1e2

04/05/1833

434

2

Nomeação, pelo Conselho da Província, do Ouvidor da Comarca do Sul,
José de Assis Mascarenhas, para examinador dos professores de Retórica.

04/05/1833

434

2e3

Notícia sobre o requerimento de um professor público de Primeiras
Letras, para deixar em seu lugar um substituto durante sua licença.

04/05/1833

434

4

08/05/1833

435

1

08/05/1833

435

3e4

15/05/1833

437

2

29/05/1833

441

1

12/06/1833

445

1

15/06/1833

446

1

03/07/1833

451

1

06/07/1833

452

1

13/07/1833

454

1

17/07/1833

455

3

20/07/1833

456

1

20/07/1833

456

3e4

Discussão sobre o pagamento dos professores em diversos arraiais.

Correspondência relatando abusos de castigos físicos por parte de um
professor.
Nomeação do Padre Silva e Souza para professor de Retórica na cidade de
Goiás.
Encaminhamento à Câmara da Villa de Arrayas sobre a denúncia de abuso
de castigos físicos relatada no número anterior.
Fala do presidente da província delegando ao Juiz de Paz de Meiaponte
(Coronel Joaquim Alves de Oliveira) o exame de pedras para lousas.
Edital de Concurso para Cadeira de Ensino Mútuo no arraial de Santa
Cruz.
Ata do Conselho da Província: criação de uma Cadeira de Primeiras
Letras no arraial de Anicuns e elaboração de um parecer sobre o aumento
do ordenado dos professores das Cadeiras de Primeiras Letras pelo
método individual.
Informação sobre lousas encontradas em Meiaponte para o uso das aulas
de ensino mútuo.
Ofício do Secretário do Conselho Geral declarando o método a ser
seguido nos provimentos dos professores de Primeiras Letras e no
arbitramento dos seus ordenados.
Aumento do ordenado dos professores de Primeiras Letras da Comarca de
São João das Duas Barras.
Aumento do ordenado dos professores das Cadeiras de Primeiras Letras
na Comarca de São João das Duas Barras.
Apresentação, pelo Conselho da Província, de um parecer de 1826, que
criou a Cadeira de ensino mútuo na cidade de Goiás.
Ata da Câmara Municipal de Cuyabá em que se relata a pouca frequência
da mocidade nas aulas de Língua Latina.
Criação de uma Escola de Primeiras Letras no lugar denominado Sacco do
julgado de Arraias.
Extrato do Recopilador Sergipano, exaltando-se as vantagens do ensino
mútuo.
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14/08/1833

463

1

14/08/1833

463

1

17/08/1833

464

1

21/08/1833

465

2e3

04/09/1833

469

1

21/09/1833

474

1

09/10/1833

479

1e2

20/11/1833

491

2

Ofício em que se solicita esclarecimento acerca da propositura, feita pelo
Conselho do Governo, de mudança da Cadeira de Gramática Latina,
criada na Vila da Palma.
Ofício com a solicitação de explicações sobre a transferência da Cadeira
de Gramática Latina da Vila da Palma para a Vila de Meia Ponte.
Ata do Conselho da Província mencionando requerimento de um
professor para ser examinado, a fim de ser provido na Cadeira de Ensino
Individual no Arraial de Tocantins.
Ata da Câmara Municipal de Meia Ponte mencionando solicitação de
providências acerca das faltas dos alunos, feita por um professor de
Primeiras Letras
Informação de que examinadores dos candidatos a professor na Província
de Goiás verificam se Teodoro Pereira Gomes está apto a assumir a
cadeira de Primeiras Letras pelo método individual em São José do
Tocantins.
Notícia sobre o aumento do ordenado de alguns professores de Primeiras
Letras e de casas e utensílios fornecidos a eles.
Publicação, pelo Conselho da Província, do orçamento para os gastos com
instrução pública dos anos 1833-1834.
Pedido para regularização, junto aos Conselheiros, da situação de um
professor admitido na cadeira de Gramática Latina.

Ata de sessão da Câmara Municipal de Meiaponte com as discussões
sobre a fiscalização das aulas de Primeiras Letras.
Queixas de um professor público de Gramática contra um aluno
14/12/1833
498
3
desobediente e incorrigível.
Fala do Conselho para o Presidente da Província sobre o estado da
28/12/1833
302
3
instrução no período em diversas localidades.
Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.
04/12/1833

495

3

O ano de 1833 traz, assim como o anterior, a prevalência do debate sobre a instrução
pública na esfera das sessões de homens ligados ao governo. De modo semelhante a 1832,
vemos diversos pedidos de professores para serem admitidos nas cadeiras estabelecidas e a
criação de aulas, incluindo a discussão em torno da localização destas.
É importante ressaltar também o que de inédito encontramos nesse ano: o
aparecimento de três temas ainda não mencionados (ou pouco mencionados) nos anos
anteriores – o método de ensino, o material didático e a remuneração do professor.
Percebemos as menções nas Câmaras Municipais envolvendo a criação de aulas baseadas no
método de ensino mútuo, assim como extratos de outros periódicos louvando tal método. Há
também o relato de sessões do governo nas quais se discute o aumento do ordenado dos
professores e se apresenta a relação da previsão de gastos do governo com a instrução pública.
Por fim, verificam-se trechos que envolvem a questão dos recursos didáticos, como no caso
das pedras de lousas encontradas em Meia Ponte.
No ano de 1834, o último ano de circulação de A Matutina e com um número de
edições menor, encontramos apenas três alusões à instrução:
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Quadro 12 - Síntese das referências a questões educacionais em A Matutina Meiapontense no ano de 1834.
Nº da
Data
Página
Assunto: EDUCAÇÃO
edição
Relatório do Presidente da Província de São Paulo, com trechos sobre a
01/01/1834
503
2
instrução pública.
Determinação do Conselho para provimento de um professor de
01/03/1834
520
3
Gramática Latina para a região de Santa Cruz.
Orçamento da Receita Provincial para o ano financeiro 1835-1836,
12/03/1834
523
3
constando os gastos com instrução pública.
Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.

Uma análise geral das referências encontradas nos leva a perceber a presença de
diferentes temas e fontes recorrentes nas páginas de A Matutina. É o caso de discussões sobre
criação de aulas e provimento de professores, envolvendo tudo que a isso se refere, como
exames de professores, ordenados, requerimentos tanto para serem providos mestres, quanto
cadeiras, em localidades diversas. Esse é o assunto que aparece em todos os anos de
circulação do periódico. Também aparecem com frequência textos exaltando a importância da
educação para o desenvolvimento da sociedade. Nesses casos, a educação surge como
possibilidade de caminho para se alcançar o progresso da nação. É ela que poderá fazer com
que o Brasil se equipare às nações estrangeiras, modelo de civilização e desenvolvimento.
Outros temas frequentes dizem respeito a aspectos sobre o cotidiano escolar, no que se
refere à cultura material, como instrumentos didáticos, método de ensino e frequência de
alunos. Nesses casos, encontramos registros de solicitação de lousa para o ensino de
geometria, anúncio de publicação de livros no formato de enciclopédia, determinações sobre
os métodos de ensino individual e mútuo e registro de frequência de alunos em Goiás e outras
localidades.
Pela proposta anunciada do periódico, a grande maioria das referências à educação
vistas em A Matutina diz respeito a registros em atas de sessões ordinárias publicadas no
periódico, de discussões realizadas pelo Conselho da Província ou em Câmaras Municipais.
Nesses casos, não há posicionamento explícito dos redatores de tais materiais acerca do tema
tratado, para cujo relato são destinados, em geral, um ou dois parágrafos. Contudo,
entendemos que nem por isso esses anais deixam de ser fontes históricas importantíssimas
para compreendermos nosso objeto, a educação goiana nos anos de 1830.
Em outros momentos, deparamo-nos com textos mais densos sobre a questão
educacional, como correspondências, editoriais e extratos de outros periódicos. Nessas
passagens, a posição do redator é notória e nos dá indícios para perceber o lugar que a
educação ocupava para aqueles que estavam por trás de A Matutina. Entendemos que, mesmo
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não tendo sempre assinado suas matérias, esses homens apareciam no discurso veiculado,
uma vez que eram eles que definiam o que seria ou não publicado no jornal. A julgar pelos
textos de outros periódicos e das correspondências que, perante os olhos dos redatores, eram
publicados, somos levados a concluir que eles estavam de acordo com o teor de seus escritos.
Isso porque, se não estivessem, poderiam se posicionar, por exemplo, mediante a publicação
de uma réplica no caso das correspondências.
Em nossa análise, no decorrer deste trabalho, nos atemos exclusivamente ao que
interessa para nosso estudo: a educação em Goiás nos anos 1830. Daí a nossa justificativa por
não nos valermos de outras referências/outros temas existentes nas páginas de A Matutina.
Dessa forma, deixamos aberta a possibilidade de mais pesquisadores trabalharem com essa
fonte.
Faz-se necessário abordar quantitativamente os quadros 7 a 11. Esses quadros
relacionam, em cada ano, o número de edições publicadas e a quantidade de referências sobre
a educação, panorama que pode ser mais facilmente observado na tabela a seguir.
Tabela 1 - Quantidade de edições de A Matutina e de referências à educação, por ano.

Quantidade de
referências
encontradas sobre
educação

Ano

Quantidade de
edições publicadas

1830

118

22

1831

157

18

1832

123

25

1833

104

36

1834

24

03

Fonte: A Matutina Meiapontense. Quadro elaborado pela autora.

Essa tabela nos permite ver que houve uma variação na quantidade de edições
publicadas em cada ano, o que pode ser explicado por dois fatores: a mudança de
periodicidade e o mês de início e fim do jornal. A Matutina nasce em 5 de março de 1830 e,
nesse primeiro ano, ela não foi publicada nos meses de janeiro e fevereiro, o que explica o
número inferior de edições em relação aos anos seguintes. Além disso, nos primeiros meses
de vida, A Matutina circulava apenas duas vezes por semana.
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Com a mudança de duas para três edições semanais, temos o ano de 1831 como o ano
com mais publicações. Em 1832, essa mudança é revertida (o jornal volta a circular duas
vezes por semana) e ocorre uma queda no número de edições em 1832 e 1833. Mesmo essa
mudança ocorrendo em maio de 1832, ainda assim percebemos um número maior de edições
do periódico nesse ano, em relação a 1833. E, é óbvio, o reduzido número de edições em 1834
(vinte e quatro publicações) é explicado pelo fim do jornal nesse ano.
O ano de 1833 é o que traz maior número de referências sobre educação nas páginas
desse periódico e seus temas não diferem significativamente dos localizados nos demais anos.
Nossa hipótese é que esse aumento de notícias seja decorrente do aumento de criação de aulas
em várias localidades da província. Comparando os meses iniciais (janeiro a março), a média
de referências encontradas nos anos anteriores para esse período fica próxima à quantidade
verificada em 1834.
Nos próximos tópicos, abordaremos as referências associadas à educação nos textos de
A Matutina, a relação entre educação e desenvolvimento da nação, as notícias referentes à
criação de escolas e formação de professores, além da educação feminina. Para tanto, é
necessário pontuar que as discussões e considerações observadas nas páginas deste periódico
são posteriores à primeira lei orgânica do ensino primário no Brasil, de 15 de outubro de
1827, e antecedem a promulgação do Ato Adicional de 1834, que descentralizava a
organização educacional, conferindo às províncias a responsabilidade de legislar sobre a
instrução pública e os estabelecimentos próprios que a promovessem.

3.2 “Ilumina o país em que nascestes”: instrução e civilização
Um ponto comum entre as matérias é o tratamento de relevância conferido à educação
na época. Por muitas vezes, referem-se à instrução como “as luzes” que poderiam livrar da
escuridão da ignorância, sendo a única responsável por incutir no povo o respeito às leis e aos
governos, contribuindo para a civilização da população:
Desde o início da Era Moderna, a palavra civilidade havia adquirido o
sentido de cortesia, urbanidade, boas maneiras, polidez, etiqueta e boa
educação. Primeiramente difundidas nas sociedades de Corte européias do
Antigo Regime como forma de demarcar normas de comportamento,
distinções e lugares sociais entre a nobreza, os estamentos sociais
intermediários e a plebe, as regras de civilidade e os ideais de civilização, já
no final do século XVIII, tenderam a ser utilizados também como critérios
de comparação entre sociedades, povos e nações. Civilização, além de
significar o autocontrole e a introjeção de determinados hábitos e normas de
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conduta, de formas de comer, vestir, morar, conversar, amar e sentir, passou
também a expressar os níveis de desenvolvimento artístico, tecnológico,
econômico e científico da humanidade, numa perspectiva claramente
etnocêntrica, que conferia superioridade à civilização ocidental europeia.
(GONDRA; SCHUELER, 2008, p. 68-69).

Os discursos em prol da civilização passaram a estar no centro de uma série de
medidas e projetos políticos que balizaram a construção da nação. Civilização, para a elite
dirigente do Império, tornou-se um meio de superação para os males e problemas nacionais, e
a instrução da população, o melhor caminho para alcançá-la. Difundir as luzes da instrução e
educar o povo tornaram-se, assim, processos imperiosos para a constituição do Brasil
independente, nas primeiras décadas do século XIX.
De acordo com Faria Filho (2016, p. 140),
[…] o ideário civilizatório iluminista irradiava-se, a partir da Europa, para
boa parte do mundo e, também, para o Brasil. Como componente central
desse ideário estava a ideia da necessidade de alargar as possibilidades de
acesso de um número cada vez maior de pessoas às instituições e práticas
civilizatórias. O teatro, o jornal, o livro, a escola, todos os meios deveriam
ser usados para instruir e educar as “classes inferiores”, aproximando-as das
elites cultas dirigentes.

Os ideais de civilidade pautados pela instrução não passam despercebidos nas páginas
de A Matutina. No quarto número do periódico, há uma correspondência do Padre Luiz
Antônio da Silva e Souza17 com um poema saudando a iniciativa da criação do jornal e a
importância da instrução possibilitada pela imprensa. Tal poema ilustra o lugar ocupado pela
educação:
Sem se ver que a instruçaõ he que prepara
O Cidadaõ, que serve a Patria, eao Throno:
Entaõ (tempo de horror, que gélla o sangue!)
Saber pensar, julgava-se arriscado.
Debuxar nos papeis os pensamentos,
Ler dictames da saã philosophia,
Pronunciar os nomes de Descartes,
De Newton, de Gassendi, Leibnicio,
Seguir doctrinas novas era hum crime,
Cultivar a rasaõ era hum delicto.
Chegou enfim o tempo venturoso,
17

O Padre Luiz Antônio da Silva e Souza nasceu em Serro Frio, Minas Gerais (hoje, cidade de Serro), em 1764,
e se estabeleceu em Goiás em 1790. Foi professor, poeta, historiador, geógrafo, exerceu importantes cargos
políticos em Goiás, colaborador de A Matutina, escreveu a Memória Histórica (1812) e a Memória Estatística
(1832) de Goiás, e por essas obras tornou-se Membro Honorário e Sócio Correspondente do Instituto Histórico e
Geográfico Nacional (ASSIS, 2007).
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De tirar a prizaõ dos pensamentos,
Abrindo-se o Palacio das sciencias.
[...]
Prossegue pois, Amigo, em teu trabalho,
Illumina o Pais, em que nascestes,
Communica-lhe as luzes, que alcançaste
Em diverso Pais, e sobre os livros,
Noque consiguirás imortal gloria;
[...]
(A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 4, 16 mar. 1830, p. 2-4).

Segundo o Padre Silva e Souza, em um passado não explicitado, porém classificado
como “tempo de horror”, era arriscado saber pensar, em especial pensar sob a perspectiva de
autores científicos que cultivavam a razão. Importante ressaltar que este intelectual
proveniente do clero destacava a instrução e o livro para conquistar a glória imortal
independentemente do auspício religioso. É a instrução que, portanto, poderá preparar o
cidadão para o cumprimento das leis e o servir à Pátria. E a imprensa será um importante
meio para iluminação do país. Ou seja, em um Brasil recém-independente, um órgão da
imprensa abriria o palácio das ciências e ganharia espaço no decorrer desse século na
construção da nação.
Nos dois primeiros versos citados, o Padre Silva e Souza afirma que a imprensa
preparará o cidadão para o respeito à Pátria e às leis, ou seja, a imprensa é vista como uma
aliada à educação, uma possibilidade de civilização. Aqui conjecturamos também, pelo fato
de o poema ter sido publicado na quarta edição do periódico, que esses dois versos marcam o
lugar de onde fala o jornal: a serviço da Pátria e das leis, a favor do Império, em benefício da
pátria brasileira, pautado pela lei maior, a Constituição. Importante relembrar que, como já
mencionamos, a Lei de Imprensa cerceava a liberdade de publicação, impondo penas para as
provocações dirigidas contra o Imperador, a religião do Império e outros, o que justifica o
cauteloso posicionamento dos redatores de A Matutina.
A devoção à Pátria e a cidadania pautada em princípios liberais também podem ser
observados na publicação do discurso do Padre Manoel Pereira de Souza, por ocasião da
inauguração da primeira biblioteca pública na província, em 3 de maio de 1830, onde se
ofereceriam também aulas gratuitas de Latim, Francês, Filosofia Racional e Moral:
O Cidadaõ, virtuozo, e amigo da sua Patria naõ se limita a praticar a virtude,
e a servir taõ somente; elle procura, e emprega todos os recursos, que estaõ a
seu alcance para fazela amar, e para generalisar o amor da Patria, que he taõ
necessario para a mantença da dignidade de Cidadaõ, e para firmeza do
Pacto Social, que baseando-se na liberdade individual, nada tem em vista se
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naõ a felicidade da Naçaõ; he desta segurança, que resulta a Moral, e a
Liberdade das nossas faculdades moraes, intellectuaes, e industriaes [...] (A
MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 19, 7 maio 1830, p. 3).

Como no poema de Silva e Souza, o ideal a ser alcançado na fala do Reverendo é o de
amor à Pátria e a manutenção da condição de cidadão. Vê-se uma preocupação com a
formação da nação e da civilidade de um povo, baseada em um pacto social e na liberdade
individual. Chama-nos a atenção que, na fala de homens religiosos, seja possível perceber
interessantes aspectos laicos, liberais, como os autores citados no poema de Silva e Souza, e a
colocação, pelo Padre Manoel, do Pacto Social e da liberdade individual na base da sociedade.
A importância atribuída à instrução, como temos demonstrado, pode ser percebida
nessa ocasião também por iniciativas particulares. Primeiro com a criação, pelo Comendador
Joaquim de Oliveira, da biblioteca, que ficava na Casa da Typographia Oliveira (onde se
produzia A Matutina). E, em seguida, pela disposição dos três padres, de oferecerem aulas no
espaço da biblioteca, enquanto não havia em Meia Ponte professores enviados pelo governo.
O discurso do Padre Manoel Pereira de Souza ressalta essas iniciativas:
Couvencido de suas vantagens, bem como em desempenho dos deveres de
hum Cidadaõ, virtuoso animado do mais decidido Patriotismo, he que o Sr.
Commendador Oliveira, que taõ penhorado ja tem os nossos coraçoens quiz
coroar seos serviços, mandando estabelecer neste Arraial huma Typografia,
que he a primeira e unicada Provincia; seo genio bem fazejo, e
verdadeiramente Philantropico, naõ limitou se n este único beneficio, seos
dezejos extendem-se a fazer permanente neste Arraial taõ appreciavel
estabelecimento, e para este fim tem convidado aos Senhores Meiapontenses
para que concorrendo cada qual com os seos Livros, se podesse desd’ hoje
appresentar ao Publico huma Bibliotheca, em que ja se encontraõ muitas
obras uteis, e interessantes, em as Linguas Latinas
,
Franceza,
Hespanhola Ingleza, e Patria, a qual desd’ agora fica franca para os que se
quiserem aproveitar.
Como porem seja evidente, Senhores, que tudo isto se baldaria, senaõ se
proporcionassem, meios para o melhoramento intellectual, e se-tornarião
inúteis todos os esforços deste Varaõ digno dos nossos respeitos, e do nosso
amor, se naõ houvesse quem o coadjuvasse nos meios conducentes para taõ
glorioso fim, se reuniraõ trez Ecclesiasticos; e a nimados de hum verdadeiro
amor da felicidade dos nossos Patricios, se-offerecem para repartirem os
limitados conhecimentos, que o Ceo lhes-concedeo, ensinando,
publicamente nesta Caza demanhã, e a tarde a Lingoa Latina, e de manhã
somente a Lingoa Franceza, e hum Curso de Filosofia Racional e Moral á
todos os que se-quiserem instruir, ate que tenhamos a ventura de possuirmos
neste Arraial Professores Nomeados pelo Governo. [...] (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 19, 7 maio 1830, p. 3).

A criação da biblioteca, assim como o estabelecimento da imprensa e o oferecimento
de aulas por particulares, aponta para a relevância dada à educação por esses homens e a sua
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preocupação com a “instrução da mocidade”. O reverendo conclama os meia-pontenses a
darem o exemplo, frequentando a biblioteca e lendo diariamente, a fim de serem reconhecidos
em todo o Brasil pela “civilidade, polidez, literatura, e bons costumes [...] a franqueza, a boa
fé e a liberdade” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 19, 7 maio 1830, p. 3). Esses são
exemplos que, novamente, confirmam a superação do discurso de um Goiás decadente no
início do século XIX, onde temas como educação, instrução e cidadania não teriam vez nem
voz diante de uma sociedade rural, arcaica e atrasada.
Para Gondra e Schueler (2008, p. 41), “[…] é possível observar que a vontade de
educar, de interferir no curso da vida de modo mais ou menos ‘racional’, mais ou menos
‘científico’, está presente em lugares variados”. Comum era, segundo esses autores, no início
do século XIX a atuação de membros da sociedade em prol do ideal da instrução e civilização
da população. Em diversas localidades no Brasil, nas décadas subsequentes à independência,
várias iniciativas como grêmios, sociedades e academias surgem no intuito de difundir a
instrução e contribuir para a educação e formação do cidadão brasileiro.
Em Goiás, as representações da decadência, nesse período histórico, pintam um
cenário que muito diverge do que percebemos nos trechos analisados18 de A Matutina. Palacin
(2001, p. 151), na tentativa de caracterizar a decadência, assim se refere:
Poderíamos caracterizar também a decadência como uma atividade coletiva
assumida pela população: um sentimento de fracasso e de derrota, de inevitabilidade
dos males e da incongruência de qualquer esforço para superá-los. Traduzia-se isto
num estado permanente de apatia, resignação muito próxima da desesperança. E a
tradução exterior desta atitude: a tristeza.

Ora, não é essa a impressão que os discursos presentes em A Matutina nos passam.
Obviamente havia boa parte da população goiana iletrada, como de resto em todo o país, mas
não nos parece cabível a generalização. Reforçamos: quando aqui confrontamos o discurso
historiográfico da decadência goiana no século XIX, após a estagnação das minas de ouro,
não queremos negar a falta ou a ausência de determinados elementos em nossa sociedade,
como, nesse caso específico, a falta de professores, em Meia Ponte, nomeados pelo governo.
O que afirmamos é que, apesar dessa falta, esses textos de A Matutina nos provam que havia
em Goiás o interesse pela educação e desenvolvimento públicos, interesse que é bem retratado
pela iniciativa de alguns setores da sociedade em prol da propagação da educação.
18

Sobre a historiografia da decadência, ver mais em: Funes (1986); Ataides (1991); Gumiero (1991); Costa
(1994); Bittar (1997); Campos Jr. (1998); Tristão (1998); Nascimento (1997); Nascimento (2003); Silva (2003);
Silva (2006).
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Durante os debates da Constituinte de 1823, a questão da instrução pública fora
longamente discutida. De acordo com Bretas (1991, p. 119), “[…] muitos deputados
denunciaram, falando de suas províncias, a penúria em que foi lançado o ensino popular”,
após serem vencidas as lutas da Independência. As dificuldades em torno da necessidade de
criação de escolas, do aumento do ordenado dos professores e do estabelecimento de um
sistema de ensino eram sentidas em todo o país, e não uma característica exclusiva a Goiás. O
mesmo autor declarou: “Cada um dos constituintes apresentava queixas a respeito do ensino
em sua província. Em algumas delas (províncias) não havia sequer uma escola pública”
(BRETAS, 1991, p. 120). Disso podemos depreender que a falta de professores, denunciada
pelo Padre Manoel Pereira no discurso supracitado, assim como outras carências constatadas
nas páginas da Matutina, eram perceptíveis em toda a nação, ainda que em graus diversos.
Não podemos ser ingênuos em não considerar o que possivelmente estava por trás do
interesse em promover a educação do povo, para os homens de A Matutina. Sabemos que,
nesse contexto, esses homens pertenciam a um grupo que aspirava ao poder local e entendiam
que a educação e civilização da sociedade goiana seriam grandes aliados na luta contra o
oficialismo político. Não podemos desconsiderar que jornais, na condição de veículos de
propagação da educação, pautam a visão dos leitores e formam ideias. Os redatores de A
Matutina tinham o declarado objetivo de instruir pela imprensa, mas instruir de acordo com
seus valores e com seus ideais de sociedade. Ainda assim, ressaltamos a importante posição
que a educação assumia nas páginas desse periódico.
Em outros trechos, percebe-se também a instrução associada à aquisição de qualidades
morais e civilização, contribuindo não apenas para a elevação do espírito como para o
progresso do país. Outro exemplo do que temos pontuado acerca da educação atrelada ao
progresso e civilização do povo brasileiro pode ser percebido em trecho do discurso proferido
por um candidato à Cadeira de Retórica na cidade de Goyaz, antes do ato público de seu
exame:
[...] Sabias Leis derivadas das luzes do tempo vigiaõ sobre a publica
educação, e todo o genero de isntruçaõ. As artes uteis, e as sciencias ja nem
andaõ homiziadas, nem mendigaõ protecçaõ, e todo o Brasil sustentado nos
seos naturaes baluartes levanta a frente victoriosa entre as nações cultas
coroado dos seos ramos nativos, que naõ invejaõ os louros. Tem chegado em
fim o tempo de se polirem tantos diamantes brutos, que produz a terra do
ouro, de se aproveitarem tantas vantagens, que liberalisa a natureza. Já se
abrem os licêos, e convem, que a mocidade, que se ensaia para entrar no
curriculo das sciencias, principie a cultivar o dom celeste da palavra, em que
se distingue dos irracionais, e que tantas vantagens afiança á nossa causa.
[...] (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 386, 17 nov. 1832, p. 4).
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Como o Padre Silva e Souza, para o qual enfim chegara o tempo de “tirar a prisão dos
pensamentos, abrindo-se o Palácio das Ciências”, o concorrente à Cadeira de Retórica afirma
que as ciências já não estão mais escondidas, já não são mais criminalizadas. A “terra do
ouro”, que por tanto tempo viveu da mineração, produz também “diamantes brutos” que
poderão ser polidos pela instrução pública. Dessa maneira, por intermédio da educação, o
Brasil poderia se levantar “vitorioso” perante as “nações cultas”, em uma posição de
igualdade. Cabe aqui ressaltar também a referência que o professor faz à criação dos liceus,
ainda antes da promulgação do Ato Adicional de 1834, que delegava às províncias a
responsabilidade pela instrução pública e implementava essas instituições.
As metáforas e referências associadas à instrução como a difusora das luzes, a coroa
da nação, a que habita em palácios, concede glória imortal e abre as prisões dos pensamentos,
nos permitem afirmar que a educação era concebida por aqueles homens como redentora da
nação. Enfim, como peça central no processo civilizatório da nação em curso, apenas oito
anos após a proclamação da independência do país. Tal visão autoriza os responsáveis pelo
periódico a eleger a instrução pública como bandeira de luta, frequentemente presente nos
discursos veiculados, como já exemplificamos, e nas reivindicações por criação de aulas em
diversas vilas e arraiais, como demonstraremos mais adiante. Positivamente, essa concepção
concede à educação um papel de protagonista e promove a reflexão sobre ela. É preciso
destacar que essa concepção de educação não era particular ao grupo à frente de A Matutina
Meiapontense, nem exclusiva do período em que se encontra. Na verdade, o entendimento da
educação como redentora da pátria, solução de todos os males nacionais, permeia todo o
século XIX e é intrínseca a pensadores desse período no Brasil inteiro, sendo ainda frequente
inclusive nos dias atuais.
A nós cabe questionar: não seriam exatamente as condições efetivas de uma nação tão
recente, nascida de anos de exploração sistemática, responsáveis pela situação da educação no
país? Como almejar a posição das “nações cultas”, se a história de nossa própria nação foi
construída sobre bases tão diferentes? Como exigir da educação a inteira responsabilidade
pelo progresso nacional, sendo ela justamente reflexo da situação do país? Seria a educação a
porta de escape, a possibilidade de ascensão e civilização do povo brasileiro, ou não seria seu
estado, produto dessas condições históricas das quais o Brasil queria se desvincular? Mas
essas são questões do nosso tempo, balizadas por leituras outras que não as dos homens à
frente de A Matutina e que, na impossibilidade de se dirigirem àqueles sujeitos, conduzem
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nossa interpretação diante das fontes de pesquisa selecionadas. É nesse sentido que por
diversas vezes questionamos aqui o corriqueiro discurso de um Goiás decadente e atrasado,
quando do decréscimo da mineração. Seria possível, sob essas circunstâncias, uma educação
diferente?

3.3 “Atrasar as luzes em Goiás”: a urgência das aulas e dos mestres qualificados
Os anos posteriores à independência do Brasil foram muito férteis para a promoção de
intenso debate acerca do problema da instrução, observados na publicação de livros, artigos
em jornais e nas discussões legais (BRETAS, 1991; FARIA FILHO, 2016). A primeira
Constituição brasileira, outorgada por D. Pedro I em 1824, sobre a educação, dizia em seu
Artigo 179: “XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. XXXIII.
Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das Sciencias, Bellas Letras,
e Artes” (BRASIL, 1824).
As vagas disposições constitucionais davam a entender que cabia ao Poder Central a
criação e manutenção de escolas primárias para todos os cidadãos brasileiros, e os colégios e
universidades para alguns. Após intensa discussão da Assembleia Geral Legislativa, a
primeira lei orgânica do ensino primário no Brasil viria, em 15 de outubro de 1827,19
complementar essas medidas.
Essa lei é contemporânea de um lento, mas paulatino, fortalecimento de uma
perspectiva político-cultural para a construção da nação brasileira e do
Estado Nacional que via na instrução uma das principais estratégias
civilizatórias do povo brasileiro, tal qual frações importantes da elite
concebiam e propunham-se a organizar. Instruir as “classes inferiores” era
tarefa fundamental do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, condição
mesma de existência desse Estado e da nação. (FARIA FILHO, 2016, p.
137).

Em Goiás, de acordo com Bretas (1991), a primeira Lei Geral de Ensino fora recebida
com cautela pelo então presidente da província, Marechal de Campo Miguel Lino de Morais,
pelos vários obstáculos que se opunham à sua implantação. Tal reserva se deve, em primeiro
lugar, à falta de verbas destinadas para a criação de novas escolas no orçamento provincial,
fato que não era exclusivo apenas da província goiana. De acordo com Faria Filho (2016, p.
138), a instrução, serviço “reconhecidamente dispendioso”, contava sempre com recursos
19

A Lei de 15 de outubro de 1827 pode ser lida na íntegra em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm>.
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aquém de suas necessidades, mesmo quando recebia altos investimentos financeiros. Isso se
comprova no trecho da fala do presidente da província de Mato Grosso, transcrita em A
Matutina:
[...] Alem das escolas existentes indicou este Conselho os lugares de S.
Antonio de Rio abaixo, Miranda, S. Vicente, Pilar, Forte do Principe e
Casalvasco para terem escolas de 1. Letras, e estes lugares até o presente naõ
gozaõ deste beneficio, porque a quantia, que dá a Lei do orçamento para a
instrucçaõ publica, somente chega para os lugares já providos, e naõ para
mais, o que visto pelo meo Antecessor, expoz este negocio ao Conselho
Presidencial [...]. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 280, 12 jan. 1832,
p. 4).

Outra dificuldade apontada pelo presidente da província de Goiás ao cumprimento da
Lei de Ensino de 1827 diz respeito à formação dos professores. Em vários momentos, as
páginas de A Matutina se referem à criação de aulas e provimento de professores, no contexto
da implementação das disposições da Lei de 15 de outubro de 1827. Assim, temos em 19 de
junho de 1830 o relato de uma sessão do Conselho Geral da Província, em que se discute a
qualificação dos professores para ministrar aula de Lógica, por ocasião da criação de uma aula
de Lógica, Metafísica e Ética na cidade de Goyaz.
Leo-se o Art.º 2º, e posto em discussão, o Sr. Corumbá mandou á Mesa hüa
Emenda substitutiva a o Artº 2º: A Cadeira, precedendo Concurso, será
provida esta primeira vez por S. M. o I., e dahi por diante pelo Governo
Provincial, ficando oproveito sempre dependente da Approvaçaõ do Mesmo
Augusto Sr. – Corüba – O Sr. Cardozo disse que a Lei manda ser o primeiro
Concurso na mesma Provincia perante o Governo Administrativo, e que este
tem 3 Mëbros mui habeis para serem Juizes nessa Causa, e por isso em
quanto se naõ conhecer por experiencia que faltaõ Examinadores, e
examinados, naõ se deve recorrer ociozamente a S. M. o I., e que para isso
mandava a Meza hüa Emenda ao Art.º 2.º – O Presidente em Conselho – O
Sr. Corumbá se o poz a Emenda, duvidando que no presente haja em Goyaz
individuos com conhecimentos para examinar a o Candidato da Cadeira de
Logica, para o que naõ bastava ter tinturas, como hé mui provavel acontecer
com os indicados, que naõ eraõ Mestres d’Arte, e o Exame, devendo ser em
presença do Conselho, outros deviaõ ser os Examinadores, e estes eraõ o que
deviaõ ser Mestres da Logica moderna, como a de Locke, e Condillac, e
outros desta Cathegoria, que segurem á Goyaz as Luzes do tempo. (A
MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 35, 19 jun. 1830, p. 2).

Pelo excerto, podemos ter uma noção de alguns aspectos da educação na província
oitocentista de Goyaz, como a legislação do período, concurso para docentes, cadeiras
específicas, preparação dos professores, ou a falta dela, e a forma como Goyaz
constantemente se comparava a outras localidades em pé de inferioridade. E sobre essas
condições, Bretas (1991, p. 128) destaca que tais “circunstâncias não eram exclusivas de
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Goiás, província muito distanciada, isolada e pobre. Eram comuns a todas as províncias”,
como já explanamos anteriormente.
O Sr. Cardozo se oppoz, disendo ser precisa primeiro a experiencia, e que só
depois de reconhecida a falta indicada pelo Sr. Corumbá, hé que se deveria
recorrer á Corte, por isso que os Juizes, que indicara, eraõ habeis para tanto.
O Sr. Corumbá contestou, que se para as Escolas de 1. Letras naõ estaõ
preenchidos os requisitos da Lei, como se encheria sobre Logica? O Sr.
Cardozo contestou que elle respeitava a Lei, e como esta mandava ser o
Concurso na mesma Provincia, elle descansava na Lei. O Sr. Azevedo pedio
a palavra, e disse que se em outras Provincias maiores, e mais illuminadas
havia falta de Luzes, e especialmente de Mestres de Logica moderna, quanto
mais em Goyaz; e por isso votava pela Emenda do Sr. Corumbá, e contra a
do Sr. Cardozo; pois a adoptar-se esta, atrazaria as Luzes em Goyaz; e
achando-se a materia discutida, foi posta em votação, e passou com a
Emenda do Sr. Corübá contra hum só voto. (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 35, 19 jun. 1830, p. 2).

Há de se destacar aqui dois pontos: o primeiro trata-se de uma inconformidade, pois de
um lado temos o decreto de uma lei imperial que autorizava a abertura de determinadas aulas
e, de outro, a delegação às províncias da responsabilidade pelo provimento dos professores
quando, segundo os próprios atores da referida citação, nem as escolas de primeiras letras
estavam em conformidade com a Lei. Sobre essa questão, Bretas (1991) afirma que, embora o
artigo 6º da Lei de 15 de outubro de 1827 exigisse que os professores soubessem ensinar a ler,
escrever, as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as
noções mais gerais de geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de
moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, não havia em Goiás
mestres que dominassem essas disciplinas para capacitar os professores, nem material
didático impresso disponível para que aprendessem. “O remédio, então, seria preencher
cadeiras vagas e as novas cadeiras que se criassem com professores sem conhecimento de
todo o programa de Aritmética, Geometria, Geografia e História” (BRETAS, 1991, p. 128).
Vale dizer, prática essa verificada não só em Goiás, como em várias outras províncias, pois,
de acordo com o referido autor, tal situação não era uma exclusividade da província goiana,
mas sentida em todo o país. Isso porque não havia formação específica para mestres,
sobretudo em cadeiras próprias. É quase como cobrar algo de um tempo que o tempo não
oferecia. Ou seja, é olhar para o passado com olhar do presente, pois a formação de
professores, para áreas específicas, é recente, dos anos setenta do século XX.
O segundo ponto que nos chama a atenção é a comparação que de si fazem os goianos
com as províncias “maiores e mais iluminadas”. É perceptível, no trecho transcrito, como em
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outros ao longo do periódico, uma procura pelo referencial que é sempre externo e nunca
interno: a identidade provincial buscada no outro e não no aqui. Como no fragmento
supracitado, em que o concorrente à Cadeira de Retórica discursa que o Brasil se levantaria
entre as nações cultas, sem invejá-las, o modelo de modernidade é do outro, o europeu.
Como pontua Naxara (apud GONÇALVES NETO, 2007, p. 110), “[…] a
modernidade estava posta fora do Brasil, a população nacional aparecia como o oposto
daquilo que se pensava que ela deveria ser – encontrava-se um negativo daquilo que se
procurava”. Trazendo para o âmbito provincial, Gonçalves Neto (2007, p. 126) nos elucida:
“[...] percebemos que o mimetismo presente nas grandes cidades brasileiras, com relação à
Europa, também pode ser encontrado nas cidades do interior. Só que, aqui, tomando-se não a
Europa, mas os centros nacionais como referência”. Na própria discussão transcrita, afirmam
que mesmo nas províncias “maiores e mais iluminadas” havia “falta de luzes”, ou seja, esse
não era um enfrentamento exclusivo dos goianos.
Frequentes também são os pedidos de criação de aulas, escolas e contratação de
professores. Chama-nos a atenção uma matéria que traz a ata de uma sessão do Conselho do
Governo, em que membros se dispõem a ministrar aulas para a formação de professores.
Foi prezente hum officio do Bacharel Joaõ Gomes Machado Corumbá, e
outro do Juiz de Fora Joaõ Chrisostomo Pinto da Fonceca aceitando o
convite, que lhes havia feito para servirem de Examinadores do Art. 6.º da
Lei de 15 de Outubro de 1827 e offerecendo-se o primeiro para ensinar huma
hora todas as tardes por espasso de seis mezes na caza, que se destinar, á
aquellas pessoas que se quizerem instruir em Arithmetica, e Geometria, a
fim de se habilitarem para poderem ser Professores de Primeiras Letras: O
Conselho resolveo se agradecesse o seu espontaneo offerecimento; pedindo
se-lhe declare a hora, e caza, que lhe for mais commoda, assim como o dia,
em que pertende principiar para se publicar por Editaes. (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 208, 28 jul. 1831, p. 1).

Aqui vemos um lugar de preocupação com a instrução pública diante da já
mencionada falta de formação dos professores. Pela necessidade de cumprimento da Lei de 15
de outubro de 1827, dois funcionários públicos colocam-se à disposição para ensinar às
pessoas que tivessem interesse em concorrer aos cargos de professores de primeiras letras,
para cujo empreendimento estava aberto edital. Temos na cidade de Goiás o que antes
destacamos em Meia Ponte: a iniciativa particular de “difundir as luzes”, a preocupação com a
superação de necessidades que não eram, como já referimos, exclusivas da província goiana.
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3.4 “Mil vezes feliz aquele que cultiva a divina sabedoria!”: considerações críticas sobre
a instrução nas terras de Meia Ponte
Do exposto até aqui e com base em outras tantas referências às questões educacionais,
como demonstrado na tabela de temas do periódico analisado, vemos o quanto a educação, a
instrução, a preocupação com a formação do cidadão e da nação ocupam as páginas de A
Matutina Meiapontense. Levando em consideração a circulação do jornal por diversas outras
localidades, subentendemos que esse era um tema de interesse comum não só aos meiapontenses ou aos habitantes da capital da província, mas a todos os que tinham acesso ao
periódico.
Alguns pareceres, por muito refletirem as questões educacionais do momento e a visão
dos homens à frente de A Matutina, ainda que extensos, vale a pena transcrever. É o caso do
excerto a seguir, em que o redator do periódico louva as condições em que se encontram a
educação em Meia Ponte e cobra dos pais e jovens o pouco entusiasmo pela instrução.
Nada nos parece taõ censuravel em Meyaponte como o desleixo, que se
observa na educaçaõ da mocidade, ha muito que nos afflige o abandono em
que saõ creados os filhos ainda mesmo de Pais, que gozaõ d’alguma
representaçaõ no logar em que se consideraõ abastados em bens,
esperavamos porem que facilitando-se-lhes os meios de os poder melhor
educar, se aproveitassem, e assim temos guardado silencio ate hoje; passados
porem dous anos, depois que por um espirito de puro patriotismo, e sem o
menor interesse, se abriraõ Aulas das Lingoas Latina, e Franceza, e de
Philosophia Racional, e Moral; se franqueou huma Bibliotheca, onde se
encontraõ os Livros percisos para se estudarem as supraditas matérias, e naõ
se contaõ mais que quatorze alumnos por todos, concebemos tristissimas
idéas sobre a mor parte dos nossos jovens. Tudo se facilita em Meyaponte
para se estudar. Temos Livros, Professores que apezar de naõ receberem o
menor estipendio, se achaõ sempre promptos, e jamais deixaraõ de
comparecer na Aula, como he geralmente sabido, porque rasaõ naõ ha mais
que 14 alumnos, no Arrayal o mais populozo da Provincia? He porque a
ignorancia em que vivem os Pais, e a má educaçaõ que geralmente daõ aos
filhos, faz que os primeiros entendaõ que se pode ser muito feliz (na riqueza,
disem estes miseraveis, consiste a felicidade) sem nada saber, e os segundos
naõ querendo sugeitarem-se a huma conducta mais seria, e regular, preferem
a ignorancia, em que saõ nutridos. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n.
333, 16 maio 1832, p. 3-4).

O texto transcrito é permeado por elementos que exemplificam o lugar de destaque
conferido à educação no período, conforme já assinalamos. Ela é responsável pela felicidade e
elevação moral e política, pela liberdade e desenvolvimento do povo, tão importante no seio
da sociedade moderna, que os mestres, ainda que sem o merecido orçamento, permanecem
dispostos a ensinar. No entanto, o que queremos destacar nesse momento são as contradições
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referentes à situação da instrução na província. Por diversas vezes, os redatores de A
Matutina, assim como os Relatórios dos Presidentes da Província, discorrem sobre a
necessidade de avanços na educação do período e relatam o “desgraçado estado em que se
acha redusida a Instrucçaõ Publica nesta Prov.” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 355,
1º ago. 1832, p. 3). Porém, no trecho referido, é atribuída somente aos “moços” e seus pais a
responsabilidade pela falta de instrução, pois o autor da matéria afirma que “tudo se facilita
em Meyaponte para se estudar” e que no arraial há livros e professores suficientes para tal
empresa. A crítica continua:
E quantos males naõ produz a estupidez de hum povo! O genero humano naõ
tremeria debaixo dos phantasmas da superstição, senaõ porque seos Pais,
ignorantes, sedusidos pelos prestigios dos apostolos da impostura, lhe
transmettiraõ seos temores, e seus prejuisos. As nações naõ gemeriam
debaixo do jugo de Despostas os mais crueis, e de suas arbitrarias leis, senaõ
temessem mais o remedio, que os males habituaes, que as acabrunhaõ.
Huma naçaõ ignorante julga achar Patriotas em todos os facciosos, que a
sedusem; ella se lança em seos braços, e se presta em seguimento do
estandarte da revolta, huma vez que Charlataes politicos promettaõ pôr fim a
seos trabalhos. A estupidez, e a ignorancia fasem que se abaixe a cabeça a
qualquer mais avisado, que saiba manejar boas palavras. Amigos da
Liberdade, naõ animaremos os Meyapontenses! Nao nos compadeceremos
da baixa ignorancia em que jaz a sua mocidade! (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 333, 16 maio 1832, p. 3-4).

Nesse ponto, chama-nos a atenção que os pais, a família, são tidos como responsáveis
pelo desprestígio que ocupa a educação entre os jovens, e a forma crítica direcionada para
todas as classes sociais. Também cabe mencionar o desmerecimento do conhecimento popular
em contraposição ao científico. É preciso se livrar da ignorância para que o povo não se
submeta a qualquer que tenha um bom discurso, fortalecendo os cidadãos contra o oficialismo
político que abordamos anteriormente.
Se o habito de meditar, se as sciencias, e as artes naõ servissem, senaõ para
fazer imaginar systhemas estereis, alimentar o luxo, favorecer a moleza, e a
ociosidade, nenhuma estima nos devia merecer, mas os conhecimentos
humanos nos condusem a objectos nobres, e uteis: o bem da Sociedade, a
felicidade da especie humana saõ os fins principaes a que se propoem o
amigo da sabedoria. He pezando os prejuisos do homem na balança da
Rasaõ que o sabio se livra dos mesmo prejuisos; acalma seo coraçaõ, poem
limites em seos dezejos, e ataca os erros, que perturbaõ a Rasaõ, ou que
impedem o seo desenvolvimento; e so pela sabedoria pode um homem
aspirar a gloria de contribuir, hum dia, para diminuir, ou mesmo para faser
desaparecer as calamidades em todos os generos de que somos afligidos. O
amor do genero humano, o enthusiasmo, pelo bem publico, a sensibilidade a
humanidade o desejo de servir a sua especie, de merecer a estima, ternura e
reconhecimento dos homens, eis os motivos que o Sabio reconhece legitimos
sem se envergonhar.
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A falta porem de educaçaõ, deixando amolecer o moço na ociosidade, gera a
devassidaõ de costumes, he causa dessas maneiras incivis, e grosseiras, que
infelizmente se encontra nos moços deste Arrayal; he por falta de educaçaõ
que sem guardarem as mais patentes regras da decencia, elles fasem o
escandalo do homem de bem, e a injuria de hum Paiz livre; disía hum Sabio
da Grecia, que nada era taõ funesto a hum povo que naõ tem costumes, como
emprehender quebrar seos ferros; he perciso que se faça educar esses moços,
muito corrompidos para merecerem o nome de livres, e muito orgulhosos
para suportarem o de escravos. Nos he muito conveniente cidadaõs
laboriosos, industriosos, e virtuosos, habitante, do mais fertil, e salutifero
territorio da Prov. naõ o poderemos ver florecente, e poderoso, senaõ
quando reunirmos as forças, e vontades para nos instruir nos verdadeiros
interesses, direitos, e deveres de hum povo livre. (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 333, 16 maio 1832, p. 3-4).

Tais concepções acerca do papel da educação no seio da sociedade desvelam um
grupo interessado pela civilização e desenvolvimento dos goianos, em consonância com os
discursos das elites dirigentes do Império com vistas à construção da nação. De acordo com
Gondra e Schueler (2008, p. 30), nas primeiras décadas após a independência, o objetivo da
política de estabelecimento da instrução pública “consistia em produzir identidades e laços de
interdependência sociais, integrando os brasileiros, o povo, conjunto dos cidadãos ativos e
inativos ao Estado”.
Novamente as benfeitorias da educação são apontadas, e a razão, as ciências e o
trabalho são enobrecidos. Para os homens à frente de A Matutina, a educação é a possibilidade
de civilização, de superação dos costumes incivis e devassos, a oportunidade não só de se ter
o comportamento adequado a um cidadão, mas também de libertar-se e contribuir para o bem
público.
Meyaponte foi o primeiro logar da Prov que gozou a vantagem de possuir
Aulas de Grammatica Latina, e de Primeiras Letras; Em 1788 se abrio a
Aula de Latim, seo Professor o Dr. Bartholomeo Antonio Cordovil se fez
celebre, e ainda hoje se pronuncia o seo nome com respeito, pela boa
educaçaõ que fez tomar a mocidade deste Arrayal; a supressaõ desta Cadeira
por motivos de economia, e a diminuiçaõ de ordenado ao Professor de
Primeiras Letras em 1808 fez que ninguem se aplicasse a estudos, e nem
homem hábil se quisesse encarregar da de Primeiras Letras, de onde resultou
o terrivel estado de ignorancia a que hiaõ redusindo os Meyapontenses;
estado a que se achaõ redusidos varios Arrayaes da Prov., como faremos ver
em outro logor.
O estabelecimento de huma Typographia, a franqueza de huma Bibliotheca,
e Cidadaõs que se dedicaraõ ao ensino publico auguravaõ a restauração das
Letras em hum povo, que sempre se destinguio por sua tendencia para a
liberdade; más sepultados na ignorancia, e contaminados dos males, que ella
produz em uma Sociedade, os Meyapontenses naõ reconheceraõ as
vantagens, que se lhes apresentaõ, e contentes, na mais reprehensivel
ociosidade, testemunhaõ os desgraçados Pais os desvarios, e devassidaõ de
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seos miseraveis filhos, sem lançarem maõ do meio que se tem julgado o
mais proprio para felicitar o homem, que he o estudo da sabedoria.
Nós em outra occasiaõ tornaremos a tratar sobre este objecto, e concluiremos
agora com um Sabio que exclamou – Feliz, e mil vezes feliz aquelle, que te
cultiva, o Divina Sabedoria! Feliz aquelle, que a natureza, e a refflexaõ
tornaraõ proprio para teos celestiaes entretenimentos! As Musas deixando os
Palacios da grandeza, procuraõ faser-lhe companhia em sua humilde
habitaçaõ, e lhe faz gozar seos armoniosos concertos. A poesia o eleva com
suas brilhantes imagens; a historia apresenta a seos olhos homens, que ja naõ
existem; o livro inteiro da Natureza se abre a seos olhos. Elle se perde com
praser no Dedalo do coraçaõ humano. A politica naõ o julga indigno de suas
lições; a moral, e seos preceitos fasem a sua mais cara occuppaçaõ. Quem
pode ser mais feliz que o Sabio? (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n.
333, 16 maio 1832, p. 3-4).

Aqui os avanços de Meia Ponte em comparação com outras localidades na província
são ressaltados, assim como enaltecidos os benefícios que a educação concede ao povo e, de
novo, questiona-se a falta de interesse dos jovens meia-pontenses pelo “estudo da sabedoria”.
Mesmo a falta de remuneração dos professores e outras questões objetivas, ainda que
apontadas, são deixadas de lado em tal consideração, imputando apenas à falta de vontade dos
jovens e de incentivo dos pais a responsabilidade pela baixa procura das aulas ofertadas.
Em linha com os preceitos liberais do grupo à frente de A Matutina, o discurso imputa
unicamente à vontade do indivíduo a responsabilidade pela superação de sua condição. Os
benefícios da educação são exaltados em todo o texto, denunciando a preocupação que a elite
meia-pontense tinha a respeito da instrução da sociedade, e ao mesmo tempo tentando
convencer pais e filhos sobre as vantagens de cultivar a “Divina Sabedoria”. As condições
objetivas do estado em que se encontra a instrução pública são apenas mencionadas, como o
abandono da Cadeira de Primeiras Letras e a diminuição do orçamento do professor, razão da
não atração de concorrente ao cargo. No entanto, ao tecer suas críticas à mocidade e suas
respectivas famílias, o redator não leva em consideração tais questões, atribuindo tão-somente
à vontade e liberdade individual a incumbência de suplantar tais obstáculos.

3.5 “Viva a Constituição que vem libertar as miseráveis Goyanas!”: a educação feminina
nas páginas oitocentistas
A questão da mulher também pode ser percebida nas páginas de A Matutina. Em 23 de
dezembro de 1830, em plena véspera de festa católica, uma correspondente, residente na
comarca de São João das Duas-Barras, envia correspondência ao jornal, ansiando
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melhoramentos anunciados para a educação local, esperando ser assim mais bem tratado o
sexo feminino, condenando práticas às quais as mulheres eram submetidas e também
posicionamentos políticos dos “senhores de Goyaz”, conforme podemos ver:

CORRESPONDENCIA
Senhor Redactor da Matutina
Sempre ouvi diser que as molheres saõ curiosas, e tudo querem saber, e por
isso naõ se levará a mal, que eu a exemplo da Senhora Rosseira Zelosa lhe
dirija taõbem huma Correspondencia, que por ser de huma Sertaneja sem a
menor relaçaõ com essa gente de lá dos povoados, talvez seja menos
censurada.
Eu, Sr. Redactor, tenho minha residencia nesta Commarca de S. Joaõ das
Duas-Barras, e tive a honra de lhe communicar, quando V., por aqui andou
meos fracos sentimentos a respeito do despreso com que era tractado n’esta
Comarca o meo Sexo, e ainda me lembro a sua resposta que isso era devido
ao abandono em que se achava a educaçaõ, e a falta de instrucçaõ nos
homens, porque quanto melhor tinha educaçaõ hum povo, tanto mais polidas
eraõ suas maneiras para com o Sexo debil. [...]
A Apaixonada. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 115, 23 dez. 1830, p.
3-4).

A criticidade e inconformidade relatadas pela autora da carta trazem elementos que já
mereciam uma pesquisa exclusiva. Primeiro que ela, sob o pseudônimo de A Apaixonada, não
nos remete puramente a uma escrita romântica que privilegia um amor idealizado e idílico. A
correspondência aborda questões espinhosas para a época, como o pertencimento, direito à
instrução feminina, liberdade, despotismo e outros. A carta parece provir de uma pessoa de
região não considerada relevante, pois foi escrita por uma sertaneja que não tem a menor
relação com a gente “dos povoados”. Portanto, não pode não ser estendida para o gênero
feminino das terras goianas, ainda que a fonte indique que, “a exemplo da Senhora Rosseira
Zelosa”, não é a primeira a fazer algo do tipo. Assim, traz à luz singularidades que
desconstroem a visão de uma homogeneidade em torno da discussão do papel da mulher, no
que diz respeito à forma como essa se portava em uma sociedade tradicionalmente patriarcal.
Em seguida, a carta informa ao Senhor Redator o lugar de onde fala e o desprezo
recebido pelo seu sexo. Salienta a resposta dele, na qual afirmava que isso se dava pelo “[…]
abandono em que se achava a educaçaõ, e a falta de instrucçaõ nos homens, porque quanto
melhor tinha educaçaõ hum povo, tanto mais polidas eraõ suas maneiras para com o Sexo
debil”. Não foi possível averiguar tal resposta. Talvez tenha sido dada em um meio fora de A
Matutina. Contudo é relevante perceber que havia uma comunicação entre esse veículo e seu
público feminino.
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O desejo de ter escolas de Primeiras Letras em vilas, comarcas, arraiais, fazendas e
outros espaços era reivindicado constantemente nas terras goianas do período. De forma
semelhante, A Apaixonada argumenta:
Desde entaõ desejei com ancia que o Governo mandasse estabelecer Escollas
de Primeiras Letras, de que estamos privados neste Arrayal, e me consta que
de 14 Parochias, e mais de 20 Arrayaes desta Comarca so em Trahiras, e
Natividade se achaõ Cadeiras de Primeiras Letras; todos puzemos nossas
esperanças no Conselho Geral, e ficamos muito contentes quando lemos na
Matutina a proposta sobre Cadeiras [...]. (A MATUTINA
MEIAPONTENSE, n. 115, 23 dez. 1830, p. 3-4).

Essa sua argumentação talvez viesse ao encontro do proposto pelo jornal, o que
justificaria, inclusive, a facilidade de publicação da carta. Além disso, também podemos
pensar sobre a procedência da correspondência, visto que ela replica sobre a importância, ou o
lugar dado à instrução no Sul e no Norte da região, indicando as condições de acesso à
instrução nos dois extremos goianos:
[…] assim que formos nos instruindo, veraõ os Srs. do Sul, se nos os do
Norte cedemos aninguem em Patriotismo, conheceraõ quanto amamos a
Liberdade, e quanto odiamos a esses viz escravos, que por serem captivos,
vinhaõ se indemnisar sobre nos as miseraveis molheres, que sem duvida saõ
as que sofrem mais nos Estados Despoticos, fora malcriados!
Nunca me casei, Sr. Redactor, por naõ me sugeitar a praticar os mais
humiliantes, e abjectos serviços, que aqui exigem os maridos de suas
melhores (sic), a classe dos captivos, naõ soffrem mais, e naõ he isto uma
barbaridade? Santa Constituiçaõ! Ninguem como nós as Goyanas do Norte
vos deve sua felicidade! He verdade que nossa condiçaõ ainda he a mesma,
mas nossas filhas gosaraõ bens, que nos só gosamos na imagnaçaõ, e
reunidas todas faremos os mais extremosos exforços para que sejas
observada, guardada, respeitada, e mantida, e isto apreço de tudo quanto
licitamente podermos empregar. Viva a Constituiçaõ que vem libertar as
miseraveis Goyanas! (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 115, 23 dez.
1830, p. 3-4).

As denúncias que a correspondente faz sobre o tratamento conferido à mulher também
merecem destaque. Por exemplo, A Apaixonada compara a servidão das mulheres à dos
escravos e delata as práticas humilhantes a que eram submetidas as mulheres de seu tempo.
Para uma sociedade patriarcal como a brasileira, sobretudo no século XIX, não casar era um
ato de coragem e até mesmo de rebeldia. Por fim, nos chama a atenção seu posicionamento
político crítico e o entusiasmo com que se refere à Constituição, possibilidade de libertação
para o sexo feminino.
Em correspondência publicada no número 149 de 12 de março de 1831, a carta de A
Apaixonada é respondida por um Apaixonado do Sul, que julga injusto atribuir apenas à
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mulher a “indagadora curiosidade”, alegando que também homens e até animais possuem essa
característica. Em resposta ao tratamento conferido ao sexo feminino, afirma não ser razoável
dizer que as mulheres do Norte são tratadas como escravas, pois considera a generalização
ofensiva e afirma não serem todos os maridos “da mesma laia”, uma vez que considera a si
mesmo um marido exemplar.
Senhor Redactor da Matutina....
Graças á nossa liberal Constituiçaõ! Ja a Typographia de Meyaponte dá a
conhecer ainda nos mais remotos Sertões a civilisaçaõ de Goyaz! Ja huma
Senhora na repartiçaõ do Norte desta Provincia se propoz a escrever para o
publico, como vejo da sua Correspondencia que chegou tarde aminhas mãos,
em o N.º 115 da sua estimavel Folha de 23 de Dezembro proximo passado.
Louvores se lhe rendaõ, ainda que o contexto da sua escripta naõ se
conforme com a minha rasaõ.
Injustamente marca como privativa do seo Sexo a indagadora curiosidade; e
esta he taõ propria dos homens, como das molheres, e até dos animaes
irracionaes, no sentido em que falla a Senhora do Norte. Conheço homens,
que noite e dia folheiaõ a hystoria universal da vida alleia, e que tendo mais
liberdade aproveitaõ-se ou abusaõ d’ella, para serem mais curiosos, do que
todas as molheres. [...]
Naõ Julgo taõbém razoável diser, que no Norte as Senhoras saõ tractadas
como escravas, pela falta de educaçaõ de seos maridos. Esta generalidade he
offensiva, e naõ he acreditavel que sejaõ todos da mesma laya; porque em
toda a parte ha bons, e máos. Eu sou cazado na repartiçaõ do Sul, amo
aminha costella como á mim mesmo, e conheço muitos, que tem os mesmos
sentimentos. E será crivel que naõ succeda outro tanto na Comarca de S.
Joaõ das Duas Barras? [...] (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 149, 12
mar. 1831, p. 3-4).

Em toda a sua resposta, o que percebemos do Apaixonado do Sul é uma tentativa de
desqualificar o discurso de A Apaixonada, negando todas as suas posições. O autor nega que a
curiosidade seja característica do sexo feminino, embora use as mulheres como modelo para
comparar os homens curiosos que conhece, em uma clara contradição (“para serem mais
curiosos, do que todas as molheres”). Também o autor menospreza os relatos de mau
tratamento conferido às mulheres, alegando que a generalização é ofensiva, ainda que ele
mesmo declare que é residente da repartição do Sul da província, ou seja, não pertence ao
contexto em que vive a correspondente, embora seja sabido de todos o papel ocupado pelas
mulheres nas sociedades patriarcais do início do século XIX, independente do local de
residência.
O autor segue conferindo às mulheres a responsabilidade pela “falta de amor”
masculina, em uma visão romântica do sexo feminino:
Eu sou cazado na repartiçaõ do Sul, amo aminha costella como á mim
mesmo, e conheço muitos, que tem os mesmos sentimentos. E será crivel
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que naõ succeda outro tanto na Comarca de S. Joaõ das Duas Barras?
Perderia ali o bello Sexo o predominio, que tem nos corações sentimentaes?
Naõ haveraõ la aquellas lagrimas faceis de correr a que ninguem resiste, e
que conseguem tudo? A uniaõ do contrato conjugal, que principiou com o
mundo, que se salvos do Diluvio, naufragaria nas Coxoeiras do Tocantins?
[...] Naõ pode ser. O que Deus unio os homens naõ podem separar, e se
existem alguns brutaes Poliphemos que se naõ [ilegível] á prudencia, e
discripçaõ das suas consortes virtuosas, haveraõ muitos, que respeitem ás
prisões conjugaes, como vinculos sagrados de amor. Sei que tem havido, e
ha casamentos malaventurados, mas procedem da má escolha, e de se
aproveitarem de aventureiros, desconhecidos, captivos do interesse que se
tornaõ em tiranos das familias. E este de excerto será bastante para todas as
Senhoras diserem absolutamente – naõ nos queremos cazar –! Ah! Esta
proposiçaõ seria antesocial! Seria o mesmo que negarmos ao Genero
Humano o beneficio, que recebemos, naõ concorrer para a população, e naõ
querer dar Cidadaõs uteis ao Estado, engrossando o numero das inúteis
Vestaes. Naõ permitta Deus que se siga esta doctrina. Cazem-se as que se
podem cazar, e ainda ha muitos, que servem para este fim, e que naõ saõ
malcriados. [...] (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 149, 12 mar. 1831,
p. 3-4).

O autor da resposta também faz um enfático discurso para que as mulheres que “se
podem casar” que se casem, pois a “doutrina” pregada pela Apaixonada (o fato de escolher
não se casar) é antissocial e não deve ser seguida. A favor do casamento, o Apaixonado do
Sul traz argumentos com embasamentos bíblicos (“a união do contrato conjugal, que
principiou com o mundo, que se salvou do Dilúvio, naufragaria nas Coxoeiras do
Tocantins?”), românticos (“perderia ali o belo sexo o predomínio, que tem nos corações
sentimentais? Não haverão lá aquelas lágrimas fáceis de correr a que ninguém resiste, e que
conseguem tudo?”) e até científico (“seria o mesmo que negarmos ao Gênero Humano o
benefício, que recebemos, não concorrer para a população”).
O empenho em responder tão enfaticamente à carta da Apaixonada – em mais de uma
página inteira do periódico dedicada a contestar uma correspondência – não nos pode passar
sem questionamentos. O que depreendemos dessa réplica é o quão perigoso e subversivo
poderia ser considerado o posicionamento da autora em não se casar, em exigir tratamentos
melhores ao sexo feminino em uma sociedade absolutamente patriarcal e escravocrata, em
denunciar práticas tidas como naturais e imutáveis. O fato de um homem se dedicar tanto a
contrapor cada queixa relatada na correspondência da Apaixonada, mesmo quase três meses
após sua publicação, também nos é indício de que outras mulheres liam A Matutina e talvez,
por isso, a preocupação para que a autora não seja tida como exemplo a ser seguido.
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Sobre a educação de mulheres e meninas no século XIX, Gondra e Schueler (2008, p.
201) afirmam que, nos espaços domésticos e familiares do Brasil oitocentista,
[...] a educação e a instrução costumavam ser transmitidas pelas mães,
criadas e outras mulheres das famílias, ou, ainda, pela ação de professores
particulares e preceptoras, contratadas especialmente pelas camadas mais
abastadas para a educação de meninos e meninas. Para as meninas e
mulheres das elites, o modelo de formação predominante consistia na
aprendizagem de saberes dirigidos à administração da vida familiar, bem
como a aquisição de normas de conduta e hábitos de civilidade e
sociabilidade, cujos paradigmas eram apropriados da cultura urbana e
burguesa européia, o que resultava na valorização da aprendizagem de
línguas estrangeiras, sobretudo a francesa, além de música, do canto e da
dança de salão.

Além de defender o crescimento e aperfeiçoamento da instrução na província, a
própria imprensa era também meio de educação de seus leitores, ao promover debates e
discutir assuntos de interesse coletivo. Não raros são os textos em que se determinam os
comportamentos aceitáveis e esperados a um povo civilizado e iluminado, em nome do bem
da Pátria. Não seria diferente em relação à educação feminina. Em consonância com o trecho
supracitado de Gondra e Schueler (2008), em seu número 276, de 3 de janeiro de 1832
(publicado novamente no número 463, de 14 de agosto de 1833), o periódico reproduz
“maximas de conducta para as Senhoras Brasileiras”, segundo as quais a prudência, doçura,
asseio, limpeza, amabilidade, gênio brando e dócil, aversão ao luxo e várias outras
características são atribuídas à “mulher de bem”.
Bem serve a Patria a mulher zelosa pela boa educaçaõ de seus filhos dandolhes Cidadaõs dignos de seos serviços.
A maior gloria de huma mai sera o ter dado ao seu paiz filhos que o illustre
com suas acções.
[...] A mulher para ser amavel deve ter como primeira qualidade hum genio
brando e docil.
Naõ ha defeito maior no bello sexo do que à loquacidade e a garrulice que
saõ de ordinario filhas da Imprudencia.
[...] Se huma grande parte de nossos mancebos evita os laços conjugaes he
principalmente pelo excessivo luxo das mulheres.
[...] O recolhimento, a occupaçaõ, o manejo dos negocios domesticos deve
ser o habitual emprego de huma senhora virtuosa.
[...] A infelicidade das famelias he muitas vezes originada pela imprudencia
de huma mulher.
A uniaõ do homem e da mulher, para ser feliz e permanente, deve ter por
base a igualdade de genio, de condiçaõ, de fortuna, de sentimentos, e até de
idade. [...] (A MATUTINA MEIAPONTENSE, n. 276, 3 jan. 1832, p. 3-4).

As máximas escritas pelo Deputado João Candido de Deus e Silva e publicadas
originalmente no jornal Recopilador Liberal, de Porto Alegre, traduzem o lugar da mulher no
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seio da sociedade, como responsável pelo sucesso da família e do casamento. As qualidades
de submissão e subserviência da mulher são exaltadas e a ela são atribuídas as funções
domésticas e a criação dos filhos. Tais preceitos explicam os ensinamentos destinados às
meninas e mulheres na educação formal e informal, aspectos característicos da sociedade
brasileira oitocentista em geral, e não apenas do povo goiano.
Por outro lado, a despeito das imposições subjugadas ao mundo feminino, havia
reações contrárias, como a mulher que escreve para um periódico, e este que publica um lugar
reivindicado pelo mundo feminino. Ou seja, a tão chamada submissão feminina parece ser
desconstruída nesta pista dada pela Apaixonada, fato que merece uma investigação mais bem
aprofundada sobre a educação de mulheres na imprensa goiana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os textos publicados sobre a educação no jornal A Matutina Meiapontense nos
elucidam aspectos da educação goiana, em um momento de criação de várias aulas na
província, de necessidade da promoção da educação em várias vilas e arraiais, e de discussão
sobre os melhores métodos para se obter resultados mais eficazes no que concerne à educação
do povo. Considerando o momento histórico em que esse jornal circula em terras goianas,
percebemos os temas em conformidade com o que se debatia em todo o país, em um tempo de
construção da identidade nacional. Assim, a educação era uma aliada para o processo
civilizatório em curso, posto que o problema da instrução pública era amplamente debatido
nas Assembleias e as primeiras leis de ensino estavam sendo construídas para uma nação que
acabara de nascer.
Nas edições analisadas, é possível perceber também características e enfrentamentos
da educação nos anos 1830. Nesse sentido, a pesquisa tem contribuído para se pensar o lugar
de destaque conferido à educação naquele período, lugar esse sempre atrelado à ideia de
progresso, de civilização, de desenvolvimento e iluminação do povo, em harmonia com os
ideais defendidos pela elite dirigente do Império. Dessa maneira, a educação é concebida
como possibilidade de ascensão do Brasil perante as “nações cultas”, sem a problematização
que aqui colocamos (porém sem exigi-la dos homens por trás de A Matutina) de se pensar as
condições históricas de tal educação.
A título de considerações finais, podemos dizer que a reflexão sobre a imprensa goiana
no século XIX nos permite concordar com a desconstrução de um Goiás oitocentista arcaico,
baseado na quantidade de jornais veiculados no período, na data de inauguração do primeiro
periódico goiano e nos debates propostos nas páginas dessa imprensa.
Entendemos que os frequentes discursos acadêmicos da historiografia da decadência
pautam suas afirmações nas questões econômicas da realidade goiana do início do século
XIX. Com base nos dados estatísticos da estagnação das minas de ouro, no desenvolvimento
de uma agricultura de subsistência e na ruralização da sociedade, afirmam que Goiás estava
defasado e atrasado. Porém, o que pretendemos demonstrar em nossa pesquisa é: o que
podemos considerar atraso? E em relação a quem? É possível e correto comparar uma
província criada com duzentos anos de diferença e com condições históricas específicas e a
ela estabelecer o estigma de retrógrada, morosa?
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Elegendo a imprensa não oficial como fonte de pesquisa e trazendo informações de
outros pesquisadores, percebemos que as dificuldades enfrentadas pela província de Goiás,
em relação à educação, nos anos iniciais do Império, não eram muito diferentes das
percebidas em todo o país. Além disso, é preciso ter em mente sempre as questões de
localização geográfica e o tempo de fundação da província goiana, características que a
diferiam das províncias tidas como exemplo.
Nesse sentido, concluímos que a História Cultural, por abarcar fontes outras e por
lançar vistas para aspectos não apenas econômicos, pode muito contribuir para a
historiografia, uma vez que possibilita a inserção de elementos da cultura e do cotidiano que
esclarecem a nossa visão sobre o passado. Ao selecionarmos a imprensa goiana dos anos 1830
como fonte principal de nossos estudos, deparamo-nos com aspectos da história goiana que, a
nosso ver, contribuem para novas interpretações de nossa história. Não negando de forma
alguma as dificuldades econômicas enfrentadas por Goiás no início do século XIX e todas as
consequências decorrentes nos mais variados campos, sejam social, cultural ou político,
entendemos que a decadência das minas não necessariamente impossibilitou o
desenvolvimento cultural e social da região. Pelo contrário, a estagnação da mineração apenas
deu lugar a formas de socialização, civilização e desenvolvimento diferentes dos anteriores,
época dos tempos áureos da exploração do ouro.
Ao longo desta pesquisa, procuramos contrapor a visão de um Goiás obsoleto e à
margem de um projeto de construção da nação em curso, nos embasando, basicamente, em
dois argumentos principais. O primeiro é o debate encontrado nas páginas de A Matutina
acerca das questões educacionais. O que depreendemos da leitura de suas linhas é que havia
em Goiás interesse, por motivos diversos, em promover a educação geral do povo, em instruir
e civilizar os goianos. A relevância atribuída à educação por uma elite letrada, seja pelos
redatores do jornal, seja pelos seus correspondentes, não nos permite caracterizar,
generalizando,

os

habitantes

da

província

como

desinteressados

ou

alheios

ao

desenvolvimento cultural de uma nação ainda em seus primórdios. Pelo contrário, o que
percebemos é uma intenção, claramente declarada, em instruir o povo e defender a educação
como possibilidade de civilização, superação e aperfeiçoamento.
O segundo argumento em que nos fundamentamos para refutar o discurso da
decadência é que as dificuldades enfrentadas por Goiás no início do Império, referentes ao
campo da educação, eram comuns a muitas outras províncias, senão a todas. Como expomos
pelas transcrições das matérias lidas em A Matutina e correlacionando-as com estudos da área
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da história da educação, a falta de professores, a necessidade de criação de escolas, a
formação insipiente dos mestres, que encontramos nas páginas de A Matutina, não eram
problemas específicos da província goiana. Antes, eram obstáculos enfrentados por toda a
nação, inclusive pela Capital, guardadas as devidas proporções no que tange à quantidade
populacional, orçamento provincial e também o tempo de criação de cada localidade.
Nossa proposta de pesquisar a história da educação goiana nos anos seguintes à
independência, tendo a imprensa como fonte para desvendar pistas sobre esse processo, não
tem a pretensão de esgotar todas as possibilidades de construção da história. Como
afirmamos, entendemos a História Cultural como uma das formas de se fazer pesquisa
historiográfica, com a intenção de contribuir com aspectos não priorizados por outras
vertentes. Assim, deixamos abertas as oportunidades de novas pesquisas dentro do tema
proposto, visto que inúmeros caminhos ainda podem ser seguidos. Tal constatação nos
incentiva a continuar nossos estudos, no sentido de contribuir para diminuir as lacunas de
pesquisas referentes à história da educação goiana, sobretudo nos anos iniciais do século XIX,
e permitir um conhecimento mais aprofundado de nossa história.
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