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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa investiga a Instrução Secundária na Província de Goyaz, na segunda 

metade do século XIX, tomando como referência o Lycêo de Goyaz. O objetivo foi 

apontar iniciativas que demonstrassem um movimento positivo em torno da 

implantação da instrução secundária na província, revelando que, diante das 

contradições comuns na história de qualquer tempo e lugar, enxergamos a possibilidade 

de lançar outros olhares, indo além das cristalizações já constituídas em produções que 

abordam este tema e este tempo. O contorno teórico-metodológico da História Cultural 

possibilitou este estudo que se insere no campo da História da Educação, pois esta base 

teórica atua na perspectiva de renovação e alargamento do uso das fontes, contribuindo 

assim para o consequente aumento da produção da historiografia educacional brasileira 

e regional. Ainda permite que se façam outras perguntas aos documentos, assim como 

para as metodologias de uso de fontes e seus resultados.  Para isso, optamos por, além 

de traçar um percurso pela história da modalidade e identificar como este ensino tem 

sido abordado em pesquisas, centrar em uma obra que fosse referência para pesquisas 

em história da educação regional. Trata-se da obra História da Instrução Pública em 

Goiás, do professor Genesco Ferreira Bretas, publicada no ano de 1991. Tomamos o 

que está na obra e confrontamos com documentos deixados pelos Inspetores de 

Instrução Pública, e também com a própria obra, possibilitando pensar esta modalidade 

não somente como o caos, mas também dentro de um processo pertinente ao seu tempo.  

 

 

Palavras-chave: História da Educação; Instrução Secundária; Lycêo de Goyaz; Fontes 

documentais. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study investigates the high school instruction in the Province of Goyaz, during the 

second half of the 19th century, taking as reference Lycêo de Goyaz. The aim of this 

study was to point out some initiatives that demonstrate a positive movement around the 

implementation of the high school instruction in the province. Through the 

investigation, it was revealed that even with the contradictions, common in the history 

of any time and place, we can see the possibility of having different viewpoints, going 

beyond the constituted crystallizations in the studies that deal with this topic and this 

period of time. The methodological theoretical outline of cultural history made it 

possible for this study to be undertaken the History of Education. This theoretical basis 

adopts the perspective of renewal and extension of the use of sources, thus contributing 

for a consequent increasing in the production of the Brazilian and regional 

historiography as well as it makes it possible to ask questions regarding the documents 

and the methodologies of the use of sources and their results. In order to carry that out 

in addition to delineating a course through the history of the high school education and 

identifying how this teaching has been approached in previous studies, we chose to 

focus on a book that is a reference for researches in the History of Education in the 

region. This book is called História da Instrução Pública em Goiás, by professor 

Genesco Ferreira Bretas, published in 1991. We analyzed what was written in the book 

and compared it to the documents left by the public instruction inspectors and to the 

book itself, being able to think about high school not only as a chaos, but also within a 

relevant process in its time. 

 

Keywords: History of Education; High school; Lycêo de Goiaz; Official document 

sources. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Trata-se, na historiografia, de aceitar o provisório como necessário. Do 

passado, na verdade, só vislumbramos temas e fragmentos de experiências 

que nossa contemporaneidade nos permite entrever. Esses temas e 

fragmentos, por sua vez, mudarão com a linha do horizonte do nosso 

conhecimento, que nunca é fixo. (BLOCH, 2001, p. 59)  

 

 Na historiografia da educação brasileira recente, encontramos pistas, em 

distintas pesquisas, que buscam desconstruir interpretações que descaracterizam, ou 

ignoram, as ações educativas no Brasil oitocentista. Esta visão, defendida e construída 

por alguns autores republicanos do fim do século XIX e pelos renovadores da educação 

da década de 1920, nega as realizações ocorridas durante o período imperial, 

influenciando, como já sabemos, o pensamento educacional. Assim, parece que, após a 

expulsão dos padres da Companhia de Jesus no final do século XVIII até a subida dos 

republicanos ao poder, em fins do século XIX, as práticas educacionais estavam sem 

lugar, em uma espécie de limbo, aguardando as luzes republicanas para dar 

continuidade aos processos considerados relevantes.   

 Diversos pesquisadores, principalmente após a década de 1980, analisaram o 

século XIX como um período de intensos debates e realizações no campo educacional 

brasileiro. Mais do que isso, o período imperial brasileiro vem se afirmando como um 

momento em que a escola contemporânea começou a ser gestada, algo que se evidencia 

em diferentes etapas de ensino, especialmente na etapa eleita para este estudo, o ensino 

secundário. Foi durante o Império que as principais medidas em relação à instrução do 

ensino secundário foram pensadas, experimentadas, debatidas, iniciadas. E, com todas 

as tentativas de avanços e recuos, foi um período imprescindível para constituir uma 

etapa de ensino. 

 Trata-se de um período que se revela por ser marcado pela procura de 

identidades que, todavia, segue orientada por ideias e padrões culturais buscados em 

modelos importados. Nesse sentido, a despeito dos conflitos existentes em uma colônia 

recém-livre de sua metrópole, marcada por um processo de independência particular, 

caracterizado e sustentado pela escravidão, monopólio, rebeliões etc, a instrução escolar 
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é eleita como modelo de investimento para a construção da nação. Era preciso investir 

nas crianças e na juventude para aproximar, ou modelar, a pátria dos padrões de países 

europeus considerados “civilizados”. 

 A Província de Goiás, com todas as suas particularidades, assim como em outros 

lugares, vivenciou no período imperial, como ressaltou Faria Filho (2010, p.137), uma 

instrução entendida “[...] como um mecanismo de governo [permitindo] não apenas 

indicar os melhores caminhos a serem trilhados por um povo livre, mas também 

[evitando] que esse mesmo povo se desviasse do caminho traçado”. É a partir desta 

perspectiva que apresentamos esta pesquisa, tendo como recorte temático a história da 

educação da instrução secundária, em uma abordagem regional no interior dos debates 

que circulavam no período oitocentista.  

 Destacamos que a opção pela utilização do termo “instrução secundária” se deu 

em função de a nomenclatura estar presente em toda a documentação do período 

imperial.  O termo “instrução pública”, assim como suas variáveis “instrução primária” 

e “instrução secundária”, foi usado durante todo o período do Império brasileiro. O 

termo “educação” só seria utilizado mais tarde, no período republicano. Dessa maneira, 

usaremos na pesquisa a terminologia própria do período retratado. Sobre isso, 

Gasparello (apud PESSANHA; BRITO, 2014, p. 241) lembra que: 

 

[...] tomando como base discussões travadas entre o Ministério dos Negócios 

do Império e a Inspetoria Geral de Instrução da Corte, que remete à 

preocupação desta última com a definição do que seria instrução e educação. 

Assim, [...] a instrução ligava-se à noção de ensino de matérias de primeiras 

letras ou de estudos secundários – função exercida pelos estabelecimentos 

que apenas admitiam alunos externos, e nele permaneciam apenas o tempo 

necessário às lições; quando, porém, o aluno era meio-pensionista ou interno, 

a instituição também seria responsável por sua educação – no sentido de 

formação moral na qual a disciplina ocupava um papel importante.  

 

 Portanto, entende-se que as palavras instrução secundária e ensino secundário, 

nos diferentes textos legais, vão aparecer referidas como sinônimos. Nesta pesquisa, é 

entendido como tipo de ensino, correspondendo àquele ministrado em instituições 

educativas formais que, no Brasil,  

 

[...] têm sido chamadas de colégios, liceus, ginásios, institutos, ateneus e, 

cujo currículo tem concretizado uma conciliação, [...], entre a tradição 

pedagógica anterior do século XIX e as novas condições e necessidades do 

mundo moderno. […] literalmente, a expressão ensino secundário designa 
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um grau ou nível do processo educativo, e, dessa forma, teria ela o 

significado de ensino médio, de segundo grau ou pós-primário. (SILVA, 

1969, p. 198-199). 

   

A instrução secundária é a fase do processo educativo que corresponde ao ensino 

para a adolescência, assim como a educação primária corresponde à educação da 

criança. Segundo Cury (1998), a instrução secundária necessita de investigações desde 

sua constituição até os dias de hoje, para que possamos responder às constantes 

questões sobre a estruturação e finalidade desse tipo de ensino no Brasil. Ao 

adentrarmos no estudo dessa modalidade, no século XIX, na província de Goiás, surge a 

necessidade de problematizarmos sobre a organização específica e o processo de 

constituição e estruturação desse ensino, assim como suas implicações no processo 

histórico educacional local e nacional.  

Como não consideramos viável um olhar único para a história, desconsiderando 

debates, homens, práticas e outros elementos, optamos por problematizar esta 

modalidade de ensino tendo como referência a primeira instituição pública da província, 

o Lycêo de Goyaz1. A obra referencial para este estudo será História da Instrução 

Pública em Goiás, do professor Genesco Ferreira Bretas, publicada no ano de 1991. 

Trata-se de uma publicação indispensável para as pesquisas de história da educação 

regional. Contudo, o autor, como ele mesmo registrou, não tinha a intenção de fazer 

uma pesquisa na perspectiva da historiografia que não coadunasse com a transcrição 

pura dos documentos. Bretas transcreve o que está nos documentos, na perspectiva de 

um olhar quase único, que traduz em concepções pessimistas e, muitas vezes, 

anacrônicas. Sob o olhar do presente, julga o passado, apresentando a constituição da 

instrução pública atropelada pelo caos, ausências, faltas, apatias e desinteresses.   

 Esta obra, como já foi registrado, será utilizada em nossa pesquisa não só como 

referência, mas como lugar de contraponto, para que, a partir de nossas análises, 

possamos apontar que as considerações feitas sobre Instrução Secundária goiana durante 

o período imperial deixam vários aspectos dessa etapa de ensino na invisibilidade. Além 

da invisibilidade própria desse tipo de pesquisa que aborda um longo período e 

diferentes temas da história da educação, nota-se também que este autor corrobora as 

                                                                 
1 A grafia Lycêo de Goyaz será adotada no texto inteiro, pois este é o formato do nome da instituição, nas 

fontes oficiais e não oficiais. Para evitar repetição que torna a escrita enfadonha, optamos por utilizar a 

abreviação: LG, nos capítulos.  
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fontes pesquisadas, ou seja, o caos reinante nas fontes oficiais não é problematizado, 

mas sim reforçado, cristalizando visões que não oferecem confrontos.  

Assumimos o que está na obra e confrontamos não somente com a própria obra, 

mas também com os documentos que o autor utilizou, que são os registros dos 

inspetores da instrução pública. Nesta perspectiva, pareceu-nos possível trazer 

elementos que nos permitissem pensar esta modalidade de ensino sob outras vistas, não 

somente pelo olhar pessimista de Bretas, mas no interior do período e de seus processos 

particulares.  

Revendo o percurso, relendo a obra citada e confrontando os documentos, 

chegaram-nos algumas problematizações: a partir da afinação dos discursos obtidos, 

como poderíamos registrar a trajetória da instrução secundária goiana a partir de sua 

instituição mais emblemática, o Lycêo? Quais teriam sido os avanços da 

institucionalização da instrução secundária tomando como referência esta instituição? É 

possível estabelecer um outro olhar para esta etapa de ensino, não mais marcada por um 

dos únicos modelos para outras investigações como o olhar de Bretas, pioneiro nas 

pesquisas da história da educação goiana? Diante da maneira como foi sendo constituída 

a Inspetoria de Instrução e a função do Inspetor de Instrução Pública, seria possível 

evidenciar práticas educativas que não se limitassem à função mediadora entre o 

governo provincial e as escolas? 

Nossa hipótese é de que o processo de construção de práticas educativas, ou 

instrutivas, no período eleito, não se deu de maneira conformista e perpassada apenas 

pelo caos, pois, mesmo seguindo a legislação imperial e tendo como modelo o Colégio 

Pedro II, é possível que os percalços se deram juntamente com iniciativas importantes, 

porque havia uma linha de sugestões e contestações que podia ser vista nos relatos 

feitos pelos inspetores de Instrução Pública2. Este é outro elemento que pode nos 

permitir pensar nesse ensino, pois esse cargo tinha uma relevância nesse período, sendo 

preenchido por homens que pareciam estar afinados com o conhecimento.   

                                                                 
2 A criação da Inspetoria de Instrução Pública era discutida no Brasil desde o início do Império. Até então, 

a administração do ensino público ficava centralizada no gabinete do Ministro do Império da Corte, e nos 

gabinetes dos presidentes das províncias. Pelo regulamento Couto Ferraz (1854), ficava evidente que toda 

a parte administrativa de fiscalização, execução e funcionamento do ensino passou do gabinete ministerial 

para a Inspetoria Geral. As inspetorias, ou diretorias de ensino, se constituíram durante o século XIX, 

indicando mais um movimento do lugar de importância da instrução que se instalava definitivamente na 

burocracia estatal. Estes órgãos correspondem, no período, às Diretorias de Ensino nos primeiros anos 

republicanos e mais tarde às Secretarias da Educação.  
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Elegemos para esta investigação o período correspondente à segunda metade do 

século XIX, em especial as décadas de 1860 e 1888, período em que intensos debates 

acerca da instrução secundária estavam na pauta da ordem. Este recorte, em específico 

as três décadas dos oitocentos, foi eleito por ter sido o período de maior evidência da 

instrução secundária como objeto de discussão nos relatórios, legislações e outras fontes 

que elegemos para esta pesquisa. E também por ter sido o período de vigência da 

Inspetoria da Instrução Pública e, portanto, do cargo de Inspetor de Instrução durante o 

período imperial em Goiás.  Assim, buscamos apresentar este debate nas exigências de 

mudanças legislativas em vigor, nas propostas de elaborações ou reformulações de 

outras. 

 Em relação ao trabalho com as fontes, construídas, sobretudo, a partir dos 

Relatórios dos Inspetores de Instrução Pública, de 1860 a 18883, buscamos perceber as 

iniciativas governamentais direcionadas à instrução pública e também as possíveis 

participações dos atores envolvidos no processo de constituição da instrução secundária 

na província. Os relatórios são fontes privilegiadas para o entendimento da relação entre 

o que era proclamado e o que se vivia, constituindo um debate imprescindível em todas 

as épocas. Essa abordagem se insere nos debates que vêm ocupando o atual panorama 

da historiografia da educação no Brasil, no qual é possível perceber que temas e 

períodos até então não privilegiados pelas pesquisas passam a despertar novos 

interesses, a partir de novas abordagens. Uma discussão no campo da História e da 

História da Educação no Brasil, suas relações e mudanças, tendo como aporte teórico a 

História Cultural, estabelece as relações de pesquisa com as fontes.  

Neste debate, a pesquisa será subsidiada por Freitas (1998), Lopes e Galvão 

(2001), Nunes e Carvalho (1993), Faria Filho (2008), Lima e Fonseca (2008), Chartier 

(1990), Falcon (2006), Pesavento (2003), Bloch (2001), Burke (2008) e Chaul (1997). 

Ao pesquisar a história da educação na perspectiva da História Cultural, faz-se 

necessário perceber que, ao trabalhar com o objeto de cultura direcionado à educação, 

temos a possibilidade de trabalhar com outras áreas, com diversidade de objetos e fontes 

e com investigações que atendam a diferentes perspectivas da história, como a história 

das mentalidades, história das mulheres, dentre outros. Como registraram Nunes e 

Carvalho (2005, p. 23): “A história oscilou entre os limites temporais que definiam as 

formas particulares do trabalho, da vida e da linguagem do homem e sua positividade 

                                                                 
3 Acervo do Arquivo Histórico Estadual de Goiás.  
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histórica. A história fragmentou-se em várias direções: a educação foi uma delas”.  

 Nesse contexto, todas as fontes são significativas para conhecer o objeto de 

investigação, para construir e selecionar o contexto em que o objeto vai ser trabalhado, e 

mais, as fontes na história da educação definem, em boa parte, os limites e as 

possibilidades das reconstituições que fazemos com a ajuda da documentação 

disponível.  Nova História Cultural, que tem suas origens no legado de Febvre e Bloch e 

seus seguidores (entre eles Fernando Braudel, que dominou o panorama historiográfico 

até meados da década de 1960), destacando-se por influenciar os pesquisadores para 

investigarem temas antes considerados pouco nobres e por buscar alargar os objetos, as 

fontes e as abordagens, vem a ser o contorno teórico que mais se adequa a esta análise.  

 A pesquisa está dividida em três capítulos, que foram estruturados de forma a 

oferecer uma articulação entre a constituição da instrução secundária no período 

imperial brasileiro, com as fontes pesquisadas e o referencial teórico que nos ofertou 

subsídios para a análise da instrução secundária goiana. No primeiro capítulo, História 

da Educação, História Cultural, Fontes e Revisão Bibliográfica, propomo-nos 

contribuir para a ampliação das problematizações da História da Educação, inserindo o 

objeto de pesquisa e aproximando-o das dimensões propostas pela História Cultural, 

demonstrando que, nas diversas possibilidades de leitura e análise das fontes 

documentais, permeadas sempre por outras questões e dúvidas, temos a possibilidade de 

contar uma outra história possível e questionar análises que muitas vezes não foram 

bem arrematadas. 

O segundo capítulo, A Instrução Secundária de colonização portuguesa e 

imperial (1530 – 1889), faz um percurso por pesquisas que contemplam esta 

modalidade de ensino, partindo dos séculos de predominância da Companhia de Jesus 

até chegarmos à constituição de ensino ofertado pelos Liceus, Escolas Normais e o 

Colégio Pedro II. Aqui, nosso foco são as escolas públicas, que representaram as 

primeiras iniciativas de sistematização da instrução secundária após a independência. 

Dessa maneira, identificaremos os elementos das primeiras iniciativas de organização 

que configuraram esta etapa de ensino nesses períodos, seja o ensino preparatório 

voltado para alcançar o ensino superior ou para formar profissionais para o magistério.   

 No terceiro capítulo, Instrução Secundária na Província de Goyaz: entre o caos 

e as afirmações, debruçaremo-nos mais especificamente sobre o objeto, instrução 
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secundária goiana no século XIX, e em como esta aparece nesses 

documentos/relatórios, confrontados com a obra balizadora para as pesquisas sobre a 

história da educação goiana do professor Bretas. Algumas questões possibilitaram 

intervenções e questionamentos, que inclusive vão de encontro ao referencial teórico 

adotado nesta pesquisa. Consideramos que os confrontos iniciados aqui são necessários, 

inclusive para a valorização deste primeiro e grandioso trabalho realizado pelo professor 

Bretas. E é nessa direção que propusemos realizar nossa pesquisa, sem desvalorizar, 

mas, sim, efetivando uma releitura. 

 Na historicidade dos documentos, pretendemos, para além da compreensão do 

objeto em específico, contribuir para as pesquisas no campo da história da educação, 

bem como para as pesquisas no âmbito regional, de forma, como afirma Chaul (2001, p. 

21), “realizar a tão necessária revisão dos paradigmas históricos, abrindo aqui a janela 

oxigenadora para a escrita da história nova de Goiás”. Diante das contradições, comuns 

na história de qualquer tempo e lugar, demonstramos que a instrução pública secundária 

goiana, na instituição Lycêo de Goyaz, a despeito de inúmeras dificuldades atribuídas 

na sua implementação, não teve uma história marcada apenas pelo caos e ainda foi o 

referencial para a instrução secundária na província, fazendo com que esta modalidade 

tivesse características e enfrentamentos próprios do seu tempo e lugar. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, HISTÓRIA CULTURAL, FONTES E REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 De forma a contribuir para a ampliação das problematizações da História da 

Educação, cujos fatos tiveram, e ainda têm, como afirma Fávero (2005), significados 

que podem auxiliar para se repensar e compreender o presente, entendendo que a 

historiografia educacional brasileira tem ocupado um espaço importante no cenário dos 

debates e pesquisas que abordam diferentes tempos e objetos deste campo, 

pretendemos, neste capítulo, inserir o objeto de pesquisa, aproximando-o das duas 

dimensões propostas, no campo da História da Educação e da História Cultural. 

Apresentaremos, na perspectiva da diversidade das fontes e de suas 

possibilidades de análise, a pesquisa com as fontes documentais que constituem, para o 

pesquisador, um diálogo permeado de questões e dúvidas, cujo resultado pretendido 

nem sempre resulta em análises bem arrematadas. Fávero (2000) lembra que, embora 

tenha como preocupação tentar responder às necessidades e conhecer os fatos do 

passado para apreender uma realidade histórica, esse conhecimento não pode ser 

entendido com um dado definitivo e acabado, pois o passado se constitui como 

 
[…] uma dimensão permanente da consciência humana, um componente 

inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. O 

problema para os historiadores é analisar a natureza desse “sentido do 

passado” na sociedade e localizar suas mudanças e transformações. 

(HOBSBAWM, 1998, p. 22, grifo do autor)  

 

 O que este historiador compreende como problema é o complexo papel de 

escrever sobre o passado com argumentos. E, no contexto da História Cultural, 

Pesavento (2003) reforça que, para esta tarefa, o historiador vale-se de provas, de 

fontes, de erudição e de recursos retóricos necessários para construir a narrativa. A 

mesma autora reforça que a tradução de como as pessoas agiam no passado não se 

finaliza em verdade única, pois tudo o que contou pode ser recontado, se hoje é contado 

de uma forma, amanhã pode ser de outra em tempos que, para a história, restam mais 

dúvidas que certezas.  
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 Este é o debate que pretendemos fazer neste capítulo, sem a menor intenção de 

esgotá-lo. Indicaremos ainda as produções já realizadas no Brasil que percorreram um 

itinerário aproximado com o adotado nesta pesquisa, de forma a apresentar a Instrução 

Secundária brasileira e um painel de como esta temática tem sido vislumbrada no 

cenário das produções acadêmicas. Afinal, por trás do conhecimento produzido, existe 

algum tipo de pesquisa. Reafirmando então o que já foi colocado, entendemos a 

educação como objeto de investigação histórica e não é possível tomá-la a partir de 

metodologias e conceituações únicas e muito menos como um subcampo ou 

especialização da História. 

 

1.1. Caminhos interrompidos: as andanças polêmicas de Clio na História Cultural  

 

 Não é intenção fazer uma discussão exaustiva dos caminhos percorridos pela 

historiografia para alcançarmos nosso recorte teórico. Entretanto, achamos relevante 

localizar a História Cultural com a ressalva de que os conflitos permeiam as mudanças e 

a produção de sentidos sobre o mundo elaborado por historiadores. Como bem afirmou 

Pesavento (2003, p. 16-17):  

 
[...] é preciso percorrer um caminho interrompido, aparentemente desconexo, 

e sobretudo perigoso, pois é sempre possível esquecer algumas ideias e seus 

autores, na busca dessas pistas que desembocaram na História Cultural. 

Temos consciência de que o que se chama hoje História Cultural, envolve 

historiadores com posturas bem diferentes […]. Entretanto, entendemos que, 

de uma forma geral, todos trabalham com a mesma ideia do resgate de 

sentidos conferidos ao mundo, e que se manifestam em palavras, discursos, 

imagens, coisas práticas. 

 

Sabemos que as particularidades são partes integrantes do conhecimento e da 

produção científica. Nos domínios de Clio, não poderia ser diferente. Assim, ciente dos 

riscos de traduzir a história a partir da cultura, vamos tecer os fios e as tramas levando 

em conta a nada simples tarefa do registro da história da educação em um tempo e um 

lugar com hipóteses já definidas e cristalizadas. A crise nos paradigmas da história não 

se instala no século XX com a Escola dos Annales, mas bem antes. Contudo, 

demarcamos nosso debate a partir desta escola, que, na primeira metade do século XX, 

se levantou no confronto da dominação positivista no norte da França, mais 

precisamente na Universidade de Estraburgo, fronteira com a Alemanha. Essa tendência 
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da historiografia francesa se intensificou na década de vinte do século XX, em A Revista 

de Síntese, que nos anos trinta se tornou a revista LesAnnales:  

 

A corrente inovadora despreza o acontecimento e insiste na longa duração; 

deriva a atenção da vida política para a atividade econômica, a organização 

social e a psicologia coletiva; esforça-se por aproximar a história das outras 

ciências humanas4. (BOURDÉ; MARTIN, 2003, p. 119) 

 

 Ao meio de polêmicas, resistências e aderências, após quase um século de 

experiências, o espírito dos Annales influenciou historiadores não só franceses, mas do 

mundo inteiro. Com o passar das gerações de historiadores pelos corredores do mundo 

acadêmico, algumas particularidades foram construídas, dando ênfase para outras 

especificidades, como a História Cultural. Esta é apresentada como um campo 

historiográfico caracterizado por princípios de investigação herdados das propostas 

inauguradas com o movimento dos Annales e dotado de pressupostos teórico-

metodológicos que lhe são próprios.  

Nesse contexto, como ressaltou Pesavento (2003) ao adotar outro óculo para ver 

a história, afastamos a imagem de grandes vultos trazendo a complexidade do 

indivíduo, de suas subjetividades, histórias de gente simples, de razões e sentimentos da 

vida privada. Nessas mudanças epistemológicas, as categorias próprias dessa área são 

como decifrar a complexidade da realidade por meio da representação (não valor da 

verdade), do imaginário no plano simbólico (coesão e conflitos), da longa duração das 

mentalidades e seus sistemas de imaginários. A construção das experiências do passado 

não tem a pretensão de se chegar ao real, até pela impossibilidade de separar o que é 

real do imaginário.  

Nas narrativas da história, este campo debate a respeito das frágeis fronteiras do 

que é ficção, realidade, discurso, pacto com a verdade, deslocamento de sentidos e as 

impressividades dos conceitos. Pesavento (2003) ressalta a mudança do mundo e, 

consequentemente, a mudança da história e do historiador, lembrando que a cada 

geração se revisam interpretações, afinal a história trabalha com as mudanças do tempo 

e isso também se dá no plano da escrita do polêmico domínio de Clio:  

                                                                 
4De acordo ainda com Bourdé e Martin (2003, p. 24): “Estas orientações gerais foram expostas nos 

artigos polêmicos de L. Febvre (Combates pela história), num manifesto inacabado de M. Bloch 

(Introdução à História) ou estão traduzidas em realizações exemplares como as teses de F. Braudel (O 

Mediterrâneo na época de Filipe II) e de P. Coubert (Beauvaiss e o Beauvaisis nos séculos XVII e 

XVIII).” 
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A presença da História Cultural assinala, pois, uma reinvenção do passado, 

reinvenção esta que se constrói na nossa contemporaneidade, em que o 

conjunto das ciências humanas encontra seus pressupostos em discussão. 

Pode-se mesmo aventar que a História tenha sido uma das últimas ciências 

humanas a enfrentar essa revisão de pressupostos explicativos da realidade. 

Mas, quando realizou esta tarefa, produziu mais alarde e contestação. Mais 

críticas e ataques, de alas de órfãos ou ressentidos, que se julgam 

abandonados pela Musa, seduzida por uma nova moda. (PESAVENTO, 

2003, p. 16)     

 

Sobre a mesma perspectiva, Lima e Fonseca (2003) mencionam características 

como a busca de novos objetos e abordagens, a recorrência das referências a autores 

como Roger Chartier, a ênfase dos trabalhos, sobretudo dissertações e teses na história 

das leituras e dos impressos; a grande utilização de conceitos como circulação, 

apropriação, representação, saberes e culturas escolares, ou seja, a preocupação com 

as práticas culturais. Segundo as autoras, a História Cultural, com seus aportes teóricos 

e metodológicos definidos, pode descortinar dimensões pouco exploradas, em especial 

fora da escola e da escolarização, assim como lançar outros olhares sobre a dimensão 

tradicional.  

 

1.1.1 A História da Educação e a pluralidade de domínios na História Cultural 

 

No atual panorama da historiografia da educação no Brasil, nota-se que temas e 

períodos, até então não privilegiados pelas pesquisas, passam a despertar novos 

interesses a partir de novas abordagens. Contudo, não basta inovar neste sentido, é 

preciso ficar atento ao que Nunes e Carvalho (1993) apontam, sendo que se espera nas 

pesquisas da História da Educação a capacidade de problematizar o estabelecido, 

historicizando-o. Isso se traduz na incorporação de procedimentos lastreados em 

referenciais teóricos atentos aos processos históricos de constituição dos objetos 

investigados.  

Por ser fortemente radicada em interrogações e perplexidades que lhe são 

contemporâneas, a área passa a tematizar a perspectiva dos sujeitos dos processos 

investigativos. Com isso, outros temas e abordagens ganham a preferência dos 

historiadores da educação, dando origem a outros campos de pesquisa. Nesse processo 

de reconfiguração, a história da educação se multiplica em uma pluralidade de 

domínios: história de modalidades de ensino, da profissão docente, currículo, livro 

didático, dentre outras. 
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  Esta não foi uma trajetória sem percalços, pois, de acordo com Lopes e Galvão 

(2001), durante muito tempo, as disciplinas de História e de Filosofia foram 

consideradas pouco importantes para a compreensão do fenômeno educativo. Até os 

anos cinquenta do século XX, a História da Educação era considerada secundária no 

campo da educação. Este espaço era ocupado, sobretudo, pela Psicologia e pela 

Biologia, consideradas ciências centrais pela própria Escola Nova. Já nos anos oitenta 

do século XX, a Sociologia passa a ser considera a chave para se explicar os fenômenos 

educativos. 

 No Brasil, foi a partir dos anos cinquenta e sessenta do século XX que a História 

da Educação se constituiu como uma área de pesquisa propriamente dita. E isto só foi 

concretizado com a criação de associações, grupos de trabalho, congressos e periódicos 

especializados5e outros movimentos que, segundo Lopes e Galvão (2001), investiram na 

necessidade da realização de pesquisas em arquivos e no tratamento propriamente 

historiográfico das fontes. Para Araújo (2000), nesse processo de renovação, no qual 

objetos e fontes são alargados e diversificados, há um consequente aumento da 

produção da historiografia educacional brasileira que também está associada ao 

crescimento de grupos de pesquisas no interior dos programas de pós-graduação nas 

universidades públicas brasileiras.  

 Entre historiadores europeus influenciados pela Nova História, e inicialmente 

pela abordagem da História das Mentalidades, tem sido recorrente o olhar sobre a 

educação como uma dimensão importante da conformação cultural de uma sociedade e 

como um dos indicadores das diferentes relações nela estabelecidas6. Lima e Fonseca 

(2008) destacam importantes pesquisas realizadas por autores como François Furet, 

Jacques Ozouf, Pierre Nora, Jean Hébrard, Dominique Julia e mesmo Roger Chartier, 

que se debruçaram sobre temas muito identificados à História da Educação, como 

escolarização, alfabetização, livros, leitura e o ensino sob diferentes perspectivas. 

                                                                 
5
A partir dos anos 1950 e 1960, começa a se configurar um campo de pesquisas em História da Educação, 

sendo criados o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (RJ), os Centros Regionais de Pesquisas 

Educacionais – INEP (PE, BA, MG, SP e RS), e a partir dos anos 80 o Grupo de Trabalho de História da 

Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped). Nos anos 90, 

temos grupo de estudos e pesquisas como “História, Sociedade e Educação no Brasil” e a Sociedade 

Brasileira de História da Educação (VIDAL; FARIA FILHO, 2003, p. 58-59).  
6As autoras fazem referência à obras como História dos Jovens, de Levi &Schmitt (1996), História da 

vida privada, organizada por Ariés & Duby (1991) e História das mulheres no Ocidente, de Duby e 

Perrot (1990). 
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 Alguns pesquisadores da área da História defendem que o diálogo entre 

historiadores e história da educação ainda é limitado. Sobre isso, Freitas (1998) ressalta 

que esta questão não é apenas institucional, mas está relacionada ao próprio 

entendimento da educação como objeto de investigação histórica. Afirma ainda que a 

educação, por se afirmar em um campo extremamente amplo de temáticas, não é 

possível tomá-la a partir de metodologias e conceituações únicas, e muito menos como 

um subcampo ou especialização da História. 

 Para Magalhães (1999), torna-se basicamente impossível fazer História da 

Educação fora das Ciências Humanas e outras ciências, ou seja, sem problematizar, sem 

estimular o debate interdisciplinar em torno do grande objeto que é comum no campo 

educacional. Diante dessa reconfiguração, entendemos que cabe ao pesquisador fazer 

com que o passado possa ser trabalhado por este cruzamento de olhares, nos domínios 

da interdisciplinaridade, que diz respeito à educação como ação contextualizada. Como 

afirma Fausto (2000), é preciso reconhecer que o passado histórico é um dado objetivo e 

não pura fantasia, e que essa objetividade passa pelo trabalho de construção do 

historiador. Ou seja, isto não é feito de maneira arbitrária, ao contrário, está em 

constante elaboração.  

Na elaboração desses apontamentos, a opção pela História da Educação é 

imprescindível, por ser uma área que, como foi demonstrado, sofreu boas 

transformações, seja em seus contornos teórico-metodológicos, seja no alargamento de 

seus objetos e de suas fontes. Assim, Lopes e Galvão (2001), na relação entre História 

da Educação e o campo da Educação, entenderam a necessidade de o pesquisador 

manter familiaridade com o objeto que vai investigar e com o campo que configura esse 

objeto: a educação e suas especialidades. 

 Assim entendida, é importante estabelecer as relações que foram construídas 

entre o campo da História da Educação e a História, destacando, aqui, o ambiente 

próprio da pesquisa. Para isso, se faz necessário esclarecer, como afirmam Lopes e 

Galvão (2001), que além de haver uma diversidade grande no que diz respeito à 

formação dos pesquisadores em História da Educação, também é heterogênea a 

produção da área, tanto do ponto de vista dos aportes teóricos e metodológicos que 

baseiam as investigações quanto dos temas tratados. 

 As pesquisas sustentadas por pressupostos positivistas se constituíram a partir de 

uma visão romântica, pois, desde sua origem, no afã de se tornar ciência, a história 
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priorizou a História Política, a ação de alguns indivíduos na condução e transformação 

dos fatos históricos. Esse tipo de abordagem produziu o que bem conhecemos das 

páginas dos livros didáticos, em especial o culto aos heróis e às datas, além de priorizar 

o documento oficial como única fonte legitimada para a escrita da história, descartando 

outros documentos considerados irrelevantes. Esse tipo de abordagem produziu uma      

história da educação distante do recorte histórico, com pouca criticidade, reproduzindo 

discursos lapidificados. 

 Em outra direção, vamos observar que duas outras tendências irão contribuir 

para uma renovação decisiva para a pesquisa na História da Educação, o Marxismo e a 

Nova História. A História da Educação no Brasil foi bastante influenciada pela corrente 

marxista, principalmente nas décadas de 1970 e 1980, pois, a partir deste movimento, 

observa-se que as análises passam a ser macroscópicas, buscando entender a educação, 

considerada um fenômeno superestrutural, no interior das condições econômicas das 

diferentes sociedades. Por outro lado, mesmo sendo uma tendência que destacava a 

importância dos grupos sociais, na análise do fenômeno educativo não fechado em si 

mesmo, é possível estabelecer alguns problemas, porque, como bem afirmam as autoras, 

acabou por se tornar uma espécie de profissão de fé, colaborando apenas para afirmar 

aquilo que o campo já tinha como verdade nas pesquisas com este referencial.  

 Outra grande preocupação diz respeito à tendência de serem pesquisas 

anacrônicas, que atribuem à história um papel semelhante ao de um juiz, e ao sempre 

presente binômio dominador-dominado, que tende a trazer explicações simplificadas 

das complexas relações entre classes, raças e gêneros. A despeito dos enfrentamentos 

necessários no mundo científico, é importante ressaltar que essas tendências 

historiográficas contribuíram no sentido de despertar e provocar questões como: uma 

revolução na seleção dos objetos de pesquisa e na forma de abordá-los, incorporação de 

categorias hoje consideradas imprescindíveis para o conhecimento do passado educativo 

(como as citadas anteriormente), além da tendência de realizar estudos mais localizados, 

que abordem realidades mais específicas e que tratem de períodos mais curtos.  

Essas possibilidades só foram possíveis a partir do interesse por análises nas 

quais a história não fique mais restrita a fenômenos políticos, mas, também, pelos 

aspectos econômicos, sociais e culturais da sociedade. Nessa relação, em constante 

construção entre o campo da História da Educação e a História, é necessário observar:  
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[...] o que se coloca com mais frequência é que a base da História é o 

estabelecimento de relações e de associações, sempre que possível. Quanto 

mais o pesquisador for capaz de associar as informações que aparecem (e 

aparecem porque ele faz as perguntas) nas diversas fontes com que trabalha 

com estudos já realizados sobre o tema, com teorias que estudou, com outros 

documentos que não necessariamente faziam parte do seu corpus documental 

original etc., mais condições tem ele de autentificar, com rigor, o 

conhecimento que construiu e aproximar-se da verdade – sempre incompleta 

– que busca. (LOPES e GALVÃO, 2000, p. 44) 

 

 Aqui se faz importante mencionar a necessidade de se investigar o que vem 

sendo valorizado e feito por pesquisadores da área de pesquisa. Atualmente, 

historiadores dos Grupos de Trabalhos (GT´s), dentre estes o da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), História, Sociedade e Educação no 

Brasil (HISTEDBR), Sociedade Brasileira História Educação (SBHE), têm possibilitado 

o campo para a história da educação, visto que se tornou admissível que a história da 

educação possui um caráter educacional e cultural.  

 Até a primeira metade do século XX, este campo da pesquisa histórica foi 

marcado pela influência das pesquisas publicadas nesse período– principalmente o de 

Fernando de Azevedo, A Cultura Brasileira (1943), que considera o período 

monárquico do Brasil como uma época de apagamento das atividades educacionais sob 

o controle do Estado. Portanto, as pesquisas produzidas sobre esse período relegaram-no 

a segundo plano, chegando a negar sua atuação na criação de qualquer política 

respeitável sobre a questão educacional. Na contramão, enobreceu o período de 

colonização portuguesa, indicando a República como a iniciadora de uma “verdadeira” 

política educacional na história brasileira. 

 A respeito dessa discussão, Dias (2014, p. 58) afirma sobre a produção 

historiográfica com abordagem cultural no período do Império: 

 

[...] a historiografia social, da cultura, do cotidiano enfrentou como ainda 

enfrenta um caminho árduo, pois carecia de novos prismas teóricos e 

ideológicos para interpretar fenômenos sociais que não se deixavam 

apreender através de enfoques tradicionais.  

 

 Consideramos ser esta a oportunidade de contribuirmos para o que foi citado por 

Chartier (1990, p. 35) como “descortinamento de dimensões ainda pouco exploradas”, a 

partir dos novos olhares. Nessa dimensão se insere o objeto proposto nesta pesquisa, a 

Instrução Secundária no recorte temporal do século XIX na Província de Goiás. 
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Coadunando com o ponto de vista deste autor: 

 

[...] pensar uma história cultural do social que tome por objeto a compreensão 

das formas e dos motivos, isto é, das representações do mundo social que, à 

revelia dos atores sociais, traduzem as suas posições e interesses 

objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a sociedade tal 

como pensam que ela é ou como gostariam que fosse. (CHARTIER, 1990, p. 

34) 

 

 O ponto de vista de Chartier a respeito da natureza da História Cultural foi 

expresso de uma maneira sintética, que resume a compreensão adotada nesta pesquisa, 

pois se trata de identificar o modo como em diferentes lugares, e momentos, uma 

realidade social é construída, pensada e lida. Trata-se da busca de um passado, através 

dos traços que foram deixados e dos vestígios não apagados.  

É uma opção teórica que nos coloca, como afirmam Lopes e Galvão (2001), 

diante do conhecimento mutilado, porque a história só conta aquilo que é possível saber 

a respeito do que se quer saber, sendo o passado uma realidade inapreensível. Por isso, 

estamos imbuídos da convicção de que esta é uma alternativa fértil para a produção de 

conhecimentos em educação e na pesquisa em História da Educação. Compreendemos a 

relação entre a História da Educação e a História Cultural como um campo de 

investigação histórica que encontra, na pluralidade de possibilidades de investigação 

promovidas pela História Cultural, suporte teórico-metodológico rico de possibilidades 

de procedimentos de investigação, de análise, de interpretação e de trato com as fontes. 

Entretanto, isso não descarta a orientação feita por Lima e Fonseca (2008), de que não 

se pode desconsiderar que seja feito um esforço de análise sobre a produção em História 

da Educação com o viés da História Cultural, pois esse movimento se faz necessário até 

como uma reflexão crítica sobre nosso fazer como historiadores. 

 

1.2. As fontes e as pistas para a escrita da História 
 

Pesquisar e estudar história, na perspectiva da História Cultural, significa estudar 

as questões que se circunscrevem na dinâmica das relações sociais, para que se possa 

conhecer sobre a humanidade e suas lutas, sentimentos, prazeres, modos de sentir, de 

viver e de pensar, do presente sobre o passado. A história é uma representação que traz 

para nossa presença aquilo que está ausente (passado), em um entendimento de que o 

passado é uma construção constante feita no presente, o que revela o sentido de recorrer 
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ao passado motivado por questões da atualidade. Isto nos permite afirmar que a história 

não está dada, que não está pronta e acabada, mas que é possível buscá-la no passado, 

compreendendo que 

 

[...] a história será sempre um “conhecimento mutilado”, pois só conta aquilo 

que foi possível saber a respeito do que se quer saber. O passado, nunca é 

demais repetir, é uma realidade inapreensível. (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 

79) 

 

 Ao pesquisar com o objeto da cultura direcionado à educação, se faz necessário 

entender que, na perspectiva da História Cultural, esta não toma o contexto histórico a 

priori, mas seleciona o objeto:  

 

[...] distinguir os objetos das suas investigações e finalmente evocar a sua arte 

consumada de releitura dos documentos e da reciclagem dos materiais 

antigos ao serviço de problemáticas uptodate. (BOURDÉ e MARTIN: 2003, 

p. 136) 

 

 Nesse contexto, todas as fontes são significativas para conhecer o objeto de 

investigação. Ao construir e selecionar o contexto em que o objeto vai ser trabalhado, as 

fontes na história da educação definem, em boa parte, os limites e as possibilidades das 

reconstituições que fazemos com a ajuda da documentação disponível. Isso posto, 

inserimos, nesta reflexão de entendimento da história e da história da educação no 

contorno teórico-metodológico da História Cultural, a questão das fontes, entendendo-

as, como afirmam Lopes e Galvão (2001), que, a partir do momento em que objetos e 

fontes são alargados e diversificados, isso vem a promover um consequente aumento da 

produção da historiografia educacional brasileira. E, por este motivo, passamos agora a 

ampliar o debate referente à temática do uso das fontes nas discussões no campo da 

pesquisa em história da educação. 

Na pesquisa teórico-metodológica da História Cultural, trabalhamos com o 

estudo da massa documental e, por meio desta concepção, nota-se que, para realização 

da escrita histórica, são consideradas diversas fontes, inclusive as fontes que antes eram 

consideradas não importantes para ampliar a projeção do objeto. A diversidade, e a não 

unanimidade das fontes, é relevante para a produção de pesquisas que permitem o 

acesso a diferentes vozes.  
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 Como tudo é documento, também para a escrita da história da educação devem 

ser tomados na sua mais ampla acepção: escritos, ilustrados transmitidos pelas imagens, 

pelo som ou outras constituições.  De acordo com Nunes e Carvalho (1993), a palavra 

documento vem do latim documentum, derivado de docere, ensinar, que evoluiu para o 

significado de “prova”. O termo usado no vocabulário legislativo é difundido no século 

XVII, embora seu sentido moderno de testemunho histórico date apenas do início do 

século XIX. 

 Bellotto (2002, p. 21) define documento como: 

 

[...] toda expressão em linguagem natural ou convencional ou qualquer outra 

expressão gráfica, sonora ou em imagem, recolhida em qualquer tipo de 

suporte material, inclusive o suporte informático. Documento é uma unidade 

constituída pela informação e seu suporte.  

 

 A amplitude, conteúdo e concepção de documento, só foi ampliada e enriquecida 

com a contribuição dos historiadores dos Annales. Febvre, em sua obra Combates pela 

História, orienta-nos como realizar este processo: 

 

[...] a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Quando eles 

existem. Mas ela pode fazer-se, ela deve fazer-se sem documentos escritos, se 

os não houver. Com tudo o que o engenho do historiador pode permitir-lhe 

utilizar para fabricar o seu mel, à falta de flores habituais? Com palavras. 

Com signos. Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e ervas 

daninhas. Com eclipses da lua e cangas de bois. Com exames de pedras por 

geólogos e análises de espadas de metal por químicos. Numa palavra, com 

tudo aquilo que pertence ao homem, depende do homem, serve o homem, 

exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as maneiras 

de ser do homem... (FEBVRE, 1985, p. 249). 

 

 A respeito desta questão, Bloch, em sua obra Apologia da história ou o ofício do 

historiador, afirmou: 

 

Mesmo o mais claro e complacente dos documentos não fala senão quando se 

sabe interrogá-lo. É a pergunta que fazemos que condiciona a análise e, no 

limite, eleva ou diminui a importância de um texto retirado de um momento 

afastado. Novos tempos levam a novas historicidades: boas perguntas 

constituem campos inesperados. (BLOCH, 2001, p. 36) 

 

 As fontes em suas variadas formas – sobretudo a partir da ampliação da noção 

de fontes apresentada pela “nova história” - são produções humanas. Esta concepção é 
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reforçada pela argumentação de Bourdé e Martin (2003), quando afirmam que a nova 

história dá provas de um grande engenho para inventar, reinventar ou reciclar fontes 

históricas até aí adormecidas ou consideradas como definitivamente esgotadas. 

Saviani (2006, p. 30) distingue as fontes em sua produção, em três aspectos:  

 

No primeiro caso se encontram todas as fontes que encontramos nos variados 

tipos de acervos sob as mais diferentes formas. São documentos, vestígios, 

indícios que foram se acumulando ou foram sendo guardados […]. No 

segundo caso se situa o nosso empenho em preservar os materiais de que nos 

servimos, seja como educadores, seja como pesquisadores, tendo em vista 

sua possível importância para estudos futuros […]. No terceiro caso estão os 

registros que efetuamos quando recorremos, por exemplo, a testemunhos 

orais, cujo registro efetuamos para neles nos apoiarmos em nossa 

investigação. (SAVIANI, 2006, p. 30)  

 

 Lopes e Galvão (2001) chamam de “revolução documental” a incorporação da 

ideia de que a escrita da história se faz a partir de qualquer traço ou vestígio deixado 

pelas sociedades passadas. Algumas, segundo as autoras, tornam-se o próprio objeto de 

pesquisa, como a imprensa pedagógica,  livro escolar,  caderno do aluno,  mobiliário,  

uniforme, etc. Ainda registram carteiras, utensílios diversos, cadernetas de professores, 

exercícios, provas, boletins escolares, livros de ocorrência, cadernos e trabalhos de 

alunos, uniformes, quadros-negros (ou de ardósia), bibliotecas escolares, livros dirigidos 

ao estudantes ou ao professor, porque muitos podem dizer sobre métodos de ensino, 

disciplina, currículo, saberes escolares, formação de professores, etc. 

 No âmbito da historiografia, que diz respeito à relação desta historiografia da 

educação com as fontes, Nunes e Carvalho (1993) nos chamam a atenção ao afirmarem 

que procuraram avançar na perspectiva de compreender as fontes não como instrumento 

manipulado pelo pesquisador, mas como problema que remete diretamente à 

constituição do campo da própria história da educação. 

 Porém, neste movimento que orienta as mudanças de direção nas pesquisas em 

educação, com novas exigências historiográficas, se fazem necessários cuidados. 

Chama-nos a atenção a necessidade de se enfrentar a superficialidade e até a 

ingenuidade nas pesquisas, o que envolve a observação de tendências gerais da 

historiografia para o trato com as fontes, as análises e as interpretações.   
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 Isto porque o historiador da educação depende, nas suas investigações, não 

apenas das questões formuladas dentro de certas matrizes teóricas, mas também dos 

materiais históricos com os quais pode contar. Não fazemos bons trabalhos na área sem 

respeitar a empiria contra a qual lutamos. A busca pelas fontes nos leva a uma 

dificuldade que vai, desde seu recolhimento, à sua interpretação, mas é justamente no 

seu manuseio crítico que ganharemos a distância necessária para a realização do 

trabalho da pesquisa. 

  

1.3 A pesquisa no arquivo e as fontes documentais manuscritas 

 

 Diante da problematização e do alargamento do uso das fontes, a matéria-prima 

básica do historiador, constituinte de indícios para a escrita do passado, passamos nesta 

parte a dialogar sobre a pesquisa nos arquivos e sobre as fontes documentais 

manuscritas que foram eleitas para este trabalho. A intensão aqui é contextualizar a 

relação que tivemos tanto com os arquivos quanto com as fontes manuscritas na 

realização da pesquisa. Mas, incialmente, podemos afirmar que o olhar sobre o trabalho 

realizado com os arquivos tem, para nós, um contorno especial, por considerar que 

nestes se encontram informações inestimáveis, necessárias ao cotejo e crítica de 

informações provenientes destes e da própria possibilidade de contribuição para a 

historiografia educacional nacional e regional.  

 No que se refere ao local que abriga os documentos, os arquivos, Bacellar (2005) 

esclarece que a prática de se pesquisar nesses espaços foi realizada por pioneiros da 

pesquisa documental, que, movidos por temáticas diversas, acessavam acervos de 

repartições públicas, de cartórios, da justiça, contando tão somente com a paciência para 

a busca aleatória em papéis desorganizados. Essa dificuldade inicial pode ter constituído 

uma prática que, ao logo do tempo, provocou outra que está intimamente relacionada à 

pesquisa, pois, muitas vezes, para os historiadores ultrapassarem os obstáculos 

burocráticos e a falta de informação organizada, mesmo nos arquivos públicos, provoca 

o desestímulo e o comprometimento de realizar pesquisas. 

 Bacellar (2005) descreve algumas das dificuldades que o pesquisador encontra 

quando pretende utilizar-se da documentação dos arquivos públicos brasileiros. 
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[...] eles enfrentam, de forma geral, os sérios problemas comuns aos serviços 

públicos: falta de pessoal, de instalações adequadas e de recursos. [...]. 

Aventurar-se pelos arquivos, portanto, é sempre um desafio de trabalhar em 

instalações precárias, com documentos mal acondicionados e preservados, e 

mal organizados. Portanto, o historiador tem sempre pela frente o desafio de 

permanecer por meses, quando não por anos, nesses ambientes pouco 

acolhedores em termos de conforto e de condições de trabalho, mas em um 

esforço que quase sempre levará a alcançar resultados muito gratificantes. 

(BACELLAR, 2005, p. 49) 

 

 É necessário, para a própria trajetória da educação no nosso país, que o 

conhecimento em relação aos acervos e à conservação dos mesmos pelas instituições 

responsáveis seja ampliado e modernizado7. O nosso empenho em preservar os 

materiais de que nos servimos, seja como educadores, seja como pesquisadores, vai ao 

encontro com as possíveis pesquisas futuras, quando esses materiais serão tomados 

como fontes pelos historiadores em busca de compreender o passado que é o nosso 

presente. Nesse sentido, existe um arsenal de possibilidades entranhado nesses acervos e 

de enorme potencial para a pesquisa na história da educação. 

 Pesquisar em fontes, principalmente as manuscritas, requer o empenho em 

aprender, ou no mínimo, compreender as técnicas de leitura paleográfica8, para que 

assim se possa entrar em contato com o “decifrar” dos escritos, no caso desta pesquisa, 

escritos do século XIX. A palavra “manuscrito” é originária do latim manus (mão) 

scriptu (escrito), cuja tradução seria “escrito a mão”. Esse tipo de documentação se 

incorporou à História do Brasil a partir da ocupação portuguesa. De uso restrito à 

documentação oficial, devido ao custo da tinta, ao preço do papel e à falta de letramento 

da sociedade do período, os documentos manuscritos foram, pouco a pouco, se 

incorporando ao cotidiano dos brasileiros à medida que se ampliava o acesso à 

escolarização básica9. 

 São inúmeros os tipos de documentos escritos de forma manuscrita, o que 

justifica a importância de guardar, preservar e divulgar esses documentos que revelam 

                                                                 
7Também ganham importância trabalhos que realizam a organização de repertórios analíticos, inventários 

de fontes, de bibliografias e a sua informatização através de banco de dados, disponibilizados para a 

comunidade de pesquisadores (LOPES; GALVÃO, 2001, p. 82). 
8Este trabalho diz respeito ao que chamamos de leitura paleográfica, ou Paleografia. Esse é um trabalho 

muito específico, no qual deve haver uma inciativa de aprendizagem das técnicas de levantamento, 

seleção e anotação do que é interessante de registro das referências da fonte para futura citação. Esse 

aprender exige o desdobrar das abreviaturas, além de bons dicionários da língua portuguesa, etimológicos 

e de época (BACELLAR, 2005, p. 58). 
9Disponível em: <http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_manuscrito/docmanuscrito.php>. 

Acesso em: 12 jul. 2015. 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/exposicao_manuscrito/docmanuscrito.php
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partes da nossa história. Dentre eles podemos citar: ofícios, requerimentos, autos, 

documentos de identificação, testamentos, inventários, atestados, cartas, diários 

pessoais, agendas, bilhetes, cadernos escolares, post-its, etc. Pesquisar com esse tipo de 

documentação requer alguns cuidados, que vão desde questões do trato com esses 

papéis à manutenção da sua organização. São papéis frágeis, que, por estarem 

guardados há décadas, estão plenos de poeira, fungos, e outros que podem provocar 

danos à saúde. Por isso, é obrigatório o uso de luvas, máscaras e aventais, pela própria 

preservação do material e da saúde do pesquisador. 

 Para além dessas observações, está a leitura documental. É necessário ir se 

adaptando a uma ortografia e a uma gramática diferenciadas, e isso exige um esforço 

concentrado no que seria inicialmente uma “tradução”, posteriormente, se for um 

trabalho específico de Paleografia10, o da transcrição do documento11. Depois, como foi 

o caso desta pesquisa, o da interpretação desses documentos, problematizando-os e 

contextualizando-os. Perceber as imprecisões, e mesmo o interesse de quem escreveu os 

documentos, é um dos desafios da pesquisa. Entender o texto da época, compreendendo 

o significado das palavras e expressões, é imprescindível diante do fato de o documento 

não ser neutro, sempre carregando consigo a opinião da pessoa e/ou do órgão que o 

escreveu. 

 Vale ressaltar que, no trabalho com as fontes, não há uma verdade dada, pronta, 

daí a importância de se considerar que o historiador, como bem alertou Neves (2000, p. 

35), 

 

[...] não é um arqueólogo da documentação, mediador neutro entre a verdade 

da fonte e a verdade da história, mas aquele que é capaz de formular uma 

problemática e de construir uma interpretação em que reconhece o encontro 

entre duas historicidades: a sua própria e a da documentação que utiliza. 

 

 É a partir deste olhar e desta compreensão que procuramos realizar a leitura, 

                                                                 
10Berwanger e Leal (1995, p. 42) definem Paleografia como: “o estudo técnico de textos antigos, na sua 

forma exterior, que compreende o conhecimento dos materiais e instrumentos para escrever a história da 

escrita e a evolução das letras, objetivando sua leitura e transcrição”. Para Bellotto (2002, p. 51), “é a 

ciência que lê e interpreta as formas gráficas antigas, determina o tempo e o lugar em que foi escrito o 

manuscrito. Anota os erros que possa conter o mesmo, com o fim de fornecer subsídios à história, à 

filologia, ao direito e a outras ciências que tenham a escrita como fonte de conhecimento”. 
11A técnica de transcrição de documentos manuscritos segue uma regulamentação para este trabalho que 

está exposta no material Normas técnicas para transcrição e edição de documentos manuscritos. Estas 

normas são fruto de dois encontros organizados especificamente para esse propósito: os I e II Encontros 

Nacionais de Normatização Paleográfica e de Ensino de Paleografia, que ocorreram em São Paulo nos 

anos de 1990 e 1993 (BACELLAR, 2005, p. 59). 
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interpretação e contextualização dos Relatórios dos Inspetores de Instrução Pública da 

Província de Goiás, no século XIX. Entendendo também, como justifica Certeau (2002), 

que o ato de pesquisar e todas as possíveis intempéries que esse ato possa acarretar nos 

levam ao encontro do privilégio que a história nos proporciona de que é necessário 

recordar para não esquecer a si próprio. 

 

1.4 A Instrução Secundária de Bretas e nos relatórios dos Inspetores de Instrução 

Pública: expressões de sujeitos em seus tempos 

 

 Como já foi ressaltado, as indicações a respeito do cuidado com as fontes nos 

dão noções de que os documentos são constituídos por relações sociais construídas 

materialmente, e culturalmente, pelos homens. Sendo assim, a pesquisa está centrada 

em documentos manuscritos, especificamente relatórios enviados pelos Inspetores de 

Instrução Pública ao Presidente de Província. Estes relatórios, de caráter oficial, 

partiram de um “modelo” estabelecido pelo órgão a ser enviado. Neste caso, deve-se 

questionar a linguagem utilizada pelos redatores, a posição de subordinação de quem os 

escreveu e a quem foram endereçados. 

 Os documentos manuscritos, utilizados na elaboração desta pesquisa, estão no 

Arquivo Histórico Estadual de Goiás (AHG), que possui um acervo composto de 

documentos correspondentes aos períodos de colonização portuguesa, imperial e 

republicana. Reúne cerca de 2.321 volumes, destacando-se, dentre eles, os registros de 

correspondência dos presidentes da província e inspetores de instrução pública, que são 

a fonte principal desta pesquisa, que trata da Instrução Secundária na província de 

Goiás, nas décadas de 1860, 1870 e 1880. Toda a documentação do Arquivo Histórico 

está presente em catálogos, bem organizados, a partir dos quais foi possível realizar 

todo o levantamento da documentação que iria pesquisar. 

 Essas fontes manuscritas têm origens diversas, não sendo possível determinar 

com exatidão de onde vieram, mas, a partir do momento que foram organizadas e 

tombadas, passaram a compor um acervo vasto a respeito da Instrução Pública em 

Goiás.  Não é tarefa simples se propor a examinar tempos mais remotos como o período 

de colonização portuguesa e o Império brasileiro, mas é necessário apreender elos que 

articulam o hoje ao ontem. Nessa perspectiva, constatamos que, nos relatórios dos 

Inspetores de Instrução Pública, temos informações inestimáveis para o debate de 
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questões relacionadas à história da educação goiana, em particular da instrução 

secundária. 

 Estamos falando de documentos que se organizam ou em forma de livro ou em 

forma de documentação avulsa, ambos organizados por assunto e ano. Uma 

documentação frágil, que exigia precauções de toda ordem, pois é, na sua maioria, 

amarelada, quebradiça, envelhecida. Os que estão organizados em forma de livros estão 

tombados e possuem uma sequência cronológica, e vão se dividindo por tipo de 

documentação, ora ofícios, ora relatórios. 

 Foram pesquisadas, no recorte temporal proposto, 33 livros de documentação 

manuscrita12. Trata-se de livros densos, pois em cada um estão registrados assuntos 

diferentes a respeito da Instrução Pública.  Foi feito ainda o levantamento das caixas, 

com documentação avulsa, ou seja, folhas que não foram encaixadas na sequência dos 

livros, ou que, por inúmeras razões, foram encontradas após o tombamento dos livros. 

Estavam também organizadas por ordem cronológica, sendo pesquisadas um total de 33 

caixas, com uma documentação bem ampla. Ao contrário dos livros, que podemos 

encontrar por tema, ex. Instrução Pública – ofícios dirigidos ao Governo Provincial, as 

caixas contêm, em cada uma, um universo mais amplo de documentos, relacionados a 

outros órgãos públicos, como Fazenda, Polícia, Tesouraria, dentre outros. O trabalho 

estava em “esmiuçar” no esforço do encontro das informações sobre a instrução 

secundária. 

Nos livros de documentação manuscrita e nas caixas com documentação 

avulsa13, estavam reunidos, na sua maioria, documentos em forma de ofício e de 

relatórios. Os ofícios tratam de assuntos dos mais diversos, pois se trata de 

documentação oficial que determinava os rumos de atuação do inspetor de Instrução 

Pública, que prestava contas e aguardava encaminhamentos do Presidente de Província. 

Nestes, encontravam-se os termos de nomeação dos professores, indicações para 

substituições feitas pelo inspetor, listas de materiais adquiridos pela escola (com recibos 

discriminando a quantidade e os valores), comunicados sobre o início do exercício dos 

professores, número de alunos matriculados e frequentes, mapas com idade dos alunos, 

a categoria da escola e número de alunos nacionais, desistências de professores, pedidos 

de licença-saúde, relação das cadeiras vagas, nomes dos professores e dos alunos, faltas 

                                                                 
12No quadro do Anexo A, está disponibilizada toda a documentação manuscrita pesquisada. 
13No quadro do Anexo B, estão disponibilizadas todas as caixas de documentação avulsa pesquisada. 
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de cada aluno, faltas dos professores, total de dias letivos, etc. 

 Foram pesquisados 21 relatórios elaborados pelos inspetores (que estão inseridos 

nos livros de documentação manuscrita) e referentes à instrução pública na Província de 

Goiás, entre os anos de 1860 e 1890. Marcados por uma considerável diversificação, 

mostram como as instituições públicas de educação, tratadas neste recorte por Instrução 

Pública, foram organizadas. Os relatórios dos inspetores de Instrução Pública nos 

permitem conhecer novos sujeitos, quando trazem à tona suas reinvindicações, suas 

análises, que nos proporcionam perceber um contexto social mais amplo, a partir do que 

foi mostrado em seus escritos. A possibilidade de se ter um conhecimento da história 

pelas vozes de seus personagens, preservadas nos seus relatos, permite o 

estabelecimento de relações mais amplas com o contexto socioeconômico, político e 

cultural, nos quais tais personagens viveram. As condições de vida, de formação 

profissional, possibilitam aprofundar o conhecimento do modo como foi inicialmente 

constituída a Instrução Pública secundária em Goiás e das pessoas que participaram 

dessa construção. 

Após a década de 1980, várias pesquisas se dedicaram aos estudos sobre o 

século XIX. Como já foi citado, foram tempos de intensos debates e realizações no 

campo educacional brasileiro. Apesar de certa insistência em ignorar as décadas 

oitocentistas, esse período vem se afirmando como um momento em que a escola 

contemporânea começou a ser gestada, tanto da instrução primária como da instrução 

secundária. Foi durante o Império que diferentes e relevantes medidas foram pensadas e 

marcadas as tentativas de avanços e de recuos, tratando-se de um período 

imprescindível na constituição de etapas de ensino, modalidades, programas 

curriculares e outros objetos. 

 A historiografia da educação brasileira tem refutado interpretações sobre os 

feitos da área da educação no Brasil que negam, ou ignoram, as realizações ocorridas 

durante o período imperial. A título de exemplo, uma dessas análises, bastante 

frequente, construída por autores republicanos na primeira metade do século XX, é a 

que descaracteriza as ações da monarquia, incluindo as ações educativas, destacando o 

período como um tempo de trevas, sem lugar, onde o caos imperava.  

Sabe-se, como já foi salientado, que obras nacionais, como Cultura Brasileira, 

de Fernando Azevedo, referência para pesquisas em história da educação brasileira, 

contribuíram efetivamente para cristalizar a ideia de que a educação brasileira no século 
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XIX fosse caracterizada pelo caos. Com perspectiva semelhante, na história da 

educação de Goiás, temos como referência a obra História da Instrução Pública em 

Goiás, do professor Genesco Ferreira Bretas, obra que será tratada mais especificamente 

no terceiro capítulo e que faz uma análise de todas as etapas de ensino, dentre elas a 

instrução secundária. A respeito da instrução pública secundária, esta imprime sempre 

opiniões marcadas por pessimismo, relacionando-a diretamente com a situação da 

província mergulhada em pobreza, falta de interesse e abandono. 

Seguindo essa premissa, a produção historiográfica goiana, em especial sobre a 

instrução secundária, vai ser marcada mais pela ausência do que pela presença de 

pesquisas deste período. O próprio Lycêo, primeira instituição secundária, considerada 

expressiva na província goiana, não foi investigado no século de seu surgimento, ou 

seja, na primeira metade do século XIX, sendo investigada a partir do período 

republicano, na primeira metade do século XX.    

A opinião expressa pelo autor é demonstrativa da tendência de ver e julgar as 

informações contidas nos documentos pesquisados pelo lado mais desfavorável, com 

uma disposição de valorizar o pior. Expressões como: “ignorância no trato com a 

instrução”, “ineficácia das iniciativas”, “sem possibilidade de avanço”, “falta de pessoal 

habilitado”, “nada de concreto se poderia fazer”, “letra morta”, e tantas outras, serão 

elencadas ao longo do texto. Essas afirmações não podem se cristalizar de forma a 

serem as únicas possíveis para se caracterizar a instrução pública e a instrução 

secundária nos oitocentos goiano.  

A intenção é, a partir da obra citada, apontar que uma outra leitura sobre a 

instrução secundária seja possível, em especial buscar apontamentos em outra 

perspectiva, que possam levantar suspeitas a respeito do que já foi cristalizado. Isso 

afina com Pesavento (2003, p. 16):  

 

Uma era da dúvida, talvez, da suspeita, por certo, na qual tudo é posto em 

interrogação, pondo em causa a coerência do mundo. Tudo o que foi, um dia, 

contado de uma forma, pode vir a ser contado de outra. Tudo o que hoje 

acontece terá, no futuro, versões narrativas.  

 

Evidenciar outros aspectos relacionados à instrução secundária no século XIX, 

contribuindo para a historiografia da educação goiana, é reconhecer que ainda temos um 
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longo caminho a ser percorrido, pois existem muitos aspectos a serem elucidados. Este 

caminho perpassa pelo levantamento e análise de fontes, em uma perspectiva defendida 

por Burke (1992) de reler alguns tipos de registros oficiais de novas maneiras, 

principalmente no caso de uma pesquisa que tem como objeto uma etapa de ensino, com 

um recorte temporal ainda não pesquisado. 

No que se refere aos relatórios, fontes eleitas para esta pesquisa, deve-se 

esclarecer que, antes mesmo de buscarmos os arquivos, presencial ou digital, optamos 

por explorar prioritariamente os registros oficiais produzidos pelos Inspetores de 

Instrução Pública, através de relatórios, entre os anos de 1860 e 1888. Portanto, insere-

se nessa reflexão: pensar a Instrução Secundária goiana, a partir dos registros feitos nos 

relatórios dos Inspetores de Instrução Pública, tendo como destaque a instituição mais 

presente nos relatórios: o Lycêo de Goyaz, abordado segundo a definição de 

acontecimento, defendida por Braudel (apud MICELI, 1998, p. 265): 

 

[...] os acontecimentos são como vaga-lumes nas noites brasileiras: brilham, 

mas não aclaram ... [...] isso também quer dizer que as grandes explicações 

históricas podem ser, por assim dizer, ilustradas pelos acontecimentos, tendo 

pouco resultados os esforços em sentido contrário. Essa é a base 

indispensável para se chegar à reflexão e à interpretação.  

 

 Por outro lado, ao examinarmos os documentos oficiais, vale ressaltar que não 

temos a intenção de tomar os discursos oficiais como prontos e deterministas, pois a 

ideia é trazer os movimentos em torno desses discursos para ajudar a pensar mais sobre 

o tema elegido, indagando se, em Goiás, as práticas em torno da instrução pública se 

diferem, ou não, de outras províncias. Vale ressaltar que a fonte já citada representava o 

Estado 

 

[...] como um mecanismo de governo [permitindo] não apenas indicar os 

melhores caminhos a serem trilhados por um povo livre, mas também 

[evitando] que esse mesmo povo se desviasse do caminho traçado. (FARIA 

FILHO, 2010, p. 137) 

 

 Assim nos propomos ler os escritos oficiais, com os cuidados que qualquer fonte 

em qualquer opção teórica exige, pois sabemos que os relatórios e os ofícios são fontes 

privilegiadas para o entendimento da relação entre o que era proclamado e o que se 

vivia, um debate imprescindível em todas as épocas:  
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Os relatórios constituem a expressão de sujeitos posicionados. Nos textos 

desses sujeitos, estão a representação de suas práticas e também a construção 

dessas posições, desses lugares, como processos relacionados à constituição 

de identidade pessoais e profissionais. (FARIA FILHO, 2000, p. 34) 

 

Através desses documentos, notam-se passagens que marcam mudanças da 

legislação, propostas de elaboração ou reformulação de outras, evidenciando também as 

distintas mudanças que criavam ou excluíam cadeiras, exigência de habilitação de 

professores, formas de fiscalização, necessidade de reformas de prédios escolares, 

reforma do ensino e outros temas sustentados pela instrução como elemento formador e 

civilizador do povo. 

  Lembramos que Genesco Ferreira Bretas (1996) também recorreu aos relatórios 

para a escrita desta obra pioneira que, a despeito de sua importância para a história 

regional, cristalizou passagens e práticas que se constituem como verdades irrefutáveis. 

O caos fazia-se sem chance de perceber que os tempos, os lugares, as pessoas e os 

movimentos não são lineares e tampouco únicos.      

 No relatório do presidente da província Aristides de Souza Spínola, elaborado 

em 1877, por exemplo, evidenciamos prerrogativa assumida na proposta desta pesquisa. 

Nele temos discorrido, segundo o próprio Bretas (1991), com desembaraço e 

abundância de argumentos – com dados estatísticos nacionais e estrangeiros, obtidos na 

Diretoria Geral de Estatística - a seguinte análise da Instrução Pública em Goyaz: em 

um estudo comparativo, a situação da Província, com respeito às escolas, não é tão ruim 

como se costumava pensar, em relação às outras províncias do Império. Goiás, nessa 

estatística, supera, relativamente, ao número de escolas por habitante das províncias do 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia e Minas Gerais, como afirma Pesavento 

(2003). Elaborar um outro itinerário é possível não para dar conta da verdade, até 

porque a verdade na história é sempre questionável, mas para proporcionar outros 

olhares.  

 

1.5 Avanços e recuos: a Instrução Secundária oitocentista nas pesquisas  

 

 No intuito de realizar uma releitura das experiências institucionais de ensino 

secundário no Brasil durante o Império, analisamos o trabalho de autores que 
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contribuíram para as pesquisas relacionadas com esta etapa de ensino. Inicialmente, foi 

feito um levantamento das principais produções, incluindo livros, dissertações e teses a 

respeito da instrução secundária brasileira e goiana no século XIX. A intenção é 

demonstrar a necessidade da revisão bibliográfica para o desenvolvimento de pesquisas, 

tornando possível refletir sobre as mesmas temáticas no recorte priorizado. Para melhor 

demonstrar, seguem quadros elaborados com referências e resumos das obras: 

 

Quadro 1 - Clássicos sobre o tema: a Instrução Secundária no século XIX 

 

ANO AUTOR TÍTULO RESUMO 

1972 

 

HAIDAR, Maria de 

Lourdes Mariotto 

O Ensino Secundário 

no Império Brasileiro 

Estudo sobre o ensino secundário no 

Império Brasileiro.  

 

1969 
SILVA, Geraldo Bastos 

A educação 

secundária: perspectiva 

histórica e teórica 

Destaca que o ensino secundário, no 

Império brasileiro, não tinha uma 

definida consciência do aspecto 

formativo.  

1962 NUNES, Maria Thetis 
O Ensino Secundário e 

a Sociedade Brasileira 

Defende que o ensino aqui ministrado 

tentava ser idêntico ao europeu.  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os considerados clássicos, como Nunes (1962), Silva (1969) e Haidar (1972), 

são determinantes para a escrita desta pesquisa, pois apresentam um panorama da 

instrução secundária com análises abrangentes. Nunes (1962) aborda a instrução 

secundária de forma a apresentá-la como tendo sido adaptada às exigências da 

sociedade colonial brasileira. Afinal, para a autora, não se almejava nada além do 

sacerdócio e da burocracia como atividade, mas que, mesmo assim, essa etapa de ensino 

se constituía tentando se identificar com o ensino secundário europeu.  

 Para Silva (1969), o ensino secundário não tinha uma identidade formativa como 

em outros países, e que no Brasil acabou por resultar em um parâmetro vinculado à 

tradição clássico-humanista, tendo assim uma dimensão estrita e imediatista para a 

preparação ao ensino superior. Haidar (1972) faz uma análise alertando que a instrução 

secundária no período imperial foi constituída quando ainda não tínhamos um "sistema 

de educação", mas quando se delineiam os caminhos que acabariam marcando a 
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constituição desse sistema. A autora destaca a análise sobre os exames parcelados e a 

equiparação dos liceus provinciais ao Colégio Pedro II. 

 Percebe-se que, com abordagens diferenciadas, o clássico tem uma perspectiva 

pessimista e problemática na implantação da instrução secundária no Brasil imperial. 

São análises complexas, mas que colocam esta etapa de ensino sempre na direção da 

não identidade, da incapacidade das províncias em provê-la, tendo como parâmetro a 

tradição europeia, sem conseguir se adequar à realidade brasileira, de formação apenas 

como preparatório para o ensino superior, deixando a formação propedêutica no vazio. 

 São trabalhos determinantes para a escrita desta pesquisa, pois, seja de que 

forma são apresentados, oferecem um panorama da instrução secundária destacando 

desde a constituição de um sistema de educação ao tipo de formação que se pretendia 

ofertar aos jovens brasileiros. São escritas que datam da segunda metade do século XX, 

mas que são essenciais na leitura de como foi constituída esta etapa de ensino, 

principalmente no recorte temporal elencado para a pesquisa. 

 Sobre pesquisas mais atuais, em vários Programas de Pós-Graduação no restante 

do país, foram realizadas investigações abordando a Instrução Secundária em Minas 

Gerais, Maranhão, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, e em outros locais, resultados de 

pesquisas de Mestrado e Doutorado. Selecionamos algumas de forma a obter um olhar 

mais abrangente sobre como a Instrução Secundária no Império brasileiro foi 

pesquisada.  

 

Quadro 2 - Pesquisas sobre a Instrução Secundária no Brasil 

ANO AUTOR TÍTULO RESUMO 

2006 
NEVES, Leonardo dos 

Santos 

Organização do ensino 

secundário em Minas 

Gerais no século XIX 

(1835-1889) 

Analisa a organização do ensino 

secundário em Minas Gerais no 

período Imperial brasileiro, sua 

importância, utilização e papel na 

formação e preparação da juventude 

da elite mineira.  

2007 ARRIADA, Eduardo 

A educação secundária na 

Província de São Pedro do 

Rio Grande do Sul: a 

desoficialização do ensino 

público 

Demonstra como no século XIX o 

modelo de educação adotado no 

Brasil ocasionou na Província de São 

Pedro do Rio Grande do Sul a 

desoficialização do ensino 

secundário. 
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2007 

BERNARDELLI, 

Kellen Cristina Costa 

Alves 

História e Memória do 

Lyceu de Uberlândia 

(1928-1942) 

Reconstrói, através da história e da 

memória, a gênese e a consolidação 

do Liceu de Uberlândia. 

2001 

 
DICK, Sara Marta 

As políticas públicas para 

o ensino secundário na 

Bahia: o Liceu Provincial 

(1860 - 1890) 

Pesquisa o desenvolvimento das 

políticas públicas para o ensino 

secundário no século XIX, na 

Província Bahia.  

2006 
RIBEIRO, Vânia 

Mondego 

A implantação do ensino 

secundário público 

maranhense: Liceu 

Maranhense (1835-1889) 

Analisa a implantação do ensino 

secundário público maranhense, a 

partir do Liceu. 

2012 
FERRONATO, 

Cristiano de Jesus 

Das aulas avulsas ao 

Lyceu provincial: as 

primeiras configurações da 

instrução secundária na 

província da Parahyba do 

Norte (1836 - 1884) 

Analisa a criação do Liceu da 

Parahyba, em meio aos problemas do 

período regencial. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Observamos que o objetivo principal desses estudos foi explicitar os sentidos e 

os conteúdos da formação secundária implementada nas províncias, problematizando 

questões que vão desde a produção de uma cultura pedagógica para esse nível de ensino 

até instituições oficiais como os Lyceus. Algumas abordagens vão de encontro com 

questões elencadas na literatura anteriormente comentada, ou seja, o intuito dessas 

instituições na formação de uma elite, tendo por base as humanidades clássicas, voltadas 

para os exames preparatórios, estando a serviço do fortalecimento das relações de poder 

na província, como o expresso nas pesquisas de Neves (2006), Arriada (2007), Ribeiro 

(2006) e Ferronato (2012), e pesquisas que vão em direção à  pesquisa de Bernardelli 

(2007), que registra a história do Liceu de Uberlândia, destacando que, diferentemente 

dos outros liceus, este ofertava uma formação propedêutica.  

 Em Goiás, a partir de um levantamento sobre as produções regionais de história 

da educação, realizado por Valdez e Barra (2012), é possível visualizar que quase a 

totalidade dos recortes temporais das produções estão situadas no período republicano. 

As realizações educacionais do período imperial, assim como as pesquisas referentes à 

instrução secundária goiana, ainda não comparecem de forma substancial no Estado da 

Arte levantado pelas autoras citadas. As autoras apontam que, em relação aos estudos 

do Ensino Secundário, são listadas duas pesquisas de Mestrado e uma de Doutorado, a 
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primeira apresenta um estudo sobre o Ginásio Nacional de Porto Nacional, criado nos 

anos de 1940, na cidade de Porto Nacional, atual estado do Tocantins, o outro trabalho 

investigou sobre esta modalidade de ensino de forma mais ampla na cidade de Jataí, 

interior de Goiás, também nos anos de 1940 e 1950. 

 O texto de Gonçalves (2015), A produção científica sobre a História da 

Educação goiana (1990 – 2014), também nos apresenta um mapeamento das pesquisas 

sobre a história da educação goiana defendido em Programas de Pós-Graduação do 

estado de Goiás, bem como em Programas de Pós-Graduação de outros estados. De 

forma bastante semelhante ao estudo de Valdez e Barra (2012), o levantamento nos 

permitiu perceber que, apesar de um vertiginoso crescimento das produções em história 

da educação, a situação permanece semelhante, ou seja, o período do Império brasileiro 

bem como a Instrução Secundária carecem de pesquisas. 

De forma a ilustrar as pesquisas sobre a Instrução Secundária em Goiás, 

apresentamos o quadro a seguir: 

 

Quadro 3 - Pesquisas sobre a Instrução Secundária em Goiás 

ANO AUTOR TÍTULO RESUMO 

2012 BARROS, Fernanda 

O tempo do Lyceu em 

Goiás: formação 

humanística e intelectuais 

(1906 - 1960) 

Identifica e analisa os alunos do Lyceu 

em Goiás de 1906 a 1960. 

2006 BARROS, Fernanda 

Lyceu de Goyaz: 

elitização endossada pelas 

oligarquias goianas (1906 

- 1937) 

Pesquisou sobre a instituição escolar 

Lyceu de Goyaz, escola para elite. 

2010 

 

DOURADO, 

Benvinda Barros 

Educação no Tocantins: 

Ginásio Estadual de Porto 

Nacional (República) 

Discute sobre a história da educação no 

Tocantins, antigo norte goiano. 

2011 
LEITE, Maria das 

Graças Simão Dias 

Instrução Pública na 

província de Goyaz: 

discurso e memória 

histórica (1835-1856) 

Evidencia a história da Instrução Pública 

em Goyaz no século XIX.  

2000 
MORAES, 

Raimundo Domingos 

A Filosofia no Ensino 

Médio em Goiás: o caso 

do Lyceu 

Faz um estudo da trajetória do ensino de 

Filosofia desde o Império até a 

República. 
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2012 
MACIEL, Viviane 

Barros 

Da corte à província, do 

Império à República, do 

Colégio Pedro II ao Lyceo 

de Goiás: dinâmicas de 

circulação e apropriação 

da Matemática escolar no 

Brasil (1856-1918) 

Analisa as dinâmicas de circulação e 

apropriação dos saberes matemáticos na 

relação que articula o ensino secundário 

do Liceu de Goiás e do Colégio Pedro II. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Podemos observar que se trata de estudos com temáticas bem específicas. Barros 

(2006) realiza uma pesquisa procurando entender como a instituição Lyceo em Goiás 

formou o seu aluno de forma a poder ser chamado de intelectual goiano. Em sua tese, 

Barros (2012) destaca a mesma instituição, o Lyceu, demonstrando ter sido esta 

objetivada para a formação de uma elite. Os dois trabalhos tratam, portanto, do período 

republicano. Dourado (2010) estuda a escolarização no município de Porto Nacional, 

antigo norte goiano, particularmente a trajetória histórica do Ginásio Estadual, durante o 

período republicano, numa perspectiva das instituições escolares. Leite (2011) trata, em 

sua pesquisa, da Instrução Pública em Goyaz. Destaca a instrução secundária em 

específico, refletindo sobre as discursividades apresentadas no processo de construção 

da instrução pública e considerando a importância dessa memória na produção de certo 

imaginário sobre a população e a educação goiana. Por fim, destacamos as pesquisas de 

Moraes (2000), que discutem em específico o ensino de Filosofia na instrução 

secundária, nos períodos do Império à República, que, para o autor, se configurava por 

uma ausência de crítica e reflexão nas aulas no Lyceu. Maciel (2012) busca desvelar 

que Matemática se constitui e se coloca disponível para o ensino em Goiás, tendo como 

referência o Colégio Pedro II, no período compreendido entre 1856 e 1918. 

 A partir da leitura desses trabalhos, pudemos perceber as abordagens mais 

privilegiadas, os períodos recortados, e assim compreender as lacunas do objeto de 

estudo. Sem a pretensão de se esgotar toda a produção historiográfica, principalmente 

em relação às produções nacionais, entendemos que conseguimos ter um olhar mais 

abrangente sobre as pesquisas relacionadas à instrução secundária em outras regiões, 

bem como nos aproximar das produções regionais e seus autores.  
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CAPÍTULO II 

 

A INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA NO BRASIL DE COLONIZAÇÃO 

PORTUGUESA E IMPERIAL 

 

 

 Não é tarefa simples se propor a examinar tempos mais remotos como o período 

de colonização portuguesa e o Império brasileiro, mas é necessário apreender elos que 

articulam o hoje ao ontem, buscando no passado as raízes do presente como um esforço 

para compreender nossa identidade. Para isso, apontaremos elementos do contexto mais 

geral da instrução secundária na América Portuguesa, seguindo a tradicional abordagem 

da História da Educação que inicia o recorte com as práticas educacionais dos padres da 

Companhia de Jesus e de outras ordens religiosas, passando pelo projeto pombalino até 

o processo de independência, em 1822.  

 Em seguida, focaremos o tema durante o Império brasileiro no intuito de 

compreendermos como foram implantadas as instituições de ensino público, como os 

liceus, as escolas normais e o Colégio Pedro II. Estas são representantes diretos de 

inciativas que pretendiam consolidar um sistema estatal de instrução, aliás, com funções 

próximas de contribuir para que, através da instrução, o Brasil atingisse os estágios mais 

elevados da “civilização”. 

 Essa contextualização se fez necessária para que fosse possível compreender os 

elementos internacionais e nacionais que vão influenciar na composição da instrução 

secundária na província. Entendemos que as pesquisas contingenciadas pelo recorte 

regional podem contribuir e/ou constituir uma rede de análises mais ampla, pois 

permitem apreender as particularidades, que não são homogêneas na constituição da 

história. 

 

2.1. Instrução Secundária nas terras coloniais 

 A história da educação formal no Brasil, de acordo com a historiografia 

tradicional, se inicia com a chegada do primeiro grupo de padres jesuítas, dentro do 

processo de colonização da América Portuguesa, quando estes atendem à missão que 

lhes foi imposta pelo rei português de impor a cultura europeia católica para os 
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indígenas. Essa história, farta de exemplos, mostra como a relação cotidiana, para 

portugueses, índios e africanos, se marcava pelo clima de defesa e ataque, condições de 

sobrevivência. A tônica do projeto colonizador, no qual qualquer atitude contrária era 

justificada, baseou-se na conquista da terra, e na concepção de exploração para 

enriquecimento da metrópole. Os séculos XVI e XVII são perpassados em Portugal por 

conjunturas diversas. Crises políticas e culturais se desenrolam sobre uma sociedade 

agrária e aristocrática, ainda que pontuada por interesses burgueses, mas sempre muito 

amarrada a uma doutrina católica defensiva e impositiva. É nesse contexto que padres 

jesuítas, tidos como nossos primeiros educadores formais, passaram a fazer parte do 

processo de colonização. Cabe ressaltar que a Companhia de Jesus, ordem religiosa, é 

fruto desses novos tempos, pois sua ação tinha características tipicamente mercantis. 

Portanto, as atividades educativas que vão ser desenvolvidas aqui, pelos jesuítas14, 

atendiam às instâncias do rei e tinham como missão “ir ao encontro de, buscar almas 

para comerciar a salvação, conforme sua espiritualidade mercantil consentânea com os 

tempos, espiritualidade ativa em contraponto à contemplativa (PAIVA, 2011, p. 83). 

 Na transição, marcada pelas mudanças de interesses da sociedade, o Colégio 

cumpre um outro papel: o da expressão instrumental da pregação e conservação da fé, 

ou seja, não altera a compreensão que, desde a Idade Média, se tinha dos estudos. Aqui 

se insere a ação da Companhia, pois era natural que o rei buscasse, junto ao clero, os 

meios de realização do ensino nos termos das novas exigências sociais, juntamente com 

o papel de efetivar o processo colonizador. 

 Os jesuítas conseguiram organizar um sistema escolar apropriado aos princípios 

ideológicos que os orientavam. De acordo com Paiva (2000), a atuação destes se 

direcionava em duas fases distintas: a primeira por um plano de estudos concebido por 

Manoel da Nóbrega, sendo voltado para o ensino de primeiras letras, a catequese, a 

música e alguma iniciação profissional. A segunda inspirava-se nos princípios da Ratio 

Studiorum, concentrando-se sobre o ensino de humanidades, filosofia e teologia.

 Entretanto, os colégios de ensino secundário no Brasil tiveram outros 

antecedentes. O nascimento dessa forma escolar, colégio, traz como marca o prestígio 

da universidade. Os primeiros colégios datam do século XIII, na Europa. Na análise de 

Petitat (apud NUNES, 2000), esses colégios inovam em quatro dimensões: o espaço, o 

                                                                 
14As outras ordens religiosas sempre mantiveram estudos para a formação do seu próprio quadro. Estudos 

de Primeiras Letras e da Gramática só se desenvolveram a partir do século XVIII. (PAIVA, 2011, p. 82) 
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tempo, a seleção de aspectos socioculturais e a estrutura de poder.  

 

Quanto ao espaço, os locais dispersos mantidos por professores 

independentes são substituídos por um prédio único com diversas salas de 

aula e daí, como decorrência, vieram o controle, a racionalização e a 

planificação dos estudos, a vigilância dos alunos, a gestão centralizada. O 

ambiente sugere e favorece uma sistematização do tempo que vai além do 

planejamento das atividades cotidianas como os mosteiros ensinavam e 

atingem o conjunto do ensino, criando-se uma gradação sistemática e a 

divisão das matérias. (NUNES, 2000, p. 37) 

 

 A Ratio Studiorum foi o documento fundamental que se debruçava praticamente 

sobre todos os aspectos do funcionamento dos estabelecimentos jesuítas, marcados pela 

organização e consolidação da educação jesuítica. De acordo com a Ratio, o currículo 

seria único, dividido em dois graus: o studia inferiora, correspondente aos estudos da 

atual instrução secundária, e o studia superiora, correspondendo aos estudos 

universitários. Em relação aos estudos desenvolvidos em Portugal no studia inferiora, 

estes se organizavam em cinco classes desdobradas em até sete séries anuais, assim 

descritas no documento:15 

 

(1) infimaclassisgramatice, em que se estudavam as declinações e os gêneros 

da língua latina; (2) media classisgramatice, as conjugações; (3) suprema 

classisgramatice, a sintaxe; classe de humanidades, nas quais se liam obras 

de Cícero, César, Salústio, Tito Lívio, Cúrcio, Virgílio e Horácio (em latim), 

e de Isócrates, São Crisóstomo, São Basílio, Platão, Sinésio, Plutarco, 

Focílides e Teognides (em grego); Classe de retórica, utilizando, 

principalmente, as obras de Cícero e de Aristóteles (Retórica e Poética).  

 

 Em relação ao ensino jesuítico no Brasil, houve quatro graus de ensino 

sucessivos e propedêuticos: o curso Elementar, o curso de Humanidades, o curso de 

Artes e o curso de Teologia. O curso Elementar tinha uma duração indefinida 

(geralmente um ano) e era equivalente a um ensino de primeiras letras, portanto, ler, 

escrever e contar, além da doutrina religiosa. A instrução secundária era cursada na 

forma do curso de Humanidades, que durava em torno de dois anos, abrangendo o 

                                                                 
15 Disponível em: 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/fontes_escritas/1_Jesuitico/ratio%20studiorum.htm>. 

Acesso em: 12 out. 2015.  
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ensino de Gramática, Retórica, das Humanidades, todo em latim16, do curso de Artes, 

que também era chamado de Ciências Naturais ou curso de Filosofia. Ensinavam-se, em 

três anos, Lógica, Física, Matemática, Ética e Metafísica, sendo que, em todos os 

colégios, o principal autor estudado era Aristóteles. Já o curso de Teologia, com quatro 

anos de duração, tinha em seu currículo duas matérias básicas, a Teologia Moral, na 

qual se estudavam questões relativas às práticas cotidianas, e a Teologia Especulativa, 

estudos do dogma católico.17 

 O que se pode afirmar em relação à organização desses cursos é que 

funcionavam em seminários e colégios, sendo que os seminários eram destinados a 

alunos internos e os colégios a estudantes externos. A maioria dos colégios fundada 

pelos jesuítas no período de colonização portuguesa oferecia cursos elementares18. E, 

segundo Cunha (1986), totalizavam dezessete colégios, onde um número menor oferecia 

cursos de Humanidades e oito tinham cursos de Artes19, oferecendo, também, total ou 

parcialmente, cursos de Teologia. 

 De maneira mais geral, podemos dizer que seu funcionamento se dava seis dias 

por semana, cinco horas por dia, com expedientes de duas horas pela manhã, seguidas 

de meia hora de esclarecimento das dúvidas, e à tarde mais duas horas com o mesmo 

tempo destinado às discussões. As férias se davam entre os meses de dezembro a 

janeiro. Questões relacionadas à disciplina são amplamente discutidas nos textos sobre 

o ensino de jovens nesse período. Nesse sentido, Cunha (1986) e Paiva (2011) afirmam 

que os padrões disciplinares do ensino no Colégio dos Jesuítas chegavam a ter 

características militares, tanto no que diz respeito ao cumprimento das normas escolares 

e de comportamento quanto ao privilégio de os alunos não poderem ser recrutados para 

o serviço militar.20 

 A despeito dessa trajetória, em 1689, o Estado, a partir de uma carta régia, 

                                                                 
16

O uso da língua portuguesa era permitido somente nos recreios e feriados. O ensino das línguas grega e 

hebraica, previsto na Ratio Studiorum, foi substituído pelo tupi-guarani. (CUNHA, 1986, p. 29) 
17 O curso de Artes conferia o grau de licenciado e de bacharel, sendo que a diferença estava no número 

de pessoas que compunham a banca: três anos para os bacharéis e cinco anos para os licenciados. E o 

curso de Teologia conferia o grau de doutor. (CUNHA, 1986, p. 30) 
18 Estes cursos elementares e o de Humanidades eram organizados para jovens não pertencentes à 

Companhia de Jesus, portanto não preparavam para a carreira eclesiástica. Mas quem se interessasse 

continuava sua preparação nos cursos superiores de Artes ou de Teologia. (CUNHA, 1986, p. 31) 
19Curso propedêutico aos cursos profissionais da Universidade de Coimbra. (CUNHA, 1986, p. 30) 
20

Cunha (1986) afirma que, em momentos de perigo, havia permissão para que os alunos participassem 

da defesa da colônia, um exemplo foi as ameaças de invasões holandesas, onde a participação dos alunos 

foi oficializada na formação de companhias de estudantes em todos os colégios jesuítas. 
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concede estatuto civil aos colégios jesuítas no Brasil, o que significava que os 

estudantes graduados em Filosofia estariam autorizados a ingressar nos cursos de 

Direito, Medicina, Teologia e Cânones na Universidade de Coimbra, sem frequentar 

cursos complementares e sem se submeterem a exames de “equivalência”, que davam 

acesso aos cursos superiores, inclusive no Brasil. 

 Percebe-se uma separação frágil entre ensino secundário, ensino superior, 

colégio e seminário (que podia ser ensino superior), pois, à medida que os colégios vão 

prosperando, se vê a existência de cursos superiores, principalmente o de Filosofia, nos 

demais colégios da colônia. A título de exemplo, deixaremos registrado alguns destes 

colégios.  

 

Quadro 4 - Relação dos Colégios no período da Companhia de Jesus 

COLÉGIO ANO DE FUNDAÇÃO DISCIPLINAS 

Colégio da Bahia Século XVI Filosofia 

Colégio do Rio de Janeiro Século XVI Filosofia 

Colégio de Piratininga Desde 1554 Filosofia 

Colégio de Santos Desde 1653 Teologia 

Colégio de Olinda A partir de 1687 Vários cursos superiores 

Colégio do Maranhão A partir de 1670 Teologia e Artes 

Colégio do Pará A partir de 1695 Artes 

Seminário de Nossa Senhora da 

Boa Morte (Mariana/MG) 

1750 Filosofia e Teologia  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No início do século XVIII, diversos acontecimentos indicam o contexto que vai 

desembocar na expulsão dos jesuítas de todo reino português e por consequência do 

Brasil, dentre eles uma crise aguda nas relações da Companhia de Jesus com a Coroa 

Portuguesa. Por decisão de Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal21, 

ministro do Rei D. José e representante em Portugal do despotismo esclarecido22, os 

jesuítas deixam a colônia demonstrando que suas conquistas iam além do expressivo 

                                                                 
21

 Marquês de Pombal se origina de uma família modesta de pequenos fidalgos, mas era mesmo portador 

de título tão ilustre. Como afirma Maxwell (1996), essa condição nobre não foi recebida como herança, 

mas obtida como recompensa por serviços prestados ao monarca e ao Estado português. 
22Expressão que designa uma forma de governar, da Europa Ocidental na segunda metade do séc. XVIII, 

onde os monarcas, sem abrir mão do absolutismo, realizaram algumas das reformas recomendadas pelos 

iluministas, que objetivavam reforçar o seu poder, uma vez que a modernização empreendida aliviou as 

tensões sociais, mas se mantinham absolutistas, optando por reformas modernizadoras. 
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poder religioso. Cardoso (2011) afirma que essa medida simboliza uma ruptura do 

governo português com o pensamento escolástico, dando espaço para a modernização 

que se pretendia com a criação de um Estado secular e regalista.  

 

2.1.1 Instrução Secundária no período pombalino: aulas régias 
 

 O período pombalino vai demarcar um momento importante na história da 

educação brasileira, pois entra em cena o poder público estatal como agente responsável 

pela definição de rumos nesse campo. De acordo com Vieira e Freitas (2003), isso 

representa, também, uma demonstração concreta do desejo de secularização 

simbolizado pelo gesto de Pombal, que se contrapõe à visão religiosa na tentativa de 

instituir um Estado laico. 

 Para alguns autores, como Ferrér (1997), há duas visões contrapostas sobre este 

assunto. Alguns consideram-na um esforço de renovação cultural e política, enquanto 

outros a identificam com uma iniciativa ruinosa. Fernando Azevedo (1976) compreende 

a saída de cena dos jesuítas como a ruptura de praticamente toda a organização de 

ensino instalada no Brasil de colonização portuguesa. Para este autor, o Marquês de 

Pombal, artífice da expulsão, argumentava no sentido da necessidade de ir emancipando 

o ensino público da influência pedagógica dos jesuítas23. 

 O que se pode constatar, após algumas leituras sobre o assunto, é que se instala 

nesse período uma tradição de promessas do Poder Público que nem sempre se traduz 

em feitos, porque isso é uma construção, sendo necessários, portanto, muitos anos para 

que se criem alternativas para a instrução. No entanto, segundo Carvalho (1978), 

avolumavam alvarás e promessas em Portugal que causariam a impressão de que a 

presença do Estado se faria sentir na educação.    

 Segundo Silva (1969), a palavra “aula” nesse período não deve ser entendida 

como a de uso corrente na atualidade. 

 

 Nos atos oficiais que criaram as aulas régias, a palavra é sinônimo de 

escolas: criavam-se escolas dessa ou daquela matéria, de latim ou de outras 

disciplinas, como aritmética, geometria, trigonometria. Estas últimas foram 

                                                                 
23 Para Maxwell (1996), Pombal é responsável por uma formidável promoção da propaganda do Estado, 

sendo o exemplo mais notável a perseguição sistemática aos jesuítas, em sua campanha virulenta contra a 

ordem. Esteve envolvido diretamente na concepção e formulação de textos de propaganda como Dedução 

cronológica e analítica e Relação Abreviada. Sobre este assunto, ver mais em Maxwell (1996). 
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citadas porque é através delas, ou da sua elevação ao estado de disciplinas tão 

importantes quanto o latim, que se exprime, ainda que debilmente, o sentido 

de renovação do ensino que resulta, apesar de tudo, da reforma pombalina. 

(SILVA, 1969, p. 188)  

 

  É importante ressaltar que as aulas régias equivaliam a uma cadeira específica, o 

que representava uma unidade escolar, uma escola. Isso significava que o aluno 

frequentava as Aulas que quisesse, não havendo articulação entre as mesmas. A aulas 

eram dadas na casa do próprio professor24 e apenas eventualmente se aproveitou um 

prédio anteriormente ocupado pelos jesuítas ou outro tipo de convento para local de 

ensino. Assim, não era preciso haver um edifício escolar para que a escola existisse 

(CARDOSO, 2011, p. 189).   

 A organização das aulas régias no Brasil pode ter sido mais complexa, segundo 

Vechia (2005): Gramática Latina, Grego e Filosofia na Bahia, em Pernambuco e no 

Maranhão, em São Paulo e em Vila Rica e Mariana. Com a implantação do Subsídio 

Literário (1772), a oferta de escolas cresce e se diversifica. Em 1785, são encontradas 

petições solicitando autorização para abrir aulas de Francês no Rio de Janeiro. Em 1793 

foi criada, também no Rio de Janeiro, uma aula de nível secundário para militares, 

abrangendo o ensino de Aritmética, Geometria Prática, Francês e Desenho.  

 Mesmo diante das dificuldades, a instrução secundária no interior das aulas 

régias se expandiu com a criação de novas cadeiras, acontecimento que demandou 

tempo, pois a maioria dos professores, por ter estudado em escolas jesuítas, de certa 

forma permeava a mentalidade do ensino jesuítico. Lentamente, “as concepções que 

norteavam as reformas pombalinas vão se impondo no Brasil através de jovens 

formados na Universidade de Coimbra, já reformada segundo alguns ideais iluministas, 

que retornam divulgando suas ideias” (VECHIA, 2005, p. 79).  

 Carvalho (1978) considera que, de toda forma, as aulas régias representaram um 

avanço na época por buscar contemplar aquilo que os novos tempos exigiam. Esses 

avanços esbarraram em limites, pois era natural que houvesse descompasso em uma 

estrutura marcada por condições econômicas e sociais cheias de limites, com um 

modelo produtivo excludente, escravista, complementada por uma mentalidade que 

                                                                 
24Em termos de quantitativo de professores, Carvalho (1978) afirma que para o Brasil foram contratados 

17 professores de ler e escrever, 15 de Latim, três de Grego, seis de Retórica e três de Filosofia. 
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contribuiu para perpetuar tal situação.  

 Diante desses limites, segundo Vechia (2005), compreendemos que, aos poucos, 

ia-se rompendo a mentalidade do ensino clássico-humanístico da Companhia de Jesus. 

Assim a instrução secundária, antes com unidade de professor, de método e de matéria, 

ia passando a se organizar em aulas avulsas, cada uma com um professor. 

 

Desse modo, seria legítimo falar em fragmentação do ensino, como 

consequência da expulsão dos jesuítas, mas uma fragmentação que, do ponto 

de vista do currículo, é um progresso, ainda que do ponto de vista da 

organização institucional, e de acordo com o critério mais recente, traduza 

sobretudo a incapacidade de reunir ou estruturar as matérias básicas num 

plano sistemático. A tradição do ensino clássico, no qual o currículo era um 

bloco unitário, baseado no estudo da gramática latina, seguida das 

humanidades e da retórica, começa a se desfigurar pela agregação de novas 

matérias em posição outra que não a de seus estudos subsidiários. Sobretudo, 

porém, ainda que o latim continue com papel preponderante, tanto em relação 

a ele como às demais disciplinas, é indiscutível que os estudos perdem ou não 

adquirem o alcance mais amplo e profundo de uma verdadeira formação 

educativa. (SILVA, 1969, p. 189-190) 

 

 Uma instituição que quebra essa tradição foi o Seminário Episcopal de Olinda, 

fundado em 1800 pelo Bispo Azeredo Coutinho. Este trouxe para o Brasil, após estudos 

em Coimbra, a mentalidade de um ensino clássico tradicional e moderno. Diferente das 

aulas avulsas, a proposta do colégio era uma ordenação lógica e gradual das disciplinas, 

e o agrupamento dos alunos em classes. O plano de estudos desse colégio-seminário 

pernambucano compreendia cinco matérias, que se sucediam cronologicamente na 

ordem seguinte: Gramática Latina, Retórica, Filosofia, Geometria e Teologia.25 

 Cunha (1986, p. 57) afirma que, no Estatuto do Seminário, é possível notar com 

clareza, a filiação de Coutinho às ideias pedagógicas progressistas da época. A 

inspiração viria de autores como Padre Luiz Antônio Verney, que defendia: “[...] o 

conhecimento não deve ser retirado dos livros nem das pessoas consideradas sábias, 

mas da natureza”. Entre outras coisas, os estatutos normatizavam também sobre 

quantidade e perfil de alunos26, a duração do ano letivo, a duração das aulas, os exames 

finais e as atividades de todos os funcionários do seminário, do reitor ao porteiro, do 

diretor de estudos ao bedel. 

 Foi um exemplo de avanço em termos de organização institucional, mas que não 

                                                                 
25 Sobre os conteúdos didáticos, ver mais em Alves (2000). 
26Além dos estudantes do efetivo fixo (não determinado no estatuto), eram recebidos os “extranumerais”. 

Definia que os alunos eram todos internos, moravam em quartos iguais, usavam as mesmas roupas e não 

sofriam diferenças (ALVES, 2000, p. 58). 
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escondia seu foco principal, a formação de sacerdotes, agregada ao processo de 

modernização burguesa. Isso deixa claro que a burguesia imprimia sua marca, pois não 

podemos nos esquecer que o contexto é o do final do século XVIII, em que a 

modernização do ensino se faz necessária frente às novas necessidades que se 

esboçavam, as transformações no modo de produção. Era momento de um pensamento 

político liberal, democrático, e à época essas ideologias já se encontravam, mesmo que 

sutilmente, em terras brasileiras. 

 Segundo Alves (2000), os colégios-seminários foram estabelecimentos escolares 

dominantes ao longo de todo o período colonial, tendo no exemplo clássico o Seminário 

de Olinda. O que vai representar o golpe de misericórdia e a desarticulação definitiva 

desses colégios-seminários católicos será o surgimento dos liceus e dos colégios 

públicos, depois da independência.  

 

2.2. Império Brasileiro: proposta de construção de um sistema escolar público 
 

 Ao destacar a constituição da instrução secundária durante esses momentos da 

história da colonização portuguesa, e a partir de agora, do Império brasileiro, trazemos 

para o debate a trajetória histórica da instrução secundária brasileira e regional, 

reconstruindo seu percurso puxando o fio histórico que possibilite estar no hoje e no 

ontem, estabelecendo as relações entre espaço e tempo acompanhadas pelos 

determinantes sociais. 

A intervenção pombalina abriria a possibilidade de outras perspectivas no Brasil 

do século XVIII, contribuindo para a aceleração do processo de secularização. Percebe-

se a influência do pensamento iluminista, que pregava o progresso científico e a difusão 

do saber. Além disso, era um período conturbado, de crise do sistema colonial, o que 

exigia, segundo Cardoso (2011), o desafio de cooptar intelectuais ilustrados, fazendo 

com que a instrução ocupasse um papel de destaque. 

 No decorrer do Império, especialmente na segunda metade do século XIX, 

vários projetos, de todas as modalidades de ensino, são propostos na Corte com o 

objetivo de servir de modelo para as outras províncias. A partir da análise dos debates, 

pareceres, legislações, relatórios e outros documentos que permitem a compreensão das 

circunstâncias históricas em que foram criados, propomos analisar a instrução 

secundária, modalidade na qual as exigências dos graus superiores determinaram seu 
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conteúdo e função. 

 Discutiremos ainda as propostas de construção de um sistema escolar público, 

durante o Império brasileiro, com foco especificamente na instrução secundária, 

compreendendo esta trajetória a partir da constituição de ensino ofertado pelos Liceus, 

Escolas Normais e o Colégio Pedro II. Apontaremos o critério de lugar de relevância 

que essas instituições públicas ocuparam no período imperial, pois se trata de 

instituições que representaram as primeiras iniciativas de sistematização da modalidade 

de Instrução Secundária.  

 

2.2.1 A Instrução Secundária na legislação imperial: Constituição, Reformas e Projetos  

 

 A despeito da complexidade do período, segundo Fausto (2000), o Brasil 

imperial corresponde a um intervalo entre duas situações que, embora guardem entre si 

uma articulação, possuem significados políticos distintos – o processo de Independência 

e a implantação da República, o que por si só explicita um traço marcante da formação 

política brasileira. É nesse contexto de efervescência política no cenário nacional que 

são concebidas, no campo da educação, as primeiras leis e reformas com intenções 

diversas, sobretudo a de pensar um sistema escolar público.  

 Analisar a legislação do ensino é tratar de fontes oficiais, sendo preciso lembrar 

que as interpretações a respeito da “eficácia” das leis devem ser feitas de maneira 

cuidadosa; é ainda evitar reduzir a leitura das mesmas numa perspectiva de “ficou no 

papel”, assim como trazê-las como efetivação pronta. No intuito de evitar esse tipo de 

abordagem, traremos o que os autores falam sobre cada uma delas, apontando, 

principalmente, as contradições e as diferenças dos pesquisadores. 

 Compreendemos que enfocar o processo de escolarização do período imperial, 

dentre eles o ensino secundário, é relativizar, como afirma Faria Filho (2000), o papel e 

o lugar do Estado. Esse período, fundamental para o processo de institucionalização da 

escola brasileira, tem como marco leis, reformas, atos e outras iniciativas. Procuramos 

reuni-las em um quadro para facilitar a leitura e observar as particularidades e as 

distinções. 
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Quadro 5 - Resumo das legislações do século XIX  

ANO LEGISLAÇÃO RESUMO 

1824 CONSTITUIÇÃO IMPERIAL 
Previa a gratuidade da instrução primária para todos os 

cidadãos, assim como a criação de colégios e universidades. 

1827 LEI GERAL DA EDUCAÇÃO 
Mandava criar escolas de Primeiras Letras em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. 

1834 ATO ADICIONAL 
Dava atribuições para as Assembleias Provinciais 

legislarem sobre instrução pública. 

1854 
REFORMA DE COUTO 

FERRAZ 

Aprovou o regulamento para a reforma do ensino primário e 

secundário no Município da Corte. 

1879 
DECRETO LEÔNCIO DE 

CARVALHO 

Reformou o ensino primário e secundário no 

município da Corte e o superior em todo o Império. 

1882 PARECERES RUI BARBOSA 

Levantamento detalhado sobre o ensino, tomando 

como suporte os decretos e documentos que versavam sobre 

a educação nacional e internacional. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A partir do quadro e do resumo das legislações, podemos observar que, desde o 

processo de independência de 182227, outros rumos educacionais começaram a ser 

apontados. Também, desde o início do século XIX até o final do Império, diferentes 

movimentos se instalaram em meio a conflitos locais e nacionais. No campo da 

instrução secundária, percebe-se que, desde a proposta do ensino clássico-humanista da 

Companhia de Jesus, perpassando pelas tentativas de imprimir um caráter moderno aos 

estudos com as reformas pombalinas, é no Império que iniciativas políticas se tornam 

mais concretas. O início de debates sobre a educação na Assembleia Constituinte de 

1823 demonstra a preocupação, ou a necessidade ainda maior, das autoridades 

provinciais com a criação de instituições que formassem as novas gerações de líderes 

políticos e os futuros membros da burocracia estatal. 

 O artigo 179 da Constituição de 1824,  que trata da educação, expunha: 

 

                                                                 
27

O processo de independência foi marcado por intensos conflitos militares internos, principalmente por 

parte dos brasileiros que eram favoráveis à emancipação do país. Ocorreram movimentos separatistas em 

várias partes do país, segundo alguns historiadores, sendo motivo para a objeção à tese de tranquilidade e 

apatia. Sobre isso, ver mais em: Fausto (2001), Gouvêa (2008), Carvalho (1998) e Holanda (1985). 
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A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que 

tem por base a liberdade, a segurança individual e a prosperidade, é garantida 

pela Constituição do Império...instrução primária gratuita a todos os cidadãos 

e pela criação de “colégios e universidade” onde serão ensinados os 

elementos das ciências, belas-letras e artes. (BRASIL, 1824) 

 

 Vechia (2005) afirma que, apesar de terem sido propostos vários projetos 

educacionais, em geral os planos eram avançados para a sociedade brasileira. A lei de 

1827, a primeira, e única, lei geral sobre instrução primária no Brasil representa o 

esforço em torno de sistematizar a política educacional brasileira, apesar de não 

mencionar nada a respeito da Instrução Secundária. Para Faria Filho (2000), 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. Esta lei via na 

instrução uma das principais estratégias civilizatórias do povo brasileiro, daí sua 

importância. 

  A partir dessas legislações, outras que irão sucedê-las surgem no intuito de 

normatizar a instrução pública. Em um contexto, que inclui revoltas separatistas nas 

províncias28, reivindicava-se, dentre outras coisas, maior autonomia das mesmas. De 

certa maneira, esses movimentos foram impulsionadores da reforma constitucional de 

1834, que cria as Assembleias Legislativas Provinciais, atribuindo-lhes vários deveres, 

inclusive em relação à educação, descentralizando o sistema educacional.  

 A despeito deste Ato Adicional, é importante ressaltar, como defende Haidar 

(1972, p. 19): 

 

A participação direta dos poderes gerais no desenvolvimento do ensino 

provincial dos níveis primário e médio, em geral admitida como 

perfeitamente constitucional, não chegou, contudo, a se efetivar. A prática 

consagrou partilha bem diversa das competências em matéria de educação.  

 

 Isso significava que, na prática, caberia ao Município da Corte as decisões 

relativas ao ensino primário e ao secundário. Por outro lado, as províncias criariam 

estabelecimentos de ensino para estes níveis, mas ficando para a Corte todo o controle, 

principalmente para a instrução secundária. Esta etapa, como já adiantamos, sofreria 

                                                                 
28

Foi um período marcado por diversos movimentos, sempre em luta por demandas locais. Dentre elas 

podemos citar: Sabinada (1837-1838), Bahia; Balaiada (1838), Maranhão e outras regiões vizinhas como 

Ceará e Piauí; Cabanagem (1835-1840), Pará; e outra bastante conhecida, ocorrida no Sul do país 

Farroupilha (1835-1845). Sobre estes e outros movimentos desse momento histórico, ver Fausto (2001), 

Carvalho (1998) e Holanda (1985). 
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influência do monopólio exercido pelo ensino superior a ponto de este determinar o que 

seria ministrado em seus currículos, pois o importante era o objetivo fim, o ingresso nas 

Academias. Em tais condições, conforme apontou Haidar (1972), apesar da 

descentralização instituída pelo Ato Adicional, mantiveram os poderes gerais, 

indiretamente, o controle da instrução secundária em todo o Império. 

 Percebemos que, após as iniciativas educacionais advindas do período de 

colonização portuguesa para a instrução secundária, tivemos, a partir de 1834, outras 

tentativas de estruturação para esta modalidade de ensino, alterando a feição anterior 

marcada pelas aulas avulsas, à moda das aulas régias. A partir de 1835, no Brasil, a 

instrução secundária passa a reunir as aulas, ou cadeiras avulsas, em estabelecimentos 

de instrução denominados de liceus.  

 O Ato Adicional acaba por configurar dois sistemas de ensino secundário: o 

sistema regular seriado e o sistema irregular. O primeiro era oferecido no Colégio Pedro 

II (1837), nos Liceus provinciais e em alguns estabelecimentos particulares. O segundo, 

predominante, como afirma Zotti (2005), era constituído pelos cursos preparatórios que 

permitiam o ingresso no ensino superior sem a conclusão do ensino secundário regular, 

bastando o aluno ser aprovado nos exames parcelados. 

 Seja de que forma estivesse configurada, a atuação dos poderes gerais em 

relação à instrução secundária limitou-se ao Município da Corte, inclusive o do 

monopólio dos exames de certificação. As províncias, na sua maioria, encontraram 

muitas dificuldades para criar e manter instituições de instrução secundária. De toda 

forma, observam-se muitas discussões, principalmente a partir da década de 1840, 

relacionadas à instrução secundária. Em relatório apresentado à Assembleia Geral 

Legislativa pelo Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, Francisco 

Ramiro D’Assis Coelho mostrava a conveniência de se instituir: 

 

Nas capitais das principais províncias do Império, Colégio de Instrução 

Secundária, tendo todos o mesmo Regulamento e sendo sujeitos a uma 

Diretoria Geral na Corte, ensinando-se nesses Colégios todos os preparatórios 

que se exigem para matrícula em nossos estabelecimentos de Instrução 

Superior, e passando-se neles Diplomas que servissem para a admissão sem 

dependência de novas provas nos ditos Estabelecimentos. (HAIDAR, 1972, 

p. 25) 

 

 Outra proposta desse período foi o reconhecimento, para fins de matrícula nos 
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cursos superiores, dos títulos conferidos pelos liceus provinciais que adotassem a 

estrutura e os planos de estudo do Colégio Pedro II. Proposta considerada por muitos 

como duvidosa pela má qualidade, segundo muitos representantes políticos, do ensino 

secundário provincial. A partir daí, passou a prevalecer, nas discussões, a proposta da 

equiparação dos estabelecimentos secundários das Províncias que adotassem estrutura e 

planos de estudos semelhantes aos do Colégio Pedro II. De acordo com Haidar (1972), 

essa questão foi vista com resistência, principalmente por exigir que os poderes gerais 

abdicassem de uma parcela das atribuições que detinham. E, por parte das províncias, 

indicava a centralização representada pela aceitação de diretrizes fixadas pelo Governo 

Central. 

 O que podemos adiantar é que, apesar dessa discussão da equiparação ter sido 

apresentada à Assembleia Geral, em 1846, pela Comissão de Instrução Pública, a 

mesma não foi adiante, já que, segundo Haidar (1972), a ocasião não era propícia, pois 

assuntos outros, considerados no momento como de superior importância e de maior 

alcance político, monopolizavam todas as atenções.  

 A partir de 1870, acirra a preocupação com o papel que a educação desempenha 

na elevação do nível intelectual e moral da nação. É momento em que as inovações 

pedagógicas passam a ser mais valorizadas, sobretudo as estrangeiras. Isso estimula o 

surgimento de movimentos, conferências, exposições que, como afirma Vilella (2000), 

demonstram uma maior visibilidade dos temas educacionais, como, por exemplo, o 

método “as lições de coisas”. 

 Silva (1969) afirma que esse período é marcado pelo aumento da preocupação 

com as questões educacionais, num esforço de adequação, já que é notória a 

necessidade de se ajustar às exigências dos “novos tempos”. Caberia transferir para a 

educação o papel mais importante para alavancar as transformações exigidas pela 

ilustração. As reformas que ocorreram no Brasil em relação à instrução secundária 

refletiram as discussões vindas principalmente da Europa, concentrando o maior embate 

em torno da defesa de uma formação mais humanística contra a de um ensino científico. 

Entretanto, a diversificação, ou conciliação entre as duas propostas, foi a solução mais 

viável, onde as escolas estariam voltadas à profissionalização e manutenção de 
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estabelecimentos para estudos clássicos29. 

  No entanto, Zotti (2005) afirma que esse consenso prevaleceu em relação à 

diversificação dos tipos da instrução secundária, mas que o mesmo não ocorria quando a 

discussão era a diversificação do currículo do curso secundário não profissionalizante, 

sendo resistente a defesa da formação humanística. Mas outro grupo, influenciado pelas 

ideias positivistas, defendia a supremacia dos estudos científicos. 

A respeito dessa discussão, Haidar (1972, p. 120) afirmou: 

 

A questão do ensino científico assumiu especial importância na área dos 

estudos secundários aos quais se procurava confiar a missão mais ampla de 

formar integralmente o cidadão, habilitando-o não apenas para o ingresso nos 

estudos superiores, mas para enfrentar, graças a um melhor preparo básico, as 

necessidades complexas e variadas da vida social.  

 

 É nesse contexto que surge uma série de projetos30 que evidenciava a relevância 

da instrução pública. Vários desses projetos foram apresentados, mas muitos nem 

chegaram a ser discutidos na Câmara dos Deputados. O Decreto n. 7247, de Leôncio de 

Carvalho (1879), e os Pareceres de Rui Barbosa (1882) demonstravam preocupação 

com o ensino, sua organização e métodos utilizados. Os projetos propostos entre o 

período de 1870 a 1886, sete em menos de duas décadas, expressam a importância 

atribuída à instrução, concebendo-a como fundamental para a sociedade brasileira, em 

época de definição e de intensas mudanças que ocorreriam nas instâncias sociais. A 

gratuidade do ensino, já expressa na Constituição outorgada em 1824, foi um dos temas 

defendidos pela maioria dos projetos, sendo destacado como necessárias a fundação e a 

equiparação de instituições educativas que possibilitassem à população o acesso à 

educação. 

 Para Machado (2005), o Decreto Leôncio de Carvalho provocou uma grande 

polêmica por considerar o ensino livre, a livre frequência (não teria, por exemplo, 

estimulado a fragmentação dos estudos) e abolir o ensino religioso obrigatório 

                                                                 
29

Haidar (1972) defende que as humanidades continuassem reservadas à elite que buscava uma formação 

letrada com o objetivo de chegar ao topo da formação, o ensino superior. Aos dirigidos, cabia uma 

educação que os habilitasse a produzir com competência para o “progresso” da sociedade capitalista, por 

isso voltada ao preparo prático. 
30 Fazemos memória do projeto de Paulino José Soares de Souza –1870, o de Antônio Candido Cunha 

Leitão – 1873, o de João Alfredo Corrêa de Oliveira –1874, o Decreto n. 7.247, de Leôncio de Carvalho –

1879, os pareceres-projetos de Rui Barbosa –1882/1883, o de Almeida de Oliveira –1882, e o de Barão de 

Mamoré –1886. (MACHADO, 2005, p. 47) 
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tornando-o facultativo. Essas questões dão espaço para inúmeras interpretações, pois 

liberdade é um termo que poderia, nesse contexto, significar liberdade de abrir escolas, 

liberdade de pensamento ou ainda a não interferência do Estado nas questões 

educacionais, que está diretamente associado à defesa dos princípios liberais em uma 

sociedade fortemente conservadora. A isto, soma-se a questão polêmica da desobrigação 

de frequentar as aulas de ensino religioso e da coeducação dos sexos, questões 

extremamente delicadas para uma trajetória como a do nosso país, mas necessárias e 

urgentes, afinal já estávamos findando o século XIX. 

 Sobre a instrução secundária, o Decreto Leôncio de Carvalho, de 1879, previa 

dentre outras questões: criação de escolas normais nas províncias; reconhecimento do 

título conferido por escolas particulares que ensinassem as matérias exigidas para 

matrícula nos cursos superiores e que preenchessem as exigências determinadas; escolas 

profissionais que objetivassem dar instrução técnica necessária às indústrias 

predominantes; criação de escolas especiais para o ensino prático das artes e ofícios. 

 Apresentava, em termos curriculares, o acréscimo de princípios elementares das 

disciplinas de álgebra, geometria, física, química e história natural; noções gerais dos 

deveres do homem e do cidadão, com explicação sucinta da organização política do 

Império; noções de lavoura e horticultura; noções de economia social (para os meninos); 

noções de economia doméstica (para as meninas); prática manual de ofícios (para os 

meninos) e trabalhos de agulhas (para as meninas). 

 Os pareceres de Rui Barbosa podem ser considerados, segundo Holanda (1985, 

p. 378), como “[...] um projeto de reforma global da educação brasileira” para a 

definição, naquele momento, de um plano nacional de educação. Os documentos 

contemplaram variados aspectos da educação, abrangendo noções de filosofia, de 

política, de administração, de didática e de psicologia, e, ainda, forneceram dados 

relativos a uma análise de educação comparada. Consistem, a exemplo do Decreto n. 

7.247, em importantes materiais que contribuem para a elucidação dos debates sobre a 

instrução pública ocorridos na segunda metade do século XIX.  

 

Os pareceres de Rui Barbosa, por apresentarem uma ampla discussão sobre 

as instituições escolares, revelam-se fundamentais para o historiador da 

educação que investiga suas origens no Brasil. Este autor compilou dados 

sobre a organização do sistema escolar em diversos países e, ao mesmo 

tempo, descreveu meticulosamente a situação do ensino brasileiro em três 

níveis de ensino: no ensino primário, no ensino secundário e no ensino 
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superior. Apresentou propostas para a reformulação destes níveis em 

consonância com as novas necessidades sociais, acrescentando a necessidade 

de oferta do ensino para as crianças menores de 7 anos nos jardins-de-

infância. (MACHADO, 2005, p. 81-82) 

 

 Para Machado (2005), Rui Barbosa empreendeu um cuidadoso estudo para 

elaborar os Pareceres/Projetos sobre educação: a “Reforma do Ensino Secundário e 

Superior”, de 1882, e a “Reforma do Ensino Primário e várias Instituições 

Complementares da Instrução Pública”, de 1883, equivaleram a um importante material 

sobre o quadro educacional brasileiro e de outros países. 

 Propôs uma reforma que, em síntese, destacava a necessidade de um ensino 

gratuito, obrigatório e laico, o que nos faz perceber que, em muitos aspectos, coadunava 

com o Decreto Leôncio de Carvalho. Mas fica claro que foi mais incisivo em vários 

aspectos, como, por exemplo, defender a necessidade de interferência do Estado. A este 

caberia maior responsabilização em relação à educação, o que necessitaria da criação de 

um Ministério da Instrução Pública para que fosse possível a organização do sistema 

nacional de ensino e, por consequência, dos investimentos. 

 Questões como a defesa da frequência obrigatória, liberdade para todas as 

crenças, separação entre Estado e Igreja, reorganização de métodos de ensino31, em 

específico sobre o ensino secundário, um equilíbrio entre a formação humanística e 

científica, nos parecem avançadas e necessárias. Essas questões não foram efetivadas, o 

que ccompreendemos como parte do processo, demonstrando também a dificuldade da 

construção da escola pública, que exigia uma maturação em termos de políticas públicas 

para a nação, pois na teoria já sabíamos o que fazer, faltava a ação.  

 Em 1873, ocorre o que era considerado um estímulo ao desenvolvimento do 

ensino secundário nas províncias. Este foi proposto pelo Ministro João Alfredo Correia 

de Oliveira, que criou, nas capitais das províncias, bancas de exames gerais de 

preparatório com o objetivo de facilitar aos candidatos o acesso aos cursos superiores. 

Porém, como afirma Haidar (1972, p. 127):  

[...] o sistema parcelado de aferição dos conhecimentos e as irregularidades 

de toda a ordem registradas nos exames não somente aceleraram o processo 

de fragmentação dos estudos secundários como conduziram à sua total 

desmoralização. 

                                                                 
31

Rui Barbosa defendia o método Lições de Coisas, que, para ele, seria a cura para três séculos de um 

ensino abstrato e morto, baseado na repetição (MACHADO, 2011, p. 99). 
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Mediante tudo isso, estava consolidado, para a autora, o momento propício para 

as iniciativas particulares, que acabaram por mover as províncias, encontrando apoio 

principalmente nas ideias liberais que ganhavam cada vez mais terrenos. 

 Percorrer todas essas propostas, em formato de legislação, é essencial32, já que 

vamos percebendo ter sido uma trajetória de avanços e recuos, de tentativas, ora 

assertivas, ora não, mas que foram todas de grande contribuição do que viria ser a 

instrução secundária no século XIX e do que viria a ser a realidade educacional para 

este nível de ensino nos nossos dias. Essas propostas permitem-nos uma compreensão 

de como a instrução secundária vai se constituindo na história da educação brasileira. A 

leitura feita pelos autores citados a respeito da legislação coloca-nos diante de 

contradições e diferenças entre eles, o que é essencial para se perceber que há distintas 

visões a respeito do período. 

  

2.3 Três recortes da Instrução Secundária no século XIX: Colégio Pedro II, Liceus 

e Escolas Normais  

 

 Na intenção de contextualizar a instrução secundária brasileira no século XIX, 

faremos uma releitura de três modelos de instituições referências dessa etapa de ensino. 

Iniciaremos pelo Colégio Pedro II, instituição que serviu de parâmetro e de modelo, 

pois as iniciativas de mudança geral se dariam a partir das modificações introduzidas 

nele. Tendo como referência o Colégio Pedro II, analisaremos a instalação dos Liceus 

pelo país, percebendo-os como estabelecimentos da instrução secundária (outros com 

nomes variados, ateneu, colégio, etc.), que propunham manter um plano regular de 

estudos, e finalizaremos com a Escola Normal, proposta de instrução secundária com 

foco na formação do magistério, outra constante discussão durante todo o século XIX. 

 De acordo com Silva (1959), antes da independência, e mesmo depois dela, o 

modelo francês de organização da instrução secundária foi o parâmetro de organização 

desta etapa de ensino no cenário brasileiro, salvo em alguns estabelecimentos religiosos 

e particulares. Segundo este autor, a instrução secundária, em sua maioria, continuava 

                                                                 
32

Por se tratar de assunto complexo, a posição de autores é bastante diversa. Dentre aqueles que veem o 

Ato Adicional na extremidade do fracasso, encontram-se Azevedo (1976) e Saviani (2011), por outro 

lado, relativizando esta postura, e considerando que houve alguns benefícios para a instrução nas 

províncias encontram-se Holanda (1985), Carvalho (1998), Almeida (2000), Faria Filho (2000) e 

Machado (2005). 
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sendo realizada, principalmente em aulas ou em cadeiras durante boa parte do século 

XIX, exceto três estabelecimentos públicos que atendiam às aspirações do modelo 

francês: o Liceu Provincial de Pernambuco (1826); o Liceu Provincial da Bahia (1836); 

e o Colégio Pedro II, na Corte (1837). Sobre a denominação de Liceu e Colégio: 

 

[...] ambos surgem como reunião, organização e complementação de aulas ou 

cadeiras preexistentes, em ambos confluem a tradição do ensino clássico, 

representada pela predominância acentuada do latim, e a tendência inovadora 

que responde à exigência de novos estudos de nível superior de qualquer 

especialidade. [...] ambos concretizam um esforço de síntese daquela tradição 

e desses novos estudos numa organização pedagógica equiparável à dos 

colégios jesuíticos, [...] em vez da simplicidade monolítica do currículo 

clássico, o da nova instituição terá extensão enciclopédica [...]. (SILVA, 

1969, p. 211) 

 

 O autor destaca que a instrução secundária, no Império brasileiro, não tinha uma 

definida consciência do aspecto formativo, que, em outros países, resultava de um 

parâmetro vinculado à tradição clássico-humanista, tendo assim uma dimensão estrita e 

imediatista para a preparação ao ensino superior. Através dessa mentalidade 

propedêutica de instrução secundária, houve uma maior oportunidade de liceus, colégios 

particulares e seminários em realizarem um trabalho educativo de formação, mediante o 

impulso endógeno de aperfeiçoamento didático. 

No Brasil, o nome “Colégio” era o termo usado pela Constituição de 1824 (art. 

179, n. 33); e era a velha denominação das instituições que os jesuítas haviam plantado 

como os primeiros marcos do nosso ensino secundário. Não havia, dessa forma, motivo 

para o nome de “liceu”, mas certamente, por esta influência francesa, o nome de liceu 

reaparecerá em vários projetos relativos ao ensino secundário, principalmente após 

1837, nas instituições criadas pelos governos provinciais. 

 Considerado o primeiro modelo de instrução secundária, o Colégio Pedro II 

pode oferecer uma amostragem dos desafios enfrentados pelo ensino secundário no 

Império brasileiro. A sua criação se deu em torno dos debates de se criar 

estabelecimentos que servissem de parâmetro nas capitais das províncias e que fossem 

mantidos pelo poder central. Assim, o Ministro da Justiça do Império (interino)  propôs, 

em 183733, a fundação de uma escola secundária no Município da Corte, referência para 

que todos os liceus provinciais adotassem estrutura e planos de estudos semelhantes aos 

                                                                 
33

Projeto do Ministro Bernardo de Vasconcellos, Decreto de 02/12/1837, aprovado pela Assembleia 

Legislativa, criando o Imperial Colégio de Pedro II. 
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do Colégio Pedro II. 

 Dessa forma, o Colégio Pedro II objetivava, além de uma referência para os 

liceus provinciais, ser um estabelecimento da instrução secundária pública, com plano 

de estudos integral, estruturado em níveis ou séries, mas com estatutos e disposições 

inspirados nos liceus franceses. Devemos considerar que esta instituição tinha por 

finalidade educar uma elite intelectual, econômica e religiosa, sendo um padrão a ser 

seguido. Isso por si já comprometia o atendimento à população geral.  

 Em termos curriculares, esta instituição enfrentou mudanças que estavam 

intrinsicamente ligadas ao desenvolvimento social e econômico do país, pois, se no seu 

início os estudos ofertados eram organizados em “aulas” ou séries,  até o fim do século 

XIX adquire uma caracterização especificamente voltada para a matrícula nos cursos 

superiores. Em relação ao sistema de “aulas”, o aluno precisava de aprovação em 

exames para ter acesso à aula posterior. Eram oito “aulas” em média, portanto oito anos 

para se concluir os estudos do Colégio. E o aluno que  fizesse o exame, e fosse 

aprovado, poderia ir adiantando os estudos, do contrário teria até dezesseis anos para 

concluir. A conclusão de toda esta etapa dava ao aluno o diploma de Bacharel em 

Letras.  

O regulamento n. 62, de fevereiro de 1841, do Deputado Liberal Antônio Carlos 

Ribeiro de Andrade, reformulou o plano de estudos do Colégio, ampliando a oferta de 

disciplinas e dando ênfase a diversas áreas de estudos. Porém, em termos de carga 

horária, as disciplinas da área de Humanidades sofreram redução, ficando o Latim com 

aproximadamente 40%, e disciplinas como Gramática, Filosofia, Retórica e Poética 

tiveram uma redução em torno de 50%. O aumento ficou a cargo de disciplinas de 

línguas, como Francês e Inglês, o que demonstra uma tendência ante à modernização 

pela qual se passava o mundo, e na qual o Brasil deveria se adequar. 

 É possível perceber que a segunda metade do século XIX reflete mudanças, 

preocupações observadas nos países europeus, e que dizia respeito à instrução 

secundária e técnica. É aprovado no Brasil o Decreto n. 1.556, de 1855, que alterava a 

instrução secundária, passando este a ofertar dois ciclos: Estudos de Primeira Classe e 

Estudos de Segunda Classe: 

 

O primeiro ciclo, com duração de quatro anos, deveria ser frequentado por 

todos os alunos do Colégio, que, ao final desse período, poderiam prosseguir os 
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estudos no próprio Colégio e obter o título de Bacharel em Letras ou requerer 

um certificado de conclusão de curso que lhes daria o direito de ingressar em 

um dos institutos de formação técnica, sem prestar novos exames... as três 

séries dos estudos de segunda classe propiciariam ao aluno a oportunidade de 

aprimorar os conhecimentos predominantemente humanísticos e literários, que 

eram pré-requisitos para ingresso nos cursos superiores. (VECHIA, 2011, p. 

85) 

 

 As disciplinas iniciais aprimoravam os conhecimentos humanísticos e literários, 

que preparariam para o ingresso nos cursos superiores. Mas com o Decreto n. 2.006 

(1857) muda-se novamente algumas disposições do Colégio e instituem-se cursos 

paralelos, um para a obtenção do grau de Bacharel, que preparava para o ingresso nos 

cursos superiores, e um curso especial, destinado aos que pretendessem ingressar nos 

cursos técnicos. Percebe-se que foi um meio de compatibilizar a instrução secundária 

com o técnico, que acabou por influenciar a distribuição das disciplinas que passaram a 

preparar para o ingresso nos cursos técnicos. Para Vechia (2011), a tendência à 

desvalorização das profissões técnicas e prestígio das profissões liberais vai motivar 

inúmeras inovações no sistema educacional brasileiro em todos os níveis de ensino, o 

que acarretará uma inversão completa na distribuição das disciplinas nas séries e uma 

revisão nos planos de estudos para que estes conduzissem os alunos às instituições de 

ensino superior. 

 Esta mudança diz respeito não só ao Colégio Pedro II, mas a toda a instrução 

secundária brasileira, tanto que, a partir da década de 1860, aumenta o interesse geral no 

sentido de diagnosticar e solucionar os problemas do ensino público, fato que 

promoverá o surgimento de debates, criação de atos legislativos e várias propostas de 

reformas que visavam reestruturar o ensino brasileiro, em especial a instrução 

secundária.  É possível perceber que, a partir daí tudo gira em torno de criar padrões 

para ajustar os estabelecimentos provinciais, particulares e o Colégio Pedro II, que até 

então tinha organização e modelo curricular tendenciado apenas às disciplinas 

preparatórias de acesso ao ensino superior. 

 Concomitante ao Colégio Pedro II, estavam os Liceus que surgem em um 

cenário onde se procurava esboçar uma organicidade às aulas avulsas. Eles tinham, 

como vimos, influência cultural e educacional francesa, que buscavam atender também 

às classes abastadas da população. É preciso destacar, como afirma Silva (1969), que a 

instrução do tipo secundária era prestigiada pela tradição social e pela função seletiva 

que lhe eram atribuídas. Ainda lhe eram polarizadas as melhores atenções, mesmo que 
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estas se centralizassem em torno do controvertido problema do seu conteúdo clássico ou 

científico. 

Historicamente, os Liceus têm sua origem na antiguidade clássica, na Grécia, 

quando o Estado grego, mantendo a educação elementar, estabeleceu que os cargos 

estatais só pudessem ser ocupados por jovens que haviam frequentado o ensino do 

ginásio, ministrado na academia ou no Liceu. Assim, as práticas de diferenciação social 

através da educação são absorvidas pelos romanos, inseridas na cultura ocidental e 

defendidas pelas sociedades modernas. 

 Na França, a instrução secundária, e mais especificamente os Liceus, foi objeto 

da classe burguesa e dos movimentos revolucionários de inspiração iluminista. Tratava-

se de instituições que formariam os sábios34, que, após estudos científicos árduos e 

disciplinados, se tornariam profissionais dignos e bem-sucedidos. No período 

napoleônico, os liceus se tornaram nome de instituições de renome na educação 

secundária francesa35. 

 O fato é que o Liceu foi da Grécia Antiga para a França e depois para Portugal 

sempre como uma organização que se adequava à realidade destes países, mas, em 

geral, mantendo um propósito inicial, de formação para classes mais abastadas, sem 

grande abertura para as camadas mais pobres da população. 

 Os liceus provinciais caracterizaram-se por reunir as aulas avulsas funcionando 

em um mesmo edifício. Como nem todos davam uma formação que garantisse ao 

estudante a aprovação para as escolas superiores, muitos alunos acabavam por terem 

uma frequência irregular e escassa, e outros tantos, como afirma Haidar (1972), 

aspirantes aos cursos superiores, abandonavam os liceus preferindo concluir na Corte ou 

nas províncias sedes de faculdades, onde poderiam obter os necessários certificados de 

aprovação.  

 Com o Ato Adicional de 1834, que não só permitia como exigia que as 

províncias criassem suas instituições de instrução secundária, foram criadas, pelo 

Império brasileiro, várias instituições que, com nomenclaturas diferentes, tinham o 

mesmo propósito, manter um plano regular de estudos. Em um período aproximado de 

                                                                 
34Ideia defendida pelo Marques de Condorcet, autor de projetos inovadores, mas que estavam sempre 

subordinados às adaptações exigidas pelo movimento revolucionário (LUZURIAGA, 1959, p. 59). 
35 Sobre os Liceus franceses, reformas do Marquês de Condorcet, ver mais em: LUZURIAGA, Lorenzo. 

História da Educação Pública. Tradução de Luiz Damasco Penna e J. B. Damasco Penna. 2 ed. São 

Paulo: Nacional, 1959, p. 58 -59. 
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vinte anos, foram criadas inúmeras instituições de instrução secundária em todo o 

Brasil, e essas iniciativas apontam o que diferencia o século XIX. Afinal são essas ações 

que demonstram contradições possíveis de serem observadas diante dos discursos 

consolidados, ou seja, é possível observar uma outra dimensão do projeto em curso no 

século XIX para a instrução. Tanto que, concomitante à criação dos Liceus, estão as 

Escolas Normais, com a responsabilidade de formação do quadro do magistério nas 

províncias, ou seja, outro resultado da descentralização, efetiva ou não, do Ato 

Adicional de 1834.  

Não podemos descartar, inclusive, que essas iniciativas eram permeadas pela 

questão do interesse dos governantes do Brasil em organizar a sociedade de modo a 

ganhar apoio para todos os seus objetivos; e em coordenar uma ação, através da 

educação, de formação de um pensamento que permitisse, como afirma Villela (2000), a 

aceitação da autoridade da coroa imperial e o reconhecimento do governante como 

representante de uma “vontade geral”.  A experiência com esse modelo de escola nasce 

nesse momento em que a política educacional nas províncias busca uma uniformidade 

pela educação, unificando padrões culturais e de convivência social. Nóvoa (1991) 

analisa que, na estruturação do sistema de ensino docente em Portugal, no século XVIII, 

as Escolas Normais foram importantes mecanismos de controle social, ao mesmo tempo 

em que possibilitaram aos professores sua afirmação como profissionais do ensino 

formal.  

Se o Estado burguês criou condições para a estruturação de uma rede pública de 

ensino, é certo que ele criou também as condições para o que Nóvoa (1991) chama de 

"profissionalização do professor", isto é, compor um sistema público de ensino que 

legitimasse sua ideologia. O Estado se preocupou também com a capacitação dos 

profissionais que iriam atuar nas escolas. Os desdobramentos da organização do sistema 

público de ensino na Europa previram a criação de Escolas Normais, como instituições 

com a finalidade de formar um corpo profissional para a educação das massas. Essa 

questão, da legitimação, é um forte componente para que não descaracterizemos as 

iniciativas em torno da instrução pública nos oitocentos. 

 No Brasil imperial, e mais precisamente na Província do Rio de Janeiro, é 

inegável que a criação de uma Escola Normal tenha sido inspirada no modelo 

educacional das grandes sociedades europeias. Para Villela (1990), a criação da 

primeira Escola Normal brasileira foi claramente um projeto das elites para a formação 
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do povo. Não se pode, segundo a autora, admitir que se “copie” um modelo de forma 

desavisada, mas que esta “escolha” se prenda a opções que se relacionam às relações 

internas entre os grupos na disputa pelo poder. A Província do Rio de Janeiro, nesta 

época, contava com uma instituição de instrução secundária e algumas aulas avulsas. No 

Rio de Janeiro, segundo Villela (1990), sobe ao poder o grupo conservador representado 

pela figura de Joaquim José Rodrigues Torres e seu cunhado, Paulino José Soares de 

Souza. Para estes dirigentes, mais do que ensinar a ler e escrever, a escola deveria 

incutir valores morais nos cidadãos do Império, elegendo, para isso, a formação docente 

como prioridade educacional. 

 O currículo pouco diferia das escolas primárias, acrescentadas apenas noções de 

didática e leitura. A formação oferecida pela Escola Normal compreendia: ler e escrever 

pelo Método Lancasteriano; realizar as quatro operações matemáticas e proporções; 

conhecimentos da língua nacional; elementos de Geografia e princípios de moral cristã. 

A respeito do uso do Método Lancasteriano pelas Escolas Normais, Tanuri (1970) 

explica que a Lei Imperial, de 15 de outubro de 1827, determinou que fosse criada na 

capital do Império uma escola Lancasteriana e que o mesmo método fosse propagado 

em todo o Brasil. Na avaliação da autora, as primeiras Escolas Normais brasileiras 

reduziram o preparo didático e profissional do mestre à compreensão do referido 

método. 

 A Província de São Paulo, considerada a primeira em instrução, estabelece, em 

1846, sua primeira Escola Normal, instalada em 1847. Na Província de Minas Gerais, já 

em 1835, luta-se pela consecução de uma Escola Normal. Em 1879, o Presidente da 

Província de Minas Gerais, Roberto Horta, informa à Assembleia Legislativa: “Conta a 

Província atualmente com cinco Escolas Normais: a da capital e a de Campanha 

funcionam desde 1872; a de Diamantina instalada no presente ano, e as de Paracatu e 

Montes Claros que só poderão funcionar no ano próximo”. Na Província do Espírito 

Santo, a reforma da instrução primária, em 1873, manda criar uma Escola Normal. Na 

Província do Rio Grande do Norte, a Escola Normal é instalada em 1874, enquanto na 

Província do Amazonas, em 1882. 

 Segundo Tanuri (1970), o número de Escolas Normais em funcionamento no 

Brasil passou de quatro em 1867, para 22 em 1883, comprovando a eficácia das 

iniciativas do poder central, espicaçado pela sociedade civil da Corte, em sensibilizar os 

representantes provinciais no parlamento para essa questão. Assim, a formação de 
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professores para as escolas primárias no Brasil, exigidas pela nova ordem social, nasce 

umbilicalmente vinculada aos Liceus.  

 Antes de fundarem propriamente uma Escola Normal, muitas províncias criaram 

um Curso Normal anexo ao Liceu pela adição de uma cadeira de Pedagogia ao 

currículo, aligeirando-se a parte de formação geral e reservando-se a prática profissional 

para ser exercida junto a alguma escola primária pública. Essa solução era 

extremamente atraente do ponto de vista econômico, dada a constante falta de recursos 

para a instrução pública nos cofres provinciais. Utilizando as mesmas instalações 

físicas, os mesmos professores (exceto o professor de Pedagogia que, muitas vezes, era 

um professor do Liceu que acumulava duas cadeiras), este modelo foi tentado, com 

modificações, na grande maioria das províncias.36 

 A grande maioria das escolas normais do Brasil tinha um modelo seriado, o que 

significava que, quando o diretor considerava os alunos prontos, estes faziam um exame 

perante o presidente da província com mais uma banca de três examinadores 

convidados. E se fossem considerados aptos, concorriam a uma cadeira do magistério. 

Já na década de 1870, percebe-se uma revalorização dessas escolas, que acompanhavam 

o surto de urbanização pelo qual passava a sociedade brasileira. Percebe-se ainda  um 

movimento de valorização e defesa da escola pública, que veio por força da abolição da 

escravatura e do aumento da participação das mulheres na esfera pública, aumentando a 

necessidade de instrução.  

 Entendemos, como afirma Silva (1969), que quando se trata de estudos com 

quaisquer elementos caracterizadores de ação educativa se faz necessário, para sua 

compreensão, a reconstituição do processo histórico de que resulta sua presença ou 

persistência. Assim, visto à luz da pequena reconstituição da instrução secundária 

brasileira no século XIX, mais facilmente poderemos compreender a função que 

exerceu, suas modificações e tentativas, para assim inserirmos a instrução secundária 

goiana. 

 

                                                                 
36A título de exemplo, em São Paulo, onde o estabelecimento de uma escola secundária pública 

semelhante aos Liceus só se deu na capital após a Proclamação da República, foi criada uma Escola 

Normal masculina em 1875 para funcionar numa das salas do curso de preparatórios anexa à Faculdade 

de Direito, demonstrando, assim, que a mesma solução era utilizada em condições diferentes, mas sempre 

atrelada ao ensino secundário já existente. (TANURI, 1970, p. 29) 
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CAPÍTULO III 

 

INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA NA PROVÍNCIA DE GOYAZ: ENTRE O CAOS E 

AS AFIRMAÇÕES 

 

“Querer que um país caminhe, prospere, seja abundante de 

rendas, avido de patriotismo, sem instruir o povo, é tentar 

gigantesco edifício sem base. ” (ASSIS, 1877) 

 

 

Tomando como referência, entre outras, a citação do presidente Antero Cícero 

de Assis, da Província de Goiás dos anos setenta do século XIX, é possível perceber que 

a instrução, nos discursos oficiais, ocupava um lugar de destaque. Isso, possivelmente, 

não se dava por questões isoladas ou pessoais, tratando-se de uma concepção adotada no 

Império brasileiro. Nessa concepção, a instrução, ou o investimento na mesma, era 

referência, como um caminho quase único, de efetivação da chamada civilização tão 

almejada ou, na expressão divina da religião cristã, de redenção, de salvação ou de 

libertação do mundo das trevas da ignorância. 

Dessa forma, encontramos passagens que se repetem, com poucas alterações, 

que ressaltam a instrução com otimismo, salientando passagens que exprimem “grande 

progresso”, ou investimentos com “esperança de melhoria”, de governos que “não têm 

poupado esforços”, compromissos firmados para a instrução “alcançar o lugar que lhe é 

devido”, dados que exprimem o quanto “não é desanimador o progresso” e, 

especialmente, mais especificamente sobre a instrução secundária do quanto “foi 

satisfatório o resultado dos últimos exames”.  

No entanto, apesar de ocupar um lugar grande nos discursos, oficiais ou não 

oficiais, de monarquistas ou republicanos, de católicos e protestantes, 

contraditoriamente, a instrução nessa mesma perspectiva, independente da modalidade, 

também era alvo de críticas. Era considerada sem lugar, fragmentada, inexistente, onde 

o caos predominava. Os registros, de cunho pessimista, enfocam o andamento “não é 

satisfatório”, comumente, não se sabe tomando qual lugar como referência, enfatiza-se a 

instrução goiana sempre “em atraso”, ou como estivesse doente em permanente “estado 

de abatimento”, precisando, em estado de urgência, de “sérias providências”, dentre 

outras expressões.  

Do desdém à relevância, não faltam expressões nos documentos para 
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exemplificar. Talvez a maior quantidade esteja mais no excesso de pessimismo do que 

otimismo, algo presente também nos relatos dos cronistas e viajantes que passaram pela 

província nas diferentes décadas do Goiás oitocentista. A referência pessimista e 

desesperançosa em relação ao que se passava no chão goiano não estava posta somente 

para a instrução, pois pesquisas apontam que isso se estendia para outras práticas, em 

uma terra, aparentemente isolada, pobre e sem as luzes de outras províncias do litoral. 

Foi diante dessas contradições, comuns na história de qualquer tempo e lugar, 

que enxergamos a possibilidade de dar um outro olhar, ir além das cristalizações já 

constituídas. Então, neste capítulo, propomo-nos analisar alguns elementos da história 

da instrução secundária na Província de Goiás oitocentista, tomando como referência o 

Lycêo de Goyaz. Partimos da hipótese de que essa construção não fosse perpassada 

apenas pelo caos, mas que, a despeito das inúmeras dificuldades atribuídas, contidas nos 

documentos oficiais do período para a implantação e funcionamento desse espaço, 

serviria de referencial para a instrução secundária na província. Defendemos a hipótese 

de que esta modalidade e este lugar tiveram características próprias.  

Certamente que os percalços na criação e na manutenção de estabelecimentos 

educativos formais no período existiram. Contudo, os mesmos documentos que 

anunciam o caos sugerem que, junto com os enfrentamentos, havia manifestações 

importantes que podem indicar outros caminhos a serem averiguados. Mesmo se 

tratando de documentos oficiais, é possível fazer outras perguntas aos documentos, 

lançar outros olhares aos relatos feitos pelos Inspetores de Instrução Pública, e outros. 

Como não se pode perder de vista que são relatos de homens de seu tempo, não 

consideramos viável um olhar único para a história, desconsiderando debates, homens, 

práticas e outros elementos.  

Por isso, como já foi apontado, optamos por centrar em uma obra que é 

referência para pesquisas em história da educação regional. Trata-se da obra História da 

Instrução Pública em Goiás, do professor Genesco Ferreira Bretas, publicada no ano de 

1991. Tomamos o que está na obra e confrontamos com documentos, e também com a 

própria obra, para trazer outros elementos que nos permitissem pensar esta modalidade 

não somente como o caos, mas dentro de um processo pertinente ao seu tempo.  
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3.1 Um botocudo educador: professor Genesco Ferreira Bretas 

 

Um botocudo, assim o Professor Genesco Ferreira Bretas se apresenta em sua 

autobiografia intitulada Memórias de um botocudo (2001, p. 5): “Porque é assim que 

nos sentimos, um sujeito cá do sertão, um caipira, um tabaréu, bronco, rude, enfim, um 

indivíduo sem traquejo social, e por isso mesmo, tímido e caladão”. Este prestigioso 

estudioso da história da educação regional teve uma carreira dedicada ao magistério, 

visto que o mestre atuou em diferentes espaços da educação desde os anos de 1940, 

tendo construído uma carreira, sobretudo no ensino secundário e no ensino superior. 

Ocupou diversos cargos e se destacou por ter sido um dos primeiros professores do 

Liceu de Goiás na nova capital37, além de ser um dos pioneiros na implantação dos 

cursos de educação na Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Católica 

de Goiás (UCG).  

Como já foi falado, Bretas é referência primordial quando se trata de buscar 

dados sobre a História da Educação em Goiás. Sua obra História da Instrução Pública 

em Goiás, de acordo com Valdez e Barra (2012), é fruto de uma pesquisa que aborda 

aspectos da história da educação local desde o processo de colonização portuguesa até 

os anos sessenta do século XX. Ou seja, um trabalho de fôlego assumido por este 

pesquisador-professor durante uma década. No prefácio da obra, o autor destacou a 

respeito da necessidade, como professor de História da Educação da Faculdade de 

Educação da UFG, de buscar dados sobre a história do ensino em Goiás:  

A partir de outubro de 1971, passamos nossas férias e nossas horas de lazer, 

nos arquivos de Goiânia, da Velha Capital e do Rio de Janeiro, consultando 

as fontes primárias de tudo o que ocorreu em Goiás e nas Cortes, a começar 

dos primeiros tempos de Colônia. Essa tarefa durou oito anos, e só paramos 

quando tínhamos já coletado o suficiente para elaborar nosso “pequeno 

trabalho”. Outros oito anos foram gastos nessa segunda tarefa, que sofreu, 

nos entremeios, várias interrupções, ocasionadas pelas peripécias da vida. 

(BRETAS, 1991, p. 5) 

 

 Esta citação, retirada do prefácio elaborado pelo próprio autor, nos oferece uma 
                                                                 
37 Nos dados biográficos do autor, em sua obra Memórias de um botocudo (2001, p. 8) está registrado: 

“Em sua carreira de magistério, secundário e superior, trabalhou ininterruptamente como: Professor do 

Colégio Dom Bosco (1943-1948); professor do Colégio Santo Agostinho (1944-1950); professor do 

Instituto de Educação (1948-1966); professor do Liceu (1944-1963); professor da Faculdade Católica de 

Filosofia (1949-1962);  professor da Faculdade Federal de Filosofia, Ciências e Letras (de 1962 até a 

aposentadoria em 1983). Ocupou os seguintes cargos de direção: diretor do Instituto de Educação de 

Goiás (1948-1951); diretor do Colégio de Aplicação (1950-1960); diretor do Liceu (1966-1969); 

presidente da Associação Goiana de Educadores, que fundou em 1960, presidente regional do Partido 

Democrata Cristão, enquanto militou na política. […] foi Secretário Municipal de Educação no governo 

Hélio de Brito e membro do Conselho Estadual de Educação. ”  
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série de informações que merecem ser discutidas. Observe que são dezesseis anos de 

uma tarefa que requereu disponibilidade e que foi realizada, à época, por um 

sexagenário, professor universitário da disciplina História da Educação, com o afã de 

elaborar um trabalho que viesse a contribuir para a “história do ensino em Goiás”. 

Bretas nos informa que, durante esse percurso, várias interrupções foram necessárias, 

ocasionadas, segundo ele mesmo, pelas “peripécias da vida”. O que nos salta aos olhos 

é o quanto se colocou acessível, disposto aos enfrentamentos de realizar algo que exigiu 

tanto fôlego e que foi concluído mesmo com as intempéries, que são possíveis de serem 

observadas em sua obra biográfica, Memórias de um botocudo (2001). 

Algumas questões podem ser observadas e nos possibilitam intervenções e 

questionamentos, que, inclusive, vão de encontro ao referencial teórico adotado nesta 

pesquisa. Ao afirmar que a coleta se deu em arquivos das Cortes, ocorre, a nosso ver, 

um engano por parte do educador, pois tivemos, na estrutura política do Brasil, uma 

única Corte. Outra questão seria a existência de um aspecto limitador, já que se trataria 

de coletas de dados em documentos oficiais, portanto os únicos confiáveis para Bretas, 

o que, sem análises, resultaria em um registro de caráter narrativo, consolidando a 

escrita vista de cima.  

As indicações a respeito do cuidado com as fontes nos indicam que os 

documentos são constituídos por relações sociais construídas material e culturalmente 

pelos homens. Dessa forma, um documento em si não constitui todas as discussões, 

mas, sim, permeia as possibilidades de indicar gamas múltiplas de relações sociais. 

Mapear fontes, segundo Lopes e Galvão (2001), é preparar o terreno para uma crítica 

empírica vigorosa, afinal as fontes da história da educação definem, em boa parte, os 

limites e as possibilidades das reconstituições que fazemos com a ajuda da 

documentação disponível. 

Outra questão resultante desta afirmação é o fato de este autor considerar ter 

coletado o suficiente para poder escrever o que propõe, ao tomar o valor prático como 

critério da verdade. Este se opõe ao valor científico, colocando-nos diante de um 

pragmatismo que resulta em descartes e ausências que comprometem o resultado da 

escrita, rejeitando assim informações e sinais do passado imprescindíveis. São 

afirmativas, como afirma Pesavento (2003), que colocam a História como uma narrativa 

ou discurso sobre o real, e que já foi utilizada – e nos parece ser por Bretas – no sentido 

pejorativo, para designar o relato de um conteúdo organizado em ordem sequencial, 
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cronológica de acontecimentos de forma descritiva e não-analítica, carente de um 

pressuposto teórico que possibilitasse a interpretação. 

Este processo exige paciência e cuidado, pois é preciso estar disponível para a 

variedade de fontes e o confronto entre elas, estando atentos para que não se cometa 

anacronismos, porque os documentos têm contextos próprios de produção e circulação. 

Como afirmam Lopes e Galvão (2001, p. 94), 

 

[...] problematizar o problema à luz da literatura que lhe é pertinente, propor 

questões, buscar as fontes, rever a literatura diante dos dados obtidos, checar 

as questões e reformulá-las se for o caso, voltar às fontes até que se esgotem 

o problema e as fontes. 

 

 Deve-se, portanto, construir o maior número de associações e relações, 

interpretando e buscando explicar aquele passado que se busca conhecer. E, dessa 

forma, construir um argumento, baseado no resultado da pesquisa, que consiga 

expressar que a história anteriormente narrada é cheia de contradições. 

São observações necessárias, principalmente em se tratando de um trabalho 

balizador para as pesquisas relacionadas à história da educação goiana. Consideramos 

que os confrontos iniciados aqui são necessários, inclusive para a valorização deste 

primeiro e grandioso trabalho realizado pelo professor Bretas. E é nessa direção que nos 

propusemos realizar nossa pesquisa, sem desvalorizar, mas efetivando uma releitura e 

apontando outras possibilidades de leitura da instrução pública e secundária. Nessa 

direção, observem: 

 
[…] o nosso trabalho, que pretendia ser mais abrangente, devendo tocar o 

mais amplamente possível todos os aspetos da Instrução Pública em 

Goiás, dos começos da Colônia até o presente […]. (BRETAS, 1991, p. 6, 

grifos nossos) 

 

Recortamos, neste trecho, a tentativa do professor Bretas de buscar, de forma 

ampla, abordar todos os aspectos da Instrução Pública em Goiás na sua obra. Importante 

destacar a intenção sublime do autor, assim como as dificuldades da escrita da história 

de longa duração dar conta de não deixar escapar da prática, antes bastante comum, 

obras que intencionavam falar de tudo, em um tempo largo. Isso resulta, pois, na 

fragmentação da escrita. Parece-nos que a escrita de tempos com recortes menores, mais 

delimitados, leva-nos ao encontro com o aparente “detalhe”, que é insignificante para 
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um olhar apressado, ou na busca exclusiva dos grandes contornos. No entanto, para nós, 

adquire valor e significado na rede de relações plurais de seus múltiplos elementos 

constitutivos. Fávero (2000, p. 101) afirma: 

 

[...] trata-se de um conhecimento produzido e, portanto, em contínua 

aproximação do real, o que implica que pode ser revisto, acrescido e até 

substituído por novos conhecimentos. Essa situação ocorre porque o que dá 

origem e força ao empreendimento da pesquisa, com vistas à produção do 

conhecimento, é a necessidade que os homens têm de saber, de explicar, de 

entender os fatos e seu próprio mundo. 

 

Ao se propor dar conta de toda a história da instrução pública, de forma a 

observar a “evolução” da instrução, Bretas está se referindo às modalidades que 

incluem: instrução primária, secundária e superior. Ressalta ainda que seu estudo inclui, 

apesar do título da obra se referir à instrução pública, também o ensino privado. O 

recorte regional inclui os períodos da história goiana durante a colonização portuguesa, 

Império e República.  Diante desses recortes já se pode perceber os riscos eminentes 

próprios de escritas de longa duração, diferentes modalidades e tempos. Dar conta da 

história total da educação goiana (ou de outro espaço) é uma tarefa quase impossível de 

ser realizada, pois a exigência dos recortes dentro do recorte total demanda tempo e 

disponibilidade de estudos sem análises apressadas. 

Nesse aspecto, Pesavento (2003) defende que na historiografia é ponderável 

manter a vertente interpretativa da história, chamar a atenção para as descontinuidades 

dos tempos históricos e para as necessidades de buscar os sentidos de cada momento do 

passado. Dessa forma, perguntamos sobre a possibilidade de, como afirma Bretas 

(2001), dar conta de todos os aspectos da instrução pública não correndo o risco de 

oferecer um avolumado de relatos e acontecimentos, sem confrontos e sem análises 

mais criteriosas. Lendo a obra com este olhar, consideramos que muito se deixou de 

“enxergar”, por isso a oportunidade agora de, com a releitura das mesmas fontes, trazer 

à tona uma outra apreciação para a instrução secundária. 

Dando continuidade, observemos os objetivos da obra que o autor registrou na 

apresentação: 

a) relatar os fatos relativos à Instrução Pública em nosso Estado, com toda 

isenção, e com base tão somente nos documentos autênticos;  
b) valorizar a profissão do magistério, destacando os exemplos mais 

notáveis; 
c) mostrar que a Instrução Pública, com os males que a tornam hoje, 
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imperfeita e ineficiente, por tradição e inércia, “é o que é, porque foi o que 

foi”. (BRETAS, 1991, p. 6, grifos nossos) 

 

 

As afirmações em destaque se caracterizaram quase que como “normas” 

estabelecidas pelo autor na escrita. A primeira trata de relatar os fatos “com toda 

isenção”, ou seja, ser isento em uma produção historiográfica nos parece quase 

impossível, sobretudo quando se propõe escrever uma história de longa duração e com 

documentos oficiais. Isso parece descaracterizar o próprio trabalho do historiador, pois 

entendemos que nenhuma escrita é isenta ou imparcial, porque toda escolha é dirigida 

por algum interesse. Portanto, afirmar que seria isento é afirmar que as críticas não 

estariam presentes e o documento falaria por si. Para os pesquisadores que insistem em 

abordar novos temas, mas que se utilizam das fontes tradicionais38 e da pesquisa em 

arquivos, como o caso desta instituição, é importante destacar que, como afirma Lopes e 

Galvão (2001), em vez de fetichizarem o documento, acreditando que eles possam falar 

toda a verdade, que seja privilegiada a problematização dessas fontes. O que determina 

o que serão as fontes é exatamente isso: o problema problematizado. É a partir do 

problema e do tema que o pesquisador norteia a escolha das fontes utilizadas na 

pesquisa. 

A valorização da documentação autêntica é outro fator que não garante um 

registro mais qualificado, pois sabemos que as fontes são construídas e a autenticidade 

de nada serve se o pesquisador não fizer perguntas para o documento. A documentação 

sem análises, oficial ou não, nos colocaria diante de uma informação solidificada, muito 

adotada pelos historiadores sustentados por narrativas lineares que destacam os grandes 

homens e seus feitos heroicos.   

Sobre isso, Pesavento (2003, p. 10) alerta que 

 

[...] o positivismo de Comte, com seus pressupostos normativos científicos, 

estabelecendo os critérios da verdade absoluta, contida na fonte documental, 

que falava por si mesma, encontrava um vasto campo de ação [...].  

 

Ao tomar os documentos e solidificá-los, não os confrontando, corremos o risco 

de reforçar o lugar, ou o não lugar, da instrução pública goiana. Tudo parecia estar fora 

                                                                 
38Como fontes tradicionais, entende-se aqui as fontes oficiais escritas: legislação e atos do poder 

executivo, discussões parlamentares, atas, relatórios escritos por autoridades (presidentes de província, 

inspetores escolares, etc.), regulamentos, programas de ensino e estatísticas. (LOPES; GALVÃO, 2001, 

p. 80) 



81 

 

do lugar, pois o olhar direcionado é de cobrança de práticas que mais cabem na 

atualidade da escrita. Isso pode ser confirmado em seu objetivo no qual atribui que os 

males, a imperfeição e a ineficiência da educação são marcas históricas, no sentido de 

“sempre foi assim e sempre será” por tradição e por inércia. Consideramos ainda que a 

formação do professor Bretas, no curso de Filosofia, poderia não permitir fazer análises 

mais profundas da história, fazendo com que o autor aprimorasse a perspectiva 

cristalizada na historiografia de lugares não considerados por estarem sempre fora de 

seus lugares.  

Aqui se faz necessário, mais uma vez, reforçar a importância de confrontar os 

testemunhos divergentes e desconfiar de verdades veiculadas pela opinião comum. 

Segundo Bourdé e Martin (2003), quando informações, imperfeitas e ineficientes, 

aparecem de maneira corriqueira, cabe-nos desconfiar, principalmente quando, no 

decorrer da leitura, isso se solidifica tornando-se “o próprio professor”. Entendemos que 

o anacronismo, a exigência de práticas que não pertenciam ao tempo e aos outros, nos 

coloca diante de um grave problema, pois qualquer tempo histórico, se não for 

considerado dentro das especificidades de seu tempo, coloca-nos diante de uma eterna 

descaracterização, de uma confusão que sempre tende a reforçar o retrocesso.  

Da mesma forma, destaca-se a intenção do autor em valorizar “exemplos mais 

notáveis” da instrução, algo perigoso, porque a história é construída socialmente, feita 

por homens que procuram dar sentido, respostas aos desafios de sua época. Nesse 

sentido, consideramos que todos são importantes, todos são notáveis, inclusive as 

professoras de escolas domésticas que não recebiam o mesmo destaque de homens que 

ocupavam cargos públicos. Como exemplo, citamos os homens religiosos, destacados 

por Bretas como os únicos que detinham o conhecimento no período. Outro passo 

importante inserido na apresentação da obra destaca a não preocupação com a 

cientificidade:  

 

Também não tivemos a preocupação de seguir nenhuma técnica ou 

princípios científicos da metodologia histórica moderna. Simplesmente 

relatamos os fatos exatamente como registraram os documentos, sem 

sobrecarregar a obra com críticas e comentários que pudessem surgir de 

comparações entre o que se fazia antigamente e o que se faz hoje. Afinal de 

conta, os males do passado ainda estão presentes em nosso tempo, apesar de 

ensaios e tentativas de se introduzirem métodos e processos novos da 

educação científica. O que prova que a inércia é poderoso fator de 

continuidade, inclusive na permanência de erros. (BRETAS: 1991, p. 6, 

grifos nossos) 
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Importante ressaltar o que o professor afirma ter como princípios para realizar o 

trabalho, pois diz que não assume nenhuma técnica ou princípio científico, juntamente 

com a preocupação simples (como registrou) de relatar a história sendo fiel ao que 

encontrou nos documentos, justificando ainda a não intenção de “sobrecarregar” a obra 

com críticas ou comentários. Em primeiro lugar, não nos parece que há ausência de 

princípios teóricos na obra, porque já registramos que este tipo de escrita, reprodutora 

de documentos, encontra-se abrigada no que abordamos de uma história muito bem 

produzida no século XIX, conhecida como historicismo e positivismo.  

Da mesma forma, quando Bretas se diz, além da fidelidade aos documentos, não 

adepto de tecer críticas ou comentários em sua escrita, pode-se perceber mais uma 

contradição, pois sua interferência, seja julgando, criticando, concluindo etc, está nas 

páginas da obra. Em especial quando reproduz, como já foi apontado, assertivas como 

atraso, desqualificação, desinteresse, ignorância e problemas, resumindo: em especial 

no “discurso da falta”, na qual prevalece a insistência de uma instrução validada pela 

inércia e pelo desinteresse. Um discurso inteiramente sintonizado com o anacronismo, 

de olhar o passado com os olhos do presente. 

Por outro lado, na introdução de sua obra, o autor é seguramente honesto ao 

registrar o descarte com qualquer preocupação em assegurar técnicas, princípios 

científicos ou metodologia histórica (moderna). É evidente que não há preocupação, 

como ele mesmo assegurou, com a cientificidade. O problema não está em Bretas que 

nos parece ter conhecimento suficiente para reconhecer a ausência da cientificidade, 

mas sim em quem o reproduz sem qualquer rigor científico. Aqui parece valer a 

provocação para os pesquisadores que se apropriam dos escritos da obra sem ao menos 

ler a introdução, algo que nos parece complicado.  

Conforme assinalaram Valdez e Barra (2012), a despeito dos problemas 

destacados, a obra de Bretas é valorosa, pois se trata de uma iniciativa e desejo desse 

professor em tempos que não havia tantas exigências acadêmicas no que se refere aos 

cuidados teóricos. Tampouco havia ênfase avaliativa no quantitativo de produções 

(Qualis). Trata-se ainda de uma obra pioneira de história da educação regional, servindo 

para inspirar diferentes outras pesquisas. Vale destacar não só o tempo investido, mas a 

série de fontes que foram consultadas, como folhetos, revistas pedagógicas, memórias, 

jornais locais, relatórios e mensagens presidenciais, cartas régias, alvarás, decretos, 

manuscritos, diferentes livros de provisões e de registros, correspondências, ofícios, 
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atestados, assentamentos de professores, etc.  

Ressaltadas e questionadas algumas opções de escrita do Professor Bretas, assim 

como a relevância da obra, seguimos sem poder afirmar com precisão as opções teórico-

metodológicas do autor. Certamente que precisaríamos de um tempo maior para estudar 

a trajetória do mesmo e compreender melhor suas escolhas, um tema que merece 

estudos acadêmicos sob diferentes aspectos, pois, da mesma forma que estamos 

percorrendo o caminho da instrução secundária, a obra oferece muitos outros rumos que 

merecem ser revisitados.  

Insistimos nessa perspectiva diante do risco que a história única nos oferece, de 

cristalizações que se tornam inquestionáveis, de não percebermos que, por detrás de 

discursos e afirmações dessa natureza, outras dimensões do projeto educacional em 

curso – aqui, especificamente o século XIX – não são percebidas. Acredita-se que, por 

detrás das narrativas das ausências, temos um dinâmico e paulatino processo em curso 

da Instrução Pública em Goiás que merece investigações.  

A opinião expressa pelo autor provém da tendência de ver e julgar as 

informações contidas nos documentos pesquisados de forma única, como se os registros 

fossem inquestionáveis e prontos. Dessa forma, expressões como: “ignorância no trato 

com a instrução”, “ineficácia das iniciativas”, “sem possibilidade de avanço”, “falta de 

pessoal habilitado”, “nada de concreto se poderia fazer”, “letra morta”, e tantas outras 

que serão elencadas ao longo do texto, não são passíveis de definir a instrução de forma 

determinante nos oitocentos goiano.  

Diante das pesquisas lidas, que tomam a obra do professor Bretas como 

referência, foi possível perceber que não há confrontos com esta obra, ao contrário, o 

que existe são asserções que reforçam a ideia do vazio e dos desencontros na história da 

educação na província goiana. Isso nos preocupa e, ao mesmo tempo, aponta a 

necessidade de uma revisão que traga outros olhares, que perceba as transformações da 

instrução secundária pública em curso nos oitocentos goiano, como o que propomos. 

Repetimos que não se trata de desvalorizar a produção deste autor, mas sim de alertar 

sobre o perigo de tomar a escrita deste, e de qualquer outro autor clássico, como 

acabada. Isso porque uma obra escrita no início dos anos noventa, resultado de uma 

pesquisa feita nos anos oitenta, que se propõe analisar a história de longa duração pode 

apresentar problemas.  
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3.2 A Instrução Secundária: encontros e desencontros nas linhas de Genesco 

Ferreira Bretas 

 

A apresentação da obra na qual estamos falando foi feita pela Professora Nanci 

Ribeiro de Araújo e Silva, contemporânea de Bretas na docência no espaço da 

Universidade Federal de Goiás. Valdez e Barra (2012) ressaltaram a obra desta autora, 

Tradição e renovação educacional em Goiás39, como uma relevante produção efetuada, 

simultaneamente, ao trabalho de Bretas. Seu livro é resultado da tese de doutorado 

defendida na Universidade de São Paulo, um material no qual é possível perceber 

diferenças marcantes se comparada com a obra do professor Bretas. Silva (1975), além 

de incluir em suas análises aspectos metodológicos do ensino, busca focalizar, como o 

próprio título diz, tentativas e iniciativas de renovação da educação em Goiás no 

período de 1835 a 1935.  

Considerando que, por ser uma obra realizada em um programa de pós-

graduação, evidenciam-se diferenças em relação à obra do professor Bretas, visto que se 

observa a tentativa de discussão dos documentos, sustentando-se em autores da área que 

circulavam no período de efetivação do estudo, como, por exemplo, Laerte Ramos, 

Lourenço Filho, Maria de Lourdes Haidar, Fernando de Azevedo, Lorenzo Luzuriaga, 

Afrânio Peixoto, José Veríssimo e outros. Isso pode apontar um dado interessante para 

confrontar as duas obras produzidas ao mesmo tempo: as exigências acadêmicas não 

permitiram que Silva fizesse uma obra abrindo mão de estudos já realizados.  

Para Valdez e Barra (2012), Silva realizou um trabalho minucioso com as fontes, 

recorreu a uma série de documentos que incluem relatos de viajantes, jornais, 

legislação, imprensa pedagógica, livros e compêndios do século XIX, biografias 

regionais, anais da província, programas de ensino, relatórios e mensagens 

governamentais, anuários, discursos, decretos, projetos, regulamentos, atas, termos de 

exames, manuscritos, métodos, depoimentos (incluindo o da poetisa Cora Coralina), etc. 

Contudo, apresentou essas fontes com os confrontos dos autores consultados, ou seja, 

Bretas fala sozinho e Silva se apoiou em outros autores.  

Esta autora ressaltou a relevância da obra de Bretas, destacando algumas 

abordagens que considera memoráveis, em especial: 

 

O estudo do Liceu, por si só, justificaria esta publicação. Ninguém, antes, 

                                                                 
39 SILVA, N. R. A. Tradição e renovação educacional em Goiás. Goiânia: Editora Oriente, 1975. 
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cuidou com tanta profundidade da investigação histórica do nosso primeiro 

estabelecimento de ensino secundário. Há, aí, uma riqueza de detalhes 

inestimável. (SILVA, 1991, s.p.).40  

 

Observa-se, como bem ressaltou Silva (1991), que esta obra inaugura os estudos 

sobre esta modalidade de ensino, enfatizando as riquezas trazidas pelas fontes para 

estudos, em especial do Liceu. Diante dessa perspectiva, reconhecemos e enfatizamos a 

relevância desta produção, sem, no entanto, deixar de dirigir para a mesma com a 

perspectiva de indagá-la. Isso nos faz pensar no que Pesavento (2003) debateu sobre a 

visibilidade que a História Cultural pode proporcionar na renovação das correntes da 

história e dos campos de pesquisa. Ou seja, revisitar o que já foi escrito, rever e apontar 

“silêncios” nos distintos domínios da escrita. É papel do historiador refutar e apresentar 

outras possibilidades na leitura do que já foi cristalizado como história pronta e acabada, 

podendo entender o processo como fruto de seu tempo e não de exigências que o tempo 

não alcançava projetar.  

Pode-se exemplificar isso observando a passagem do item XXVI, intitulado 

Ensino Secundário (1872-1889): 

 
Até 1872, ano de instalação do Seminário da Diocese, o ensino secundário na 

Província foi representado pelo Liceu, com cinco ou seis cadeiras, e umas 

poucas aulas de Latim e Francês, mantidas em cidades de maior população. 

Daí até o fim do Império, surgiram outros estabelecimentos, poucos, de 

ensino secundário, oficiais e particulares. (BRETAS, 1991, p. 260)  

 

Interessante observar que o autor anuncia um recorte de 1872 a 1889 para 

destacar o que intitula de ensino secundário na província. No entanto, o Lycêo de Goyaz 

(que de agora em diante vamos nomear de LG), única instituição de instrução 

secundária, iniciou suas atividades em 1847, vinte e cinco anos antes.  Bretas iniciou o 

capítulo dedicado a esta modalidade de ensino, destacando o Seminário da Diocese em 

detrimento do LG, tomando a instituição anterior como referência apesar de esta ter 

iniciado suas atividades em 1872. É comum encontrar nesta obra termos como “pouco” 

ou “insuficiente”, quando se trata de número de aulas nesta modalidade de ensino. Isso 

nos leva a perguntar qual era a referência para definir quantidade de aulas na instrução 

goiana.     

Vejamos: o autor ressalta a criação do LG, destacando sua representação: “[...] 

                                                                 
40 Texto presente na orelha do livro História da Instrução Pública em Goiás, de Genesco Ferreira Bretas. 
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com cinco ou seis cadeiras, poucas aulas de Latim e Francês, mantidas em cidades de 

maior população”. Aqui, o autor chama de cadeira levando em conta as especificidades 

do tempo, pois o termo correspondia à matéria ou disciplina, em outros momentos cita 

com o mesmo objetivo: aulas, matérias ou disciplinas (o que aponta que nem sempre 

este se preocupou com as exigências do tempo). Contudo, o que nos interessa é a 

especificidade da província com suas poucas cadeiras, que é refutada pelo próprio autor 

ao admitir que outros estabelecimentos (Liceus), de outras províncias, abrigavam entre 

cinco, e no máximo, oito ou dez cadeiras. Ou seja, o “pouco” do autor estava em 

consonância com o restante do país, inclusive com as instituições em províncias, 

consideradas por ele como “mais adiantadas” (leia-se Nordeste, Sul e Sudeste).  

A citação aponta ainda que essas cadeiras eram mantidas em cidades de maior 

população, mas vale destacar que o LG não existiu em outras cidades fora da capital da 

província, chamada na época de Vila Boa de Goiás. O autor conclui o parágrafo 

ressaltando que, até o final do Império, surgiram poucas iniciativas desta modalidade de 

ensino, ignorando a criação da Escola Normal na década de 80, assim como outras 

instituições, como o Colégio Nossa Senhora do Bonfim, de iniciativa particular, em 

Meiaponte e outros. A exceção foi o Seminário Episcopal Santa Cruz, que, por 

recorrentes vezes, será tratado pelo autor. 

No item 2, Ato de criação do Liceu em Goiás, Bretas apresenta o presidente da 

província Joaquim Ignácio de Ramalho (Barão de Ramalho), responsável pela 

implantação do LG, destacando seu título de Doutor em Ciências Jurídicas pela 

Academia de Direito de São Paulo, além de ter sido lente substituto do catedrático de 

filosofia Racional e Moral da mesma Academia, sendo ainda Oficial da Ordem da 

Rosa41, ressaltando que este: 

Tinha acabado de assistir em S. Paulo à criação dos Liceus de Taubaté e de 

Curitiba. Vindo de um centro mais adiantado, trazia ideias novas e o desejo 

ardente de promover alguma coisa notável e útil à província que vinha 

presidir, e que ao mesmo tempo elevasse seu conceito perante o Imperador. 

(Ibidem, p. 209) 

 

Bretas, seguindo a perspectiva da historiografia tradicional, destaca Goiás em 

consonância com o atraso em detrimento do centro mais adiantado, exemplificado aqui 

                                                                 
41Pertencer a uma Ordem desta espécie aumentava consideravelmente o prestígio dos homens ilustrados 

do Brasil imperial. A Imperial Ordem da Rosa premiava militares e civis, nacionais e estrangeiros, que se 

distinguissem por sua fidelidade à pessoa do Imperador e por serviços prestados ao Estado, e comportava 

um número de graus superior às outras ordens brasileiras e portuguesas então existentes.  
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por São Paulo. Contudo, na maior parte da obra, a referência de luzes é a capital, a 

Corte do Rio de Janeiro. Para o autor, o presidente, originário da província paulista 

(terra dos Bandeirantes) vinha com experiência na implantação de Liceus em sua 

província e em Curitiba. Parece-nos estranha esta afirmação de Bretas, pois não 

encontramos nenhum vínculo deste presidente com Curitiba, o que encontramos foi que 

a implantação do Liceu de São Paulo e de Curitiba datam de 1846, um ano antes deste 

chegar em Goiás. Ou seja, Goiás não estava em descompasso com a criação de seu 

Liceu, comparando com as chamadas províncias adiantadas (ver quadro logo adiante).  

Ainda sobre a vinda de Ramalho, prossegue: 

 

Mas aqui chegando, encontrou uma província mergulhada em pobreza. De 

fato, o estado das finanças provinciais era tão miserável e desanimador que 

proibia qualquer iniciativa que representasse despesa. (Ibidem, p. 209)  

 

No cenário descrito como desolador, pobre, pleno de ignorância, sem uma 

instituição de instrução, Bretas prossegue:  

 

O povo insistia, por queixas e apelos, na criação de um estabelecimento de 

instrução secundária, já existente em quase todas as províncias. Goiás, em 

virtude das distâncias que o isolavam e da pobreza crônica que sofria, tinha 

que se conformar em ser a última província a introduzir qualquer novidade 

que representasse progresso. (Ibidem, p. 209) 

 

Podemos averiguar, nessa citação, três aspectos que caracterizam a visão 

pessimista do autor em quase toda a obra: 1) O lugar de isolamento da província como 

argumento para justificar o atraso juntamente com o vazio e a ineficácia da instrução; 2) 

A pobreza como elemento norteador para argumentar a ignorância da população; 3) A 

província como última em tudo marca indelével, sobretudo na instrução. É importante 

notar como a historiografia goiana, em suas revisões de paradigmas da história, tem 

desconstruído alguns desses conceitos lançando outros olhares para as fontes.  

Sobre o isolamento e atraso, perguntamo-nos: qual seria a referência de não 

isolamento e não atraso no Império? Como já apontamos, para Bretas (1991), as 

referências das províncias consideradas “adiantadas” eram, sobretudo, Rio de Janeiro e 

São Paulo, não se atentando para o tempo das províncias dos quase três séculos que 

separam suas criações, assim como o lugar que estas ocupavam no período imperial. 

Esta visão, recolhida também das percepções provindas das literaturas de viagens do 
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período, de viajantes europeus que vieram para Goiás em um período de pós- mineração 

foi cristalizada na história local como “decadência da mineração”. Tese refutada por 

Chaul (1997, p. 18) que aponta:  

 

[…] houve esgotamento de uma forma de produção e a sua substituição por 

outras atividades econômicas sem que isso tenha implicado em decadência 

propriamente dita. […]. Nesse contexto, sedimentou-se um universo cultural 

próprio do homem do sertão, do roceiro, do camponês e do índio, distante dos 

padrões europeus e difícil de ser compreendido pelos viajantes do Velho 

Mundo.  

 

Talvez Chaul (1997) responda à nossa segunda questão referente à pobreza e à 

ignorância do povo goiano nessa mesma citação, em seu estudo sobre a população 

goiana do século XIX. Esse estudo destaca característica de um universo cultural 

próprio do homem do sertão, característica que não foi exclusividade de Goiás, embora 

a historiografia tradicional, inspirada pelas visões europeizantes, reduza a população 

com estereótipos. Certamente é comum associar a pobreza à falta de educação, não 

sendo isso próprio do período, visto que esta perspectiva curta se mantém ainda nos dias 

atuais. No entanto, é preciso pensar como isso estava posto no período.  

Tomando esta perspectiva, Bretas (1991, p. 47), em diferentes momentos de sua 

obra, associa a ignorância rural ao descaso da população, que, segundo ele, nem de 

longe se interessava por escolas, pois em uma sociedade agrária “[…] não interessava 

aos fazendeiros saber ler e escrever, nem aos funcionários do governo, e muito menos 

aos portugueses, que viviam em concubinato, sem qualquer interesse em educar os 

filhos naturais”. Essa propensa falta de interesse, gestada em especial na obra de 

Cultura Brasileira, de Fernando Azevedo, é desconstruída pelo próprio autor em outras 

passagens do livro, quando cita documentos produzidos pela população solicitando ao 

poder público a instalação de escolas em áreas rurais, com o número de “almas infantis” 

suficiente para contratar professor da instrução primária.  

Sobre a instrução secundária, o próprio autor, ao falar sobre a criação do LG, 

ressalta que não era um desejo só do poder público: “O povo insistia, por queixas e 

apelos, na criação de um estabelecimento de instrução secundária” (Idem, p. 209), ou 

após a criação do LG na qual registra que, após seis anos, o presidente da Província, 

Ramalho, se encontra com a ideia já firmada pelo anseio do povo.  

A respeito da província goiana ser situada como última em tudo, em especial na 

instrução secundária, vale inserir o quadro de criação dessas instituições no Brasil para 
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pensar esta afirmativa: 

  

Quadro 6 - Instituições de Instrução Secundária no Brasil no século XIX 

INSTITUIÇÃO LOCAL ANO 

Ateneu Rio Grande do Norte 1834 

Lyceu da Parayba Paraíba 1836 

Lyceu da Bahia Bahia 1836 

Lyceu de Pernambuco Pernambuco 1837 

Colégio de Santa Catarina Santa Catarina 1837 

Colégio Pedro II Rio de Janeiro 1837 

Lyceu do Maranhão Maranhão 1838 

Lyceu Imperial Rio de Janeiro 1839 

Colégio Minas Gerais 1839 

Lyceu do Pará Pará 1841 

Lyceu do Ceará Ceará 1844 

Lyceu do Espírito Santos Espírito Santo 1845 

Lyceu do Piauí Piauí 1845 

Lyceu Dom Afonso Rio Grande do Sul 1846 

Lyceu de Curitiba Paraná 1846 

Lyceu de Taubaté São Paulo 1846 

Lyceu de Goyaz Goiás 1846 

Lyceu de Sergipe Sergipe 1847 

Lyceu do Mato Grosso Mato Grosso 1848 

Lyceu de Alagoas Alagoas 1849 

Lyceu do Amazonas Amazonas 1859 

Fonte: Quadro elaborado pela autora. 

 

Associar a falta de interesse pela instrução ao ambiente agrário nos parece frágil, 

pois foi no Brasil agrário do período, em especial do Nordeste brasileiro, que foram 

criados os primeiros estabelecimentos secundários, como vimos no quadro acima. 

Ressaltamos que, na primeira metade do século, foram implantadas muitas instituições 

de instrução secundária pelo Brasil, sendo que a distância entre uma e outra, 

principalmente em relação às províncias consideradas superiores não é tão distante, ao 

contrário, vejam como são próximas, incluindo a de implantação do Colégio de Pedro 

II, que se consolidou após os colégios de algumas províncias nordestinas. 

A respeito da instalação do LG, o autor aponta que esta instituição foi criada por 

meio da Lei n. 09, de junho de 1846, e instalado em janeiro de 1847, pelo então 

Presidente da Província, Joaquim Ignácio de Ramalho. Contudo, o mesmo autor ressalta 
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que, diante dessa oficialização, o debate a respeito da instrução secundária na província 

ocupava espaço, como é possível observar na mensagem enviada à Assembleia no 

primeiro ano de governo do Presidente D. José de Assis Mascarenhas: 

 

[...] eu quisera apresentar-vos hum Plano de Estudos, e lembrar-vos a 

vantagem de hum Lycêo, em que estivessem reunidas as diferentes Aulas 

(cadeiras Avulsas), e donde sahissem os Mestres para as Escolas da 

Província: hum tal estabelecimento seria de grande utilidade [...]. (BRETAS, 

1991, p. 209) 

 

Bretas (1991, p. 209) afirma que: “Seis anos depois, Ramalho encontra a ideia já 

firmada como anseio do povo”. Vejam como esta afirmação é definidora do espaço 

ocupado nos debates pela oficialização de uma instituição de instrução secundária nesse 

período e nesse lugar. A partir dela, é possível reconhecer então uma outra possibilidade 

em torno da ideia já tão afirmada em torno do povo de Goiás do século XIX. Esse 

mesmo povo, “miserável e sem cultura”, ansiava por escolas e, neste caso específico, 

por uma escola secundária. Ao retratar a sociedade goiana nos oitocentos, faz-se 

necessário um outro olhar, já revisitado por Chaul (1997, p. 19), que nos indica: 

 

Porque fomos sempre identificados pelo estigma da decadência; somos uma 

imagem refletida por relatórios de governos provinciais e por viajantes 

europeus que no século XIX nos formaram sem a visão real do século XVIII, 

em que o outro significava o antagonismo do existente na terra percorrida 

pelos olhares europeus. 

 

Assim se faz necessário, como alerta o autor, ir além da imagem de decadência, 

tão erroneamente solidificada na história de Goiás por relatórios de governo e de 

viajantes com uma visão eurocêntrica, e extrapolar o olhar sobre o Goiás dos oitocentos 

para além desse desinteresse e descaso, considerando o universo cultural próprio dessa 

sociedade em seu tempo histórico. O chamado desinteresse pela instrução é possível ser 

revisto, quando percebemos o anseio referendado na forma de solicitação das pessoas 

por uma escola secundária e a mesma aspiração descrita na mensagem do presidente da 

província D. José de Assis Mascarenhas. Assim: 

 

Encontrado assim ambiente favorável, Ramalho estuda o assunto e elabora 

um projeto de lei, tendo por modelo um outro que teria trazido de S. Paulo ou 

consultado na legislação de outras províncias. (BRETAS, 1991, p. 210). 
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 Contextualizando esta citação, percebemos que, na opinião do presidente da 

província, havia condições favoráveis para receber uma instituição secundária nos 

mesmos moldes de outras províncias, já que o planejamento em torno destas serviria de 

modelo. Dessa maneira, aprovado o projeto, publicou-se a Lei em junho de 1846, que 

criava o LG. A denominação dada à instituição foi Lycêo da Província de Goyaz na sua 

criação, passando depois para Lycêo de Goyaz. Para a instalação desse estabelecimento, 

segundo Bretas (1991), o Presidente Joaquim Ignácio de Ramalho defrontou-se com três 

“problemas”: 1. Nomeação do Diretor e professores; 2. Organização dos Estatutos; 3. 

Escolha de uma casa apropriada para sediar o Liceu. Voltamos para os três problemas 

anunciados e perguntamos se eram problemas ou ações inerentes à criação de uma 

instituição pública. Sim, pois nos parece que muito do que era para ser intrínseco se 

avoluma para dificuldade. Bretas dedica páginas para a questão do local para abrigar o 

LG. Entretanto, este mesmo afirma que, logo após a confirmação da criação, aprovou-se 

o Estatuto e foram providenciadas três salas em um espaço público, na Casa da 

Tesouraria, na Praça do Palácio Provincial. 

 A historiadora Pesavento (2003) nos coloca diante do risco do convencimento a 

que somos submetidos na argumentação e nos recursos retóricos do narrador. No campo 

da História Cultural, faz-se necessário tentar chegar o mais próximo possível do 

acontecido, e que um mesmo fato pode ser objeto de múltiplas versões. Nesse sentido, 

que outras leituras podemos fazer desses acontecimentos lidos de maneira pessimista 

por Bretas? 

 As pesquisas realizadas e registradas em nosso estudo no primeiro capítulo, na 

parte da revisão bibliográfica, apontam mais aproximações do que distâncias quanto aos 

problemas enfrentados nos primeiros anos de funcionamento do LG. Não se pode perder 

de vista que esses aspectos aconteciam sob um Brasil que, embora tivesse conquistado 

sua independência há pouco, era um lugar diferente de países europeus onde a instrução 

já estava melhor consolidada. Trata-se de uma sociedade escravocrata, agrária e 

dependente. Dessa forma, a experiência de criar escolas de instrução secundária se deu 

sob a realidade da época. Apesar de tomar Goiás como referência para o que havia de 

pior, o próprio Bretas (1991, p. 208) se contradiz quando afirma que “[…] os primeiros 

anos desses liceus, em todas as províncias, foram penosos e cheios de imperfeições 

[...]”. 

No cruzamento das informações obtidas com outras leituras confrontadas com as 
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afirmações de Bretas, observamos mais desencontros. O educador afirma ser um 

problema preencher os sete cargos criados pela Lei já citada, (diretor, professores e 

outros), citando a fala do presidente:   

 

Eu conheço que será difícil preencher todas as cadeiras com professores 

hábeis, porem estou persuadido que com o andar dos tempos esta instituição 

deverá produzir bons resultados. (BRETAS, 1991, p. 212) 

 

 A dificuldade, que já havia sido reconhecida, foi logo solucionada, porque todos 

os cargos foram providos. O mesmo ocorreu em relação ao prédio onde deveria 

funcionar o LG, pois certamente havia dificuldades para instalar, em um prédio único, 

várias aulas que antes eram ministradas em vários espaços diferentes, em geral nas 

residências dos professores. O Presidente Mascarenhas solicitou oficialmente ao 

Inspetor interino para que: 

[...] informe se a Varanda, a Salla contigoa, que ficão nos baixos da Casa da 

Tesouraria podem, sem inconveniente da repartição á seo cargo, e das mais 

qe se achão naquele edifício, serem empregados interinamente nos trabalhos 

da Aulas do Lycêo, até que com o tempo se obtenha pelos Cofres 

Provinciaes, um local apropriado para este motivo [..]. (GOIÁS, 1847) 

 

Percebe-se, na nota oficial, que este espaço era vislumbrado como provisório e, 

após ser instalado na Casa da Tesouraria, diversas foram as tentativas de encontrar um 

prédio que oferecesse melhores condições físicas para abrigar o LG. A instalação desta 

instituição em um prédio público indicava um início de tomar esta instituição como algo 

público, saindo do espaço privado e de mãos particulares. A leitura que fazemos é que 

havia preocupação e empenho para com todas as questões relacionadas à instalação do 

LG. Diante de dificuldades próprias do momento, as condições encontradas foram 

soluções para não desistir da instalação da primeira instituição de instrução secundária 

da província de Goiás.  

Os enfrentamentos dessas naturezas eram semelhantes aos encontrados em 

outras províncias, exceto o Colégio Pedro II, que, pelo lugar que ocupava, se 

diferenciava largamente de outros locais. A situação de prédios, por exemplo, 

específicos para os Liceus em outras províncias vai se conformar, sobretudo, na segunda 

metade do século XX. Contudo, insistimos que, a despeito de qualquer contratempo, o 

LG ocupava um lugar em uma província que se iniciava nas letras escolares.   
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O lugar de relevância do LG foi confirmado não somente pelas intenções 

contidas nos documentos oficiais que relacionam esta casa às “luzes propagadas”, lugar 

de jovens “talentosos”, “estabelecimento literário” e outros, mas, sobretudo, pela 

importância reconhecida por parte de goianos como Doutor Corumbá, que acabou com 

o problema de prédio próprio do LG doando uma casa específica para este fim. Sobre 

este sujeito, Bretas (1991, p. 195) o apresentou da seguinte forma:   

Este goiano ficou famoso na Capital da Província, não por feitos notáveis 

nem por serviços relevantes, mas pelo tipo curioso que era, pelo inusitado do 

seu comportamento e pela arte de ocupar postos importantes sem produzir 

nada de útil apresentando sempre ser consciente no cumprimento de seus 

deveres, na realidade desempenhava mal suas obrigações, e na hora das 

dificuldades, simplesmente desertava, simplesmente sumia, como 

irresponsável, desonrando sua alta categoria de doutor.  

 

Não é possível averiguar de onde Bretas retirou esses dados a respeito de João 

Gomes Machado Corumbá, mas o que é evidente é que este foi chamado de 

“irresponsável”, embora tenha sido o responsável pela instalação física, em maio de 

1867. A doação do imóvel para abrigar o LG estava condicionada, por destinação 

testamentária, para ser usado somente a serviço da instrução. Esse acontecimento é 

relevante para seguir com nossa reflexão a respeito do lugar ocupado pelo LG.  

Bretas dedica um bom número de páginas para o Dr. Corumbá, além dos 

motivos para humor e risos provindo desse homem público, pleno de contradições e 

mitos em torno de si. O autor destaca os cargos ocupados pelo bacharel Corumbá, 

doutor pela sua formação em Matemática na Universidade de Coimbra: Escrivão da 

Junta da Fazenda, Deputado da Assembleia Geral e professor de Matemática e 

Geometria.  A doação do espaço para uma instituição pública de ensino veio 

acompanhada da doação de toda sua fortuna em testamento em benefício da cadeira de 

Geometria. Bretas (1991, p. 200) segue com sua crítica:  

Corumbá era um homem esquisito, um neurastênico, um doente, tanto que 

morreu cedo (cerca de 45 anos), mas profundamente patriota, um 

nacionalista, desde que esse patriotismo não lhe custasse esforço e nem 

dinheiro.  

 

Interessante observar a análise do professor que reduz o patriotismo    de alguém 

que estudou Matemática em uma universidade renomada – que, provavelmente, lhe 

exigiu muito esforço – e não mediu esforços para doar sua fortuna para a instrução. 

Corumbá optou por doar todo seu bem para a instrução secundária e isso não pode ser 
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ignorado ou reduzido como ato de insanidade. Morrer com menos de cinquenta anos era 

padrão para a população masculina oitocentista, o que não era padrão era os ricos 

doarem suas fortunas ao conhecimento.  

Sobre o acúmulo de cargos do Dr. Corumbá, bastante criticado por Bretas, vale 

ressaltar que isso se configurava como algo comum no período, não somente na 

província de Goiás, como já foi ressaltado. O primeiro diretor do LG, Emígdio Joaquim 

Marques, professor de Latim de Natividade e da Capital, além de acumular a função de 

padre também tinha assento na Assembleia Legislativa Provincial. Ou seja, essa 

característica marcava os poucos homens com formação de ensino superior nas terras 

goianas.  

A doação e o empenho desse professor certamente serviram para colocar esta 

modalidade de ensino em um lugar de destaque. Podemos especular que a cadeira de 

Geometria, garantida pela herança de Corumbá, também sinalizava um privilégio para a 

área científica em um espaço que era laico. Apesar de este doador ser católico, não 

optou por doar dinheiro para a Igreja e nem privilegiou o ensino religioso, parte 

intrínseca do ensino no Império.    

Esses primeiros dados, que sabemos não ser suficientes para nos assegurar com 

tranquilidade, indicam algumas questões para serem melhor apreciadas, permitindo-nos 

traçar outra perspectiva a respeito da implantação da instrução secundária na Província 

de Goiás. Não se pode perder de vista que o surgimento de instituições escolares de 

instrução secundária, como o LG, nos oitocentos, está inserido em um processo que 

obrigava a criação de uma estrutura administrativa que pudesse assegurar um eficaz 

funcionamento burocrático e uma regular escolha e canalização de informações de que o 

Estado em construção necessitava.  

As transformações que ocorriam inicialmente nesse período se traduziram 

essencialmente numa nova organização institucional e não tanto em reformulações 

pedagógicas ou didáticas, ou seja, o que esteve em causa foi uma mudança na teia de 

condições, de normas, de práticas e de regulamentações que envolviam o 

funcionamento das salas de aula e mais do que do ensino propriamente dito. 

Contudo, isso é ignorado por Bretas (1991), que relata esse processo com uma 

visão geral de fracasso, resultados desastrosos na insistente tentativa de se implantar um 

estabelecimento de instrução secundária fadado ao fracasso. Isso porque, em terras 
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distantes, em uma província caracterizada pela pobreza crônica, isolamento etc, parecia 

não caber letras e livros. Nessa perspectiva de grande pessimismo, a análise do início da 

instrução secundária dificilmente poderia ser vista sob um ponto de vista favorável. 

Baseado na identificação pelo estigma da decadência que insiste em solidificar a 

imagem de Goiás no Império por uma visão refletida por viajantes europeus, sem a 

visão geral do século XVIII e XIX, Chaul (2001) nos permitiu contrapor ao olhar do 

professor Bretas. Assim, para estudar a implantação da instrução secundária goiana nos 

oitocentos, se faz imprescindível desconstruir a imagem de decadência tão divulgada, 

apesar de já refutada. Como afirmou Chaul (2001, p. 25), essa construção nos leva para 

a seguinte indagação: “[…] por onde andamos, em que espelho do tempo deixamos de 

ver a parte crítica de nossa identidade? ” 

Nessa direção, é possível perceber que a implantação da instrução secundária 

fazia parte de um modelo almejado por toda a sociedade brasileira e, como seus 

congêneres, o LG enfrentou dificuldades. Essas dificuldades, que defendemos como 

próprias do período, não podem ser tomadas como características únicas desse processo. 

Uma nova forma de organização institucional precisa de tempo para se estruturar, pois 

substituir práticas anteriores, como das aulas avulsas, implicou em uma significativa 

transformação nesta modalidade de ensino.  

O princípio de algo exige mudanças de práticas e não nos pareceu que essas 

mudanças se deram sem conflitos. Não estamos afirmando que os interesses eram 

homogêneos, mas não podemos afirmar que este princípio se deu sob a desordem do 

caos e nada mais. Confrontar as verdades do autor eleito é uma das formas de observar a 

construção da história que determina um lado dos fatos. Certamente teria muito mais 

para ser feito, porém, de início, é o que temos para oferecer.   

 

3.3 O laico e o religioso na Instrução Secundária: Lycêo de Goyaz versus 

Seminário Episcopal Santa Cruz 

 

Nossa segunda hipótese de afirmar o lugar relevante ocupado pela instrução 

pública secundária sustenta-se sob a perspectiva de uma luta travada na província para 

extinguir o laico e o público LG, transformando-o em uma instituição privada e 

religiosa em formato de seminário interno. Seguimos tomando como referência a escrita 

de Bretas, que se posiciona, sem qualquer constrangimento, a favor de transformar o LG 



96 

 

em um Seminário cristão. Vale lembrar aqui que, na falsa isenção de quem escreve, 

mesmo que este autor tenha anunciado que não interferiria nos dados encontrados nos 

documentos, é possível perceber que sua formação cristã, relatada em sua autobiografia, 

como a presidência e militância no Partido Democrático Cristão, pode ter servido para 

argumentar favoravelmente sobre a transformação do LG em Seminário católico.  

O autor apresenta argumentos favoráveis para substituir o LG por uma 

instituição que, dirigida por religiosos, assumisse, com os recursos do Estado, a 

instrução secundária da província. Interessante observar os argumentos do autor, pois, 

mesmo tomando um tempo de mais de um século de distância desse fato, se confronta 

até mesmo com membros da Igreja, assim como de homens públicos do período. É, 

pois, uma contradição bastante interessante para se averiguar com mais cuidado. A 

criação de um Seminário sempre esteve na pauta do poder público, quando o assunto era 

instrução secundária. Isso porque, nesse período, o Império era oficialmente católico, 

sendo difícil separar instituições públicas de religiosas. Tomando este cuidado, traremos 

os argumentos usados contra e a favor do processo em causa.  

O tema de criação, ou da substituição do LG por um Seminário, apareceu no 

início dos anos de 1860. Nos primeiros relatórios analisados, discute-se a criação, sob 

argumentos católicos, seja como alternativa de supressão, anexando ou substituindo o 

LG por um Seminário.  As possibilidades foram tratadas, inicialmente, pelo inspetor 

Santa Cruz42 e retomadas posteriormente em outros relatórios. Santa Cruz, de maneira 

discreta, mas firme e detalhada, não discorda de que havia muitas “carências” no LG, 

embora defendesse que os problemas poderiam ser resolvidos. Apresentou um relatório 

indicando as soluções possíveis, mantendo e evidenciando sua posição contra-

argumentando, “apesar dos percalços, é o único estabelecimento de ensino secundário 

existente na Província” (GOIÁS, 1858-1868).  

Para esse inspetor, a questão problemática estava na estruturação do ensino 

ofertado pelo LG, fato que não justificava a supressão. Ele faz referência que a falta da 

seriação do curso traz consequências sérias, como a não conclusão pelos alunos, pois 

                                                                 
42Por meio dos relatórios e ofícios, observamos que Santa Cruz, como ficou conhecido, era deputado 

provincial na época de sua nomeação, sendo eleito deputado geral alguns anos depois. O acúmulo 

transcendia a função de cargos da instrução, pois o mesmo circulava em outros espaços do poder público. 

Independentemente das diferentes funções, parece-nos que, ao pioneiro Santa Cruz, coube a tarefa de 

estruturar a Inspetoria Geral da Instrução na Província de Goiás, estabelecendo rotinas para o 

cumprimento das funções relacionadas a esta pasta. 
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estes não eram obrigados a realizar os exames, adquirindo então “ligeiros 

conhecimentos”. Essa é uma preocupação passível de ter sido considerada e agravada 

diante de dois aspectos: a necessidade de equiparação ao Colégio Pedro II, referência a 

todos as outras instituições secundárias no país, desejada por muitos, já que o LG não 

ofertava certificação aceita pelas academias. Ou seja, admitia-se que havia problemas, 

mas não a ponto de tornar a instituição um seminário. 

Bretas não se limita em tecer críticas formalizadas para o ensino laico e público, 

também não se limita em defender o ensino sob o formato religioso, assim como 

Fernando Azevedo, em sua obra Cultura Brasileira (1976). Para Bretas (1991, p. 208), 

o melhor ensino foi o ministrado pelos padres da Companhia de Jesus, pois “[…] 

somente nas províncias culturalmente mais desenvolvidas, as províncias costeiras, onde 

os jesuítas deixaram um começo de cultura, a situação era menos ruim”. Tomando este 

ensino como exemplar, ainda para o autor, o importante era “[…] atingir a eficiência 

dos antigos colégios jesuítas, cuja falta era profundamente sentida” (Ibidem, p. 364). 

Bretas infere favoravelmente citando como referência o Concílio de Trento, do século 

XVI, que recomendava e instruía as Dioceses para a criação de Seminários para 

formação de seus sacerdotes, ignorando que esse debate aconteceu no século XIX, sob o 

prospecto de um debate influenciado pelos liberais.  

De forma inteiramente anacrônica, o autor defende, em sua obra, que a melhor 

saída para o LG seria sua supressão, substituindo-o pelo Seminário, argumentando que 

“[…] de seus bancos poderiam sair algumas vocações com melhor base para uma 

formação clerical” (Ibidem, p. 363). Ao se posicionar dessa forma, Bretas parece querer 

cobrar práticas de uma instituição de um século atrás, apesar de reconhecer o caráter dos 

Liceus, que não se destinavam para formação do clero. Defendida dessa maneira, 

parece-nos até mais confortável aceitar que, para inspetores e presidentes de província, a 

criação do Seminário Episcopal Santa Cruz, que iria suprimir o LG, seria a maneira 

mais acertada e confortável para sanar os problemas do ensino no LG.  

O Seminário Episcopal Santa Cruz entra no debate como uma proposta de 

reforma da instrução secundária. Por um lado, argumentava-se que seria um aporte às 

necessidades financeiras da província e, por outro, alternativa à emergência de se 

“alavancar” a instrução e esta etapa de ensino em específico, principalmente por 

considerarem que, ao reunir as cadeiras do LG, este poderia ser suprimido, sendo a 

“salvação” dos males enfrentados pela instrução secundária goiana. 
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Santa Cruz conclui seu relatório expressando sua opinião sobre a polêmica fusão 

do LG com o Seminário: 

 

[…] poder-se-há talvez reunir o Lyceo ao Seminario Episcopal, quando este 

for estabelecido, mas essa reunião, na minha humilde opinião, terá 

grandíssimos inconvenientes. Difficultar-se-há então a reforma d organisação 

do mesmo Lyceo, no sentido em que julgo conveniente que seja operada; 

pois que o defeito capita d’essa organização é o caracter puramente litterario 

ou preparatório do ensino, o qual à província muito conviria que fosse um 

pouco mais utilitário, compreendendo somente, além dos conhecimentos da 

última espécie lembrada, os que são indispensáveis a um homem bem-

educado. (GOIÁS, 1858-1868)  

 

Ignorando a opinião que prevalecia, Santa Cruz deixa evidente que era contrário 

à anexação, apontando outros inconvenientes ponderáveis. Propõe então uma reforma, 

na qual considerava um internato como saída para o aumento da frequência e uma 

reorganização do plano de estudos que tirasse o caráter fortemente literário do LG.  

 

N’uma palavra, resumindo o que tinha que dizer n’este ponto, direi que o 

Lyceo deveria ser reformado no plano dos pro-gymnasios alemão, mutatis 

mutandis; ou ficando compreendendo, com pouca alteração, as matérias que 

hoje, com pouca alteração, entrão na primeira parte do curso de estudos do 

collegio de Pedro Segundo... ora não sei se o regimento dos seminários será o 

mais proprio para prepara homens para todas as carreiras da vida. A direção 

do seminário há de necessariamente pertencer a bispo diocesano, assim ou 

ficará a assembléia e o governo provincial, e mais autoridades, encarregados 

da instrucção publica...porque é possível acontecer que a autoridade 

eclesiástica queria dar uma direção minimamente orthodoxa ao mesmo 

ensino. (GOIÁS, 1858-1868). 

  

Santa Cruz argumenta ainda uma reforma tendo como referência os ginásios 

alemães recorrendo a uma expressão do latim que significa “mudando o que tem de ser 

mudado”. Ou seja, para este, o modelo seguia sendo laico com seriação, disciplinas 

específicas, frequência obrigatória e exames ao fim de cada série, citando o modelo do 

Colégio Pedro II. O inspetor alerta ainda sobre sua dúvida de que um seminário 

prepararia homens para todas as carreiras tão “diversas”, usando inclusive a expressão 

“ingerência do bispo da diocese”, demonstrando preocupação com a questão dos 

problemas que porventura fossem causados em ter que gerir jovens com perfis 

diferenciados. Esse aspecto parece interessante para refletir a respeito dos debates em 

torno de formar homens que assumissem outros lugares que não fossem limitados aos 

espaços religiosos.     
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Quanto à direção do Seminário a cargo da diocese, para o inspetor era 

problemático pelo fato de correr o risco de se tornar puramente eclesiástica e ortodoxa. 

Aqui e em outros documentos, a concepção pela laicidade se manifestava, ainda que 

fragilmente, já que estávamos em momento de discussões liberais, republicanas e 

democráticas em evidência por todo o país. E estas não deixam de afetar os aspectos 

relacionados à instrução.  

O embate entre Igreja e Estado perpassou o século XIX, refletindo em Goiás o 

que estava acontecendo no Império, um processo que se iniciou no Brasil independente 

e culminou com a separação entre Igreja e Estado na Constituição de 1891. O regalismo, 

postura submissa da Igreja ao Estado, marca as funções religiosas e eclesiásticas 

controladas pelo Estado Imperial (Ministério do Império), como registrou Vainfas 

(2002, p. 348): “Considerando todos os quadros eclesiásticos como funcionários 

públicos; nomeando párocos; [...]; regulamentando seminários (1863) ”.  

À medida que o final do século se aproximava, os conflitos do movimento 

católico antiliberal, que representava a defesa da Igreja contra as ideologias modernas, 

como, por exemplo, o racionalismo, o liberalismo, a criação de instituições laicas, 

monopólio leigo da educação e outros, aumentam: 

 

As relações entre a elite eclesiástica ultramontana e a elite dirigente imperial, 

majoritariamente regalista, anticlerical e laica, apesar de católica, seriam 

marcadas por uma série de impasses. O clero ultramontano criticava o 

descaso dos gabinetes imperiais com o investimento em seminários, com a 

nomeação de novos sacerdotes, e com a importância da educação religiosa na 

formação dos cidadãos. (VAINFAS, 2002, p. 449) 

 

A década de setenta marca o auge da crise entre Estado e Igreja, a conhecida 

Questão Religiosa (1872-1875), que expõe abertamente as diferenças gestadas no início 

do século, ocasionando prisões e colocando em cheque a autonomia e o poder da 

religião católica no Brasil. O Império, a despeito das crises, manteve o catolicismo 

como a religião oficial até o final, pois era a Igreja que contribuía para a manutenção da 

chamada ordem em um país que explodia protestos mantidos pelas desigualdades 

sociais, em especial pela manutenção da escravidão.    

Na província de Goiás, o debate seguia, nos relatórios dos anos sessenta, quando 

o assunto é a instrução secundária, girando a discussão em torno de LG e do Seminário 

Episcopal Santa Cruz. Os inspetores não se eximiam de opinar sobre o assunto, 
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considerando uma mudança necessária argumentada pela população provida do saber e 

da instrução (são diferentes), da dificuldade dos pais sustentarem seus filhos fora de um 

internato, que a mocidade precisava ser instruída com a finalidade de garantir o 

progresso para a província.  

A variedade de opiniões sobre o assunto, vezes antagônicas, vezes próximas, era 

própria dos grupos e de seus interesses envolvidos na questão. Não havia 

homogeneidade nos discursos nem entre os que defendiam a fusão e nem entre os que 

eram contra. Isso pode ser observado pelo próprio discurso da Igreja, no qual alguns 

clérigos viam com desconfiança esta cisão. Não cabe falar de privatização, pois seria 

anacrônico pensar nisso em um tempo em que a Igreja e o Estado se fundiam a despeito 

dos confrontos existentes.    

Por um lado, o clero mantinha sua finalidade de formar sacerdotes, dentro dos 

princípios morais da Igreja, e não investir em candidatos leigos para as academias, ao 

menos em Goiás. De outro, os alunos do LG, que não queriam perder o espaço público e 

laico que não lhe impunha uma disciplina rígida com comportamentos esperados pela 

Igreja. Ainda de outro lado, homens públicos, de diversos espaços, relacionavam a 

instrução à ideia do progresso defendendo a formação da mocidade. Todos, com seus 

motivos, protagonizavam o debate a respeito da instrução secundária, independente dos 

motivos e argumentos. Na segunda metade do século XIX, este tema é pauta na capital 

da província.  

Bretas, como se fizesse parte do debate, opina na direção oposta, pois via com 

bastante entusiasmo que a “saída” para o LG seria a supressão com algumas cadeiras 

anexas ao Seminário. Para ele, essa seria uma saída bastante aceitável, recorrendo aos 

argumentos já apontados. Ressaltou a necessidade de novidades que representassem 

“progresso” em uma província distante, isolada, marcada pela pobreza crônica e outros.  

Cingindo o debate, não como pesquisador, mas como partícipe do processo, Bretas 

(1991, p. 371) segue opinando:  

 

[...] se transferidas para o Seminário as cadeiras do Liceu, iriam com elas os 

seus ocupantes, alguns deles conhecidos como anticlericais, senão ateus. E, 

por último, iriam também para o Seminário todos os alunos do Liceu, já 

acostumados a uma disciplina muito liberal, senão anárquica, alunos que, em 

convívio com os minoristas, poderiam, ou atraí-los para os seus objetivos, 

fins e modos de comportamento, ou ainda criar entre os dois grupos um 

choque de consequências imprevisíveis. 
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As expressões anticlericais, anárquicas, modos de comportamento e 

consequências imprevisíveis definem como o professor Bretas via a ideia de junção do 

Seminário ao LG. Esses termos apenas confirmam que, se para o professor a ideia 

pareceu assustadora, quase que violenta, imaginemos os embates que deveriam ter 

promovido no século XIX. Bretas mantém, pois, a opinião de fechar o LG. Contudo, 

voltando para o tempo do debate, foram inevitáveis as defesas em torno do caráter 

contraditório da junção dessas duas instituições com objetivos tão distintos.  

As manifestações em torno da permanência do LG ganharam forte movimento 

de opiniões criado por professores e alunos, com apoio de parte da imprensa, todos 

contra sua anexação ao Seminário. Nos relatórios de 1865 e 1866, pela primeira vez, 

aparece a opinião dos alunos que se habilitaram para os exames no LG, que sobre isso 

comentavam: 

 

O Lycêo de Goyáz fora criado com objetivos próprios a estabelecimentos 

desse tipo, de dar aos moços os preparatórios exigidos para ingresso nas 

academias, demonstrava conceber o ensino ofertado pelo LG como 

“diferenciado, público e laico”. (FRANÇA, 1866) 

 

Bretas (1991) reconheceu a resistência por parte de alunos e professores contra a 

fusão ou a supressão do LG. O autor revela que essas defesas eram manifestadas através 

de protestos e passeatas com “vozes barulhentas e irritantes”, além de reuniões e 

reivindicações que recebiam o apoio da população da capital, de alguns deputados e da 

imprensa liderada por Antônio Félix de Bulhões, intelectual e republicano convicto, que 

estava à frente do jornal A Tribula Livre. 

No mesmo relatório, o inspetor João Augusto de Pádua Fleury (1865-1866) 

insistiu na necessidade de rever a prática do LG e, semelhante a outros inspetores e 

homens públicos, ressaltou a respeito da importância de uma reforma para esta 

instituição. Outros homens públicos, inspetores e presidentes da província insistiam nas 

formações distintas atribuídas à casa estabelecimento: A primeira: o LG se destinava a 

preparar para a formação mais acadêmica. A segunda: o Seminário é que se destinava 

puramente para a formação clerical, em regime de internato. Como afirmou o Presidente 

da Província, em 1879, Aristides Spínola, deixar que o LG fosse suprimido seria 

inaceitável, afinal: 
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Pensar a decadência do único estabelecimento de instrucção secundaria da 

Provincia é um facto entristecedor. Porque desampara a mocidade goyana as 

aulas do único estabelecimento de educação secundária da capital? [..] se 

algumas providencias não forem tomadas, esta terra está inevitavelmente 

condenada a decadência. (SPÍNOLA, 1879) 

 

Veja que, na opinião desse presidente, desativar o LG seria o mesmo que 

desamparar a mocidade da província de sua formação, mas ressalta que se faziam 

necessárias providências para tornar a instrução secundária digna do seu objetivo. O 

Presidente da Província Antero Cícero de Assis, entre o cuidado de não ferir o clero e 

nem o poder público, tinha que tomar providências para a instalação do Seminário e não 

via com bons olhos esta fusão, porque via muitos inconvenientes.  

Adentramos a década de 1870, na qual o Seminário Episcopal Santa Cruz é 

instalado contando com uma subvenção do governo provincial, algo que fazia parte das 

relações do período. Não vamos nos ater ao funcionamento deste local (porque este 

merece uma pesquisa), porém os documentos separados do LG, que continuava sendo a 

instituição de instrução secundária pública e oficial, apontam que o Seminário Episcopal 

passava por problemas tão iguais ou maiores que o LG. Nos relatórios do Seminário são 

evidentes os confrontos entre o clero e o Estado, representado pela Inspetoria de 

Instrução Pública. A tão defendida saída para a instrução secundária se acercava das 

mesmas dificuldades do LG: falta de professores e verbas, já que contava com subsídio 

do governo.  

No ano de 1878, o Seminário Episcopal Santa Cruz foi fechado e, em defesa 

deste estabelecimento, Bretas (1991, p. 376) define o fechamento afirmando que teve 

uma “dolorosa trajetória” e que, mesmo não produzindo grandes benefícios que dele se 

esperava, teve, entretanto, “[…] o mérito da honrosa participação na formação da 

juventude, prestando grandes serviços à Igreja e à sociedade goiana pela influência 

exercida nas lideranças culturais e políticas da Província”. O autor não cita quem foram 

essas pessoas honrosas formadas pelo Seminário, ao contrário, boa parte dos nomes 

considerados de prestígio pelo autor saiu do LG.  

Foram anos de muitas discussões, com opiniões distintas, mas nesse período 

entra em cena uma outra instituição secundária: a Escola Normal, tema que já vinha 

sendo debatido desde os anos 40, devido à necessidade da habilitação de professores 

para a instrução primária. Novamente surge o debate de aproximar o LG da Escola 
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Normal, cuja perspectiva era anexar a Escola Normal, só que diferente da questão 

anterior, com o Seminário. Este tema não será abordado neste trabalho, mas vale 

ressaltar que, para alguns presidentes de província, isso era viável, pois traria economia 

para os cofres públicos. Ao finalizar a década de 1880, temos a instrução secundária 

goiana estruturada da seguinte maneira: o LG com 42 anos de existência; o Seminário 

de Santa Cruz, restabelecido desde 1880 e o Externato Goiano.  

Todo esse movimento nos deixa diante de outra constatação: ter um LG como 

instituição de referência da instrução secundária era importante para a população da 

província. A questão maior girava em torno de estruturar esta etapa de ensino, tanto que, 

em relatórios posteriores, a ideia de se reformar a instrução passa a ser a pauta principal, 

mesmo que, para alguns, essa reforma ainda significasse a anexação do LG ao 

Seminário. Afinal, era ainda forte a presença do clero no ensino. Expressões como 

abatimento, desânimo, inexpressivo, esmorecimento, ressuscitar, desalento e outras 

aparecem nos discursos que focam o LG. Nesse sentido, ora parecia associar o LG a 

uma espécie de doente, ora se fazia alusão a um estabelecimento que antes foi muito 

bom e depois piorou.  

 

3.4 Inspetores Gerais da Instrução Pública e seus dispositivos para padronizar a 

Instrução Secundária 

 

Optamos por eleger, como última perspectiva para este debate, o movimento 

encontrado nas fontes que manipulamos e que se referem aos registros dos inspetores de 

instrução pública da província nas décadas de sessenta a oitenta. Observam-se distintas 

iniciativas que são constantes: procedimentos administrativos de funcionamento, 

matrículas, aulas, exames, férias, deveres do diretor, professor, secretário, porteiro, 

enfim, a regulamentação diária do cotidiano da instituição. A organização aparece por 

meio de relatórios e outros documentos, como regulamentos, leis específicas, 

solicitações via ofícios, que demonstram como o processo de organização da instrução 

secundária era complexo. 

Vamos observar, neste movimento, aspetos considerados relevantes para pensar 

a instrução secundária: a criação e a prática dos inspetores gerais em torno da instrução 

secundária e algumas questões internas apresentadas nos relatórios, que são importantes 
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para compreender a implementação do LG. 

 

3.4.1 Criação da burocracia da instrução e a prática dos inspetores gerais: debates e 

polêmicas 

 

Desde o início do Império brasileiro, já se discutia a criação de uma Inspetoria 

de Instrução43, pois até então a administração da instrução pública ficava centralizada 

no gabinete do Ministro do Império da Corte e nos gabinetes dos presidentes das 

províncias. De acordo com os relatórios, essa situação dificultava uma possível 

melhoria no acompanhamento da instrução. Sobre esse aspecto, é que vamos nos 

debruçar tomando ainda como referência o que o professor Bretas discorre sobre isso.  

Bretas (1991) enxerga a atuação dos inspetores com certa indiferença ou 

desconfiança. Analisa-os a partir de uma perspectiva de inoperância e ineficiência, 

impraticável, reproduzindo, na íntegra, os discursos apresentados em relatórios 

presidenciais, que consideravam a inspeção das escolas sempre “imperfeita e 

dificílima”. Seguindo sua prática de opinar como se estivesse integrado ao processo, o 

autor considerava que a criação da inspetoria implicaria em despesa pesada para o 

diminuto orçamento da província.  

O tema não sai do cenário, sobretudo na segunda metade do século XIX com a 

Reforma de Couto Ferraz44, na qual aponta que: “[...] Haverá no Município da Corte um 

Inspetor Geral da Instrução, […] o governo marcará um regulamento as suas 

atribuições, e o modo porque será feita a inspeção das escolas (BRASIL, 1854). Pela 

Reforma, ficava evidente que toda a parte administrativa de fiscalização, execução e 

funcionamento do ensino passava do Gabinete Ministerial para a Inspetoria Geral. 

Nesse sentido, a mesma expõe seus dispositivos de atuação, estabelecendo, entre outros, 

a criação de um órgão de inspeção vinculado ao Ministério dos Negócios do Império: a 

Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária. Esta seria responsável pela 

verificação do ensino público e particular, seus estabelecimentos, profissionais e 

materiais.  

                                                                 
43A Inspetoria Geral da Instrução Pública se constituíra como que no embrião do qual se formaram mais 

tarde as Diretorias de Ensino (nos primeiros anos da República), ou Secretarias da Educação (pós anos 

trinta), nos Estados da União.  

44O Decreto n. 1.331-A - Reforma de Couto Ferraz também foi detalhado no capítulo I. 
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Desde a criação da inspetoria, a província contava com a ação de um órgão 

responsável pelo acompanhamento das escolas. Assim, a instrução ia se 

complexificando e ganhando relevância, inclusive nos discursos governamentais. 

Consequentemente, o órgão vai cada vez mais assumindo responsabilidades antes 

desempenhadas pelo próprio executivo. Com o órgão criado, surgem seus executores. A 

escolha destes era tarefa centralizada no Imperador, que se cercava de pessoas de sua 

confiança para fazer valer as normas, reformas, leis e atos imperiais.  

No que se refere às atribuições destinadas ao cargo de Inspetor Geral da 

Instrução Pública, a Reforma Couto Ferraz estabelecia:  

 

[..] a) inspecionar por si, por seus delegados, e pelos membros que designar 

dentre o Conselho Diretor, todas as escolas, colégios, casas de educação e 

estabelecimentos de instrução primária e secundária assim públicas como 

particulares; b) presidir os exames de capacidade para o magistério e conferir 

os títulos de aprovação; c) autorizar a abertura de escolas e estabelecimentos 

de instrução; d) rever os compêndios adotados nas escolas públicas, corrigi-

los ou fazer corrigir, e substituí-lo; e) coordenar os mapas e informações que 

os presidentes das províncias remeterem ao governo sobre a instrução 

primária e secundária; f) convocar o Conselho Diretor, presidi-lo e mandar 

proceder aos exames e informações necessárias; g) instituir anualmente em 

cada paróquia um exame dos estabelecimentos públicos e particulares de 

instrução e enviar ao governo uma exposição circunstanciada sobre o 

progresso comparativo desses estabelecimentos; h) organizar o regimento 

interno das escolas e dos outros estabelecimentos de instrução pública; i) 

apresentar ao governo o orçamento anual da receita e despesa coma instrução 

a seu cargo; j) expedir instruções para os exames; l) propor ao governo 

gratificações extraordinárias e aumento de vencimentos para os professores 

públicos; m) remeter, no fim de cada trimestre, um mapa nominal dos alunos 

matriculados e sua frequência, e no fim do ano um mapa geral com o 

resultado dos exames; n) publicar com antecedência o dia, hora e lugar dos 

exames. (BRASIL,1854) 

 

 Como já foi ressaltado, o Império não necessitava de autorização para controlar 

seus ministérios e seus súditos. Dessa forma, as expressões: “nomear”, “autorizar”, 

“convocar”, “impedir”, “visitar”, “analisar”, “inspecionar”, “organizar”, “coordenar” 

nos indicam qual vai ser o perfil desse profissional para cumprir essa função. O controle 

está posto, isto está claro, mas ainda nos cabe perguntar, com as pistas ofertadas pelo 

documento, a respeito do lugar da instrução para a monarquia, pois a criação dessa 

função parece apontar para o controle, mas também pode indicar que a instrução 

ocupava um lugar de poder e de relações descentralizadas. Aqui se faz necessário 

destacar que o Império é marcado por uma característica de controle, por isso toda 



106 

 

proposta de reforma tendencia a ser descrita na perspectiva da vigilância. Assim não 

podemos perder de vista que esta seria a opção para a manutenção da realeza. 

 Vejamos: o primeiro item estabelece o papel desse cargo no que se refere a 

inspecionar por meio de seus membros – ou seja, o cargo proclamava a gestão com 

outros, fato que pode impedir uma possível centralização – os estabelecimentos de 

ensino: escolas, colégios, casas de educação, além das modalidades da instrução 

primária e secundária. Percebe-se que a inclusão de casas de ensino pode estar 

relacionada a um possível acompanhamento do Estado para com as escolas domésticas. 

Outro aspecto refere-se à inspeção de escolas públicas e particulares, o que nos leva a 

pensar que a atuação desse órgão não se limitava às instituições de instrução pública, 

estendendo para a particular e indicando um lugar de poder. Portanto, pode significar 

que a desconfiança por parte da instrução, em qualquer modalidade ou instituição, 

estava posta, indicando lugar de poder e, possivelmente, preocupação com um processo 

educacional em construção. 

Rever, coordenar, organizar e propor, seja em que circunstâncias apontadas na 

Reforma, de forma a ser discutida, inclusive com a organização de um Conselho, pode 

sugerir que os sujeitos envolvidos com ela tinham participação, e isso não nos parece 

revelar algo tão centralizador. Com base no aumento das funções da Inspetoria Geral, 

percebe-se como esta vai, ao longo do período abordado, ganhando maior presença e 

visibilidade dentro das tarefas que o Estado tomava para si. Há nisso um indicativo 

maior que é a forma pela qual o Presidente da Província - que na primeira metade do 

século era responsável pela grande maioria das funções, inclusive por aquelas que 

passaram a ser de responsabilidade da Inspetoria Geral - vai ganhando sustentação na 

execução de suas crescentes tarefas com a criação de órgãos do Estado, fundados para 

tratar de assuntos específicos, como no caso da Inspetoria com relação à educação 

escolar, descentralizando, dessa forma, tarefas que eram até então de responsabilidade 

apenas de um indivíduo.  

No ano de 1856, cria-se, em Goiás, a função de Inspetor Geral. Para Bretas 

(1991, p. 340): 

 

 Por esse dispositivo se infere que as intenções do Presidente não era criar a 

repartição da Inspetoria Geral, nem os cargos de inspetor e de secretário da 

mesma, mas criar simplesmente as funções, que, sem dispêndio algum, 

poderiam ser acumuladas pelo diretor e pelo secretário do Liceu.  
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Nessa citação, fica evidenciado como os fatos, para Bretas, são investigados de 

forma que corre risco de desconsiderar seus significados. Os acontecimentos não são 

entendidos como expressão do movimento histórico que ocorria naquele espaço: 

província em construção, inserida em um Império; e tempo determinado: segunda 

metade do século XIX, conflitos entre monarquia, Igreja e movimentos republicanos, 

abolicionistas etc. O autor faz uma leitura depreciativa da criação da inspetoria, ficando 

anulada, com isso, a perspectiva de enxergar a criação deste órgão, que, gradativamente, 

poderia se converter em um instrumento entendido capaz de, se não resolver, tentar 

encaminhar os problemas do ensino, imprimindo-lhe uma certa direção. Nesse 

movimento, é possível considerá-lo como um órgão que foi também propositivo na 

institucionalização da instrução secundária. 

Averiguamos tomando como referência outros relatórios deste mesmo cargo, 

como o relatório produzido pelo Inspetor de Instrução Santa Cruz, datado do ano de 

1858, que é um dos mais completos de todos os outros lidos. Esse documento indica 

inúmeras sugestões ao Presidente de Província de forma a melhorar a instrução pública 

secundária: mudança nos planos de estudos das cadeiras; valorização de professor 

através da melhoria do salário e formação; organização do ensino por série, sugerindo 

“uma subsequente a outra”, o que nos remete à seriação e à reorganização do LG, 

considerando que “[…] o governo imperial não podia ter feito maior serviço ao ensino 

público das províncias”.  

Observemos, a partir de alguns trechos desse relatório que Santa Cruz, pelos 

seus argumentos na defesa do LG, parecia uma pessoa atenta aos acontecimentos 

relacionados à instrução pública secundária no Império. Para Bretas, os anos sessenta 

foram de indecisão na Inspetoria com vários ocupantes, algo definido como “a 

Inspetoria descia ao mais baixo grau de eficiência” (BRETAS, 1991, p. 346). Desse 

modo, a inoperância, a ineficiência, a vigilância e outros atributos negativos ressaltados 

por Bretas para com os inspetores podem provir das posições dos gestores, desde esse 

período, que viam o funcionalismo com desconfiança (algo muito comum nos dias 

atuais com outras roupagens).  

Entendemos que essas generalizações presentes em seu estudo se deram em 

função dos revezamentos na função, já que muitos desses inspetores eram professores 
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no LG e, como dito anteriormente, eram ainda ocupantes de outras funções públicas. 

Uma destas era como deputado provincial, o que explica tantas saídas e substituições. 

Mas não podemos deixar de considerar o que nos apontam os documentos nesse 

intervalo de tempo: ofícios com solicitação de livros, de instalação de uma biblioteca no 

LG, solicitações amparadas na legislação (Regulamento de 1856) requerendo melhores 

condições salariais e interpondo sobre as obrigações cabíveis aos professores interinos, 

dentre outros.  

Todas essas informações estão registradas em um mesmo livro e foram extraídas 

de ofícios expedidos, mapas de frequência e principalmente dos relatórios elaborados 

por esses inspetores. Mas o que nos chama a atenção é o que Bretas (1991) chama de 

“indecisão na inspetoria”, que, para nós, chega como algo positivo, pois o que teria 

acontecido que dificultava a escolha de um inspetor? Como anteriormente discutimos 

sobre uma função detentora de poder, que se trata de um cargo de confiança da 

Presidência da Província, com inúmeras atribuições, isso nos faz constatar que se tratava 

de uma opção complicada. Afinal, não poderia ser uma pessoa qualquer, o que reforça o 

cuidado com a escolha. 

Achamos importante ressaltar e fazer perguntas, pois isso torna possível apontar 

uma outra direção, como afirma Pesavento (2003), de forma a não privilegiar análises 

que nos chegam como certeza normativa. A releitura dos documentos é a possibilidade 

de um novo horizonte a ser visto, revisitar a “velha fonte” (relatórios), iluminados por 

novas perguntas: será que todo o processo da instrução foi tão caótico, como sugere 

Bretas? Afinal, estamos falando de um tempo em que a instrução pública era vista como 

essencial para a construção da nação civilizada. Assim podemos indagar, duvidar, 

encontrar outras possibilidades do olhar. É possível contrapor as ausências, porque foi 

em decorrência das solicitações circunscritas em ofícios e relatórios, principalmente, 

que a repartição e a função vão construindo sua trajetória.  

Tomando como referência o exercício desses primeiros inspetores, pode-se 

perceber que é possível, a partir dessas informações colhidas nas fontes, relatórios dos 

presidentes de província e relatórios dos inspetores, termos indícios de possibilidades de 

se refutar argumentos como o de Bretas (1991, p. 341), que, na direção contrária, 

afirma: 
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[...] a Inspetoria Geral, nascida de um artigo de regulamento, quase que 

apenas para constar que a província de Goiás possuía um órgão controlador 

das atividades do ensino, subsistiu apesar de sua fragilidade e ineficiência. 

Poucos inspetores (e diretores do Liceu) tiveram a preocupação de ativá-la e 

dar-lhe a importância que merecia.  

 

 A afirmação acima parece provir de uma historicidade delicada, pois afirmar que 

o órgão é frágil e ineficiente, de forma determinista e descontextualizada, é o mesmo 

que não reconhecer que o processo educacional, com todo seu aparato e sujeitos, estava 

em construção, fato que poderia fazê-lo enxergar essa construção para além das 

ausências e faltas. É preciso correlacionar para entender que a função e a repartição vão 

se constituindo, de forma que a função do Inspetor de Instrução na província de Goiás 

tivesse suas atribuições melhor definidas como fruto do processo histórico e 

aprimoradas quando criado o seu próprio regulamento, que dizia: 

 

[...] fiscalizar as escolas, por si e por seus inspetores paroquiais, transmitindo 

ao Presidente, anualmente, em relatório, as ocorrências mais importantes... 

receber e responder toda a correspondência relativa ao ensino; orientar e 

censurar os professores, e inspetores não cumpridores dos seus deveres; abrir 

e realizar concursos de professores; indicar nomes para nomeação de 

professores e inspetores paroquiais, distribuir material escolar; coletar dados 

e organizar mapas estatísticos relativos à instrução; impor penas aos 

professores e inspetores, propor abertura e fechamento de escolas onde fosse 

conveniente; organizar o orçamento geral da despesa com as escolas; rever os 

compêndios adotados nas escolas públicas e particulares, indicando ou 

proibindo o seu uso; propor “ex-oficio” a jubilação de professores quando 

achasse conveniente, e por fim dar conta de tudo ao Presidente, em relatório 

anual, circunstanciado, remetendo-o 30 dias antes da abertura da Assembleia 

provincial, juntamente como todos os papéis coletados. (GOIÁS, 1869) 

 

 Veja como, a partir dessas atribuições, podemos indicar uma atuação mais 

propositiva do que nos fizeram enxergar pesquisadores que tiveram nas ideias 

azevedianas a verdade inquestionável. As palavras orientar, realizar, organizar, propor 

são indicadores que apontam como a função do inspetor vai se constituindo com 

condições de se solidificar. É possível perceber, mesmo com as particularidades, que foi 

se constituindo de forma a manter a centralização forte no período da monarquia, 

mesmo que tendo sido constituída a partir do Ato Adicional de 1834, que prezava pela 

autonomia das províncias e da instrução.  

Em sua maioria, os Inspetores de Instrução Pública da Província de Goyaz foram 

homens que se destacavam na sociedade burocrática provincial, pessoas influentes, que 

ocupavam outros cargos, sem que sua formação escolar fosse condição balizadora. Aqui 
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vale a ressalva de que a formação escolar nesse período não pode ser considerada 

critério para assumir qualquer cargo, pois não era grande o número de pessoas públicas 

que tinham título escolar. Foram pessoas que ocuparam outras funções públicas e 

agiram muitas vezes orientando ações a serem colocadas em prática, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas pela instrução pública em geral e pela instrução secundária em 

específico.  

A partir da documentação manuscrita, tivemos contato com relatórios de doze 

inspetores. O quadro abaixo nos oferece dados desses homens, nomes e período que 

assumiram a Inspetoria de Instrução Pública. 

 

Quadro 7 - Inspetores de Instrução Pública da Província de Goiás (1860-1889) 

PERÍODO PROFESSORES 

1860 João Luiz Brandão  

1860 Vicente Moretti Foggia 

1860 e 1861 João Luiz Brandão 

1861 Joaquim Félix de Souza 

1861 João Luiz Brandão/ Joaquim Félix de Souza 

1862 e 1863 Joaquim Félix de Souza 

1863 Benedito Félix de Souza 

1863 Vicente Moretti Foggia 

1863 Benedito Félix de Souza 

1865 Cônego Joaquim Vicente de Azevedo 

1866 João Augusto de Pádua Fleury 

1867 Coriolano Augusto de Loyola  

1867 João Augusto de Pádua Fleury 

1867 Coriolano Augusto de Loyola  

1868 Vicente Moretti Foggia  

1869 Cônego Joaquim Vicente de Azevedo 

1881 Pedro Dias Paes Leme 

1881 Joaquim Gomes de Oliveira 

1882 João Bonifácio Gomes de Siqueira 

1887 Manuel Sardinha de Siqueira. 

1887 João Bonifácio Gomes de Siqueira 

1888 Benjamim Baptista da Luz 

1889 Joaquim Gomes de Oliveira 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Muitos destes eram membros da Igreja, desembargadores, dentre outros. E na 
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tentativa de se estabelecer algumas possibilidades, refletiremos a respeito de suas 

atuações profissionais diversas, influências políticas distintas. Essas pessoas, por algum 

motivo, eram escolhidas para ocupar uma função que, hierarquicamente, estava acima 

do Inspetor de Instrução e no que concerne à instrução, só havia o Presidente da 

Província. Isso tornaria o inspetor um sujeito relevante para o debate entre as questões 

sobre instrução pública e a presidência. 

  Bretas não parece atribuir importância para o cargo de Inspetoria de Instrução:  

 

[...] era entregar ao mesmo diretor algumas tarefas administrativas do ensino 

na Província, dando, assim, mãos o que fazer a esse dirigente para desafogar 

um pouco o Gabinete da Presidência, onde se acumulavam todos os negócios 

da instrução pública. (BRETAS, 1991, p. 345) 

 

Essa função, segundo o autor, servia para “desafogar” o gabinete, não como uma 

atividade importante da inspetoria, demonstrada pelos diversos motivos apontados 

anteriormente nos quais se destaca a relevância do cargo, ocupação de um lugar que 

dava status no período, e para o qual haveria muitas atribuições importantes. Então, não 

nos parece ser algo apenas para desafogar as demandas.  

As substituições eram feitas interinamente pelo secretário do Liceu e da 

inspetoria, ocorrendo, geralmente, no caso de licenças ou no que era mais comum, 

quando havia a necessidade de o inspetor “tomar assento na Assembleia”. Inclusive, era 

comum as saídas para ocupar assento na Assembleia, como também ocupar vários 

cargos. Sobre isso, os documentos informam que isso não era algo limitado aos que 

ocupavam cadeiras do magistério. O próprio Bretas registrou que o presidente da 

província, Assis Mascarenhas, além de presidente, era deputado da província, e quando 

ia tomar assento deste cargo na Corte, o vice-presidente assumia.   

Em relatório de 1864, do presidente da província João Bonifácio Gomes da 

Siqueira, é possível perceber as dificuldades de se encontrar um inspetor geral que 

atendesse ao perfil desejado para o cargo. Nesse sentido, ele diz: 

 

[..] tendo concedido ao professor de geografia e história do Lycêo Dr 

Benedicto Félix de Souza, a demissão, que pedio, do lugar de inspector geral 

da instrucção pública e director do Lycêo designei para o substituir o 

professor da cadeira de latim padre Joaquim Vicente de Azevedo...[..] assim 

até se encontrar a pessoa talhada para o cargo. (SIQUEIRA, 1864) 
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 Pelas iniciais da profissão antes dos nomes, é possível perceber que tanto os 

professores quanto os inspetores tinham outras profissões. Grande parte era formada por 

membros da Igreja, nas mais diversas funções eclesiásticas, como também havia os que 

tinham funções públicas na área da justiça, como os juízes, os bacharéis. Estes foram 

em bom número, não podendo deixar de citar os engenheiros. Nessa lógica, o Presidente 

da Província Augusto Ferreira França vê na pessoa de João Augusto de Pádua Fleury 

outro sobrenome bem presente nas atividades políticas, econômicas e de ensino, “pessoa 

talhada” para o cargo de inspetor geral, sendo possível observar, pela quantidade de 

ofícios trocados com o presidente Augusto Ferreira França, que teve uma atuação cheia 

de entusiasmo, pois eram várias as sugestões e orientações, inclusive com os inspetores 

paroquiais. 

 Em relatório produzido no ano de 1866, o inspetor geral João Augusto de Pádua 

Fleury coloca a preocupação em relação ao Liceu: “não é satisfatório o estado do 

Lyceo”. E mais adiante revelava que “os professores e funcionários são assíduos”, 

dentre outros elogios, e logo depois, em ofício de 13 de dezembro de 1866, recebido do 

presidente da província Augusto Ferreira França, esclarece que o mesmo o autorizou “a 

tomar as providências necessárias, regularizar as matérias e os professores, estimular os 

pais a matricularem os filhos”.  

Aproveitamos essas questões, professores e família, para refletir sobre como 

esses temas são tratados pelo professor Bretas. “Tomar as providências” estaria sempre 

vinculado à questão da punição, tanto que, para este autor, são relevantes e importantes 

os presidentes e inspetores que “tinham coragem de punir os professores relapsos”. 

Nota-se que o autor o tempo todo investe na perspectiva da punição como solução para 

os problemas. Sobre ocupar vários cargos, ou o acúmulo de cargos por parte dos 

professores, os documentos informam que isso não era algo limitado aos que ocupavam 

cadeiras do magistério. O próprio Bretas registrou que o presidente da província Assis 

Mascarenhas, além de presidente, era deputado da província, e quando ia tomar assento 

deste cargo na Corte, o vice-presidente assumia.   

O autor, reanimando o que encontra nos documentos oficiais ao se referir aos 

grandes problemas da instrução pública, enumera a família, por não dar importância à 

instrução e aos mestres, ora pelo despreparo, ora pela falta de compromisso, ora pelos 

baixos salários que estes recebiam. Bretas indica soluções para tais problemas, da 
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mesma forma que os relatos oficiais propunham: maior fiscalização por parte da 

província.  

 Retornando à inspetoria, mas na mesma direção, Bretas, a todo momento, reduz 

a criação da mesma a um ato irrelevante, estando, por consequência, o cargo sempre 

caracterizado como algo ligado à ineficiência: 

 

[...] coube-lhe instalar e organizar a Inspetoria, tarefa que consistiu apenas 

em acrescentar na Secretaria do Liceu mais um pequeno armário para a 

guarda dos papéis da Inspetoria, fazer a abertura de livros próprios para o 

registo de todo o expediente [..]. (BRETAS, 1991, p. 345) 

 

A possibilidade de encontrar outras vistas na leitura da documentação não é 

remota, pois são diversas as passagens que apontam para situações de uma função 

detentora de poder, ocupada por homens expressivos na sociedade goianiense, com 

autonomia de decisão, dentre outros. Essas aproximações revelam a possibilidade de 

que esses sujeitos não apenas apoiam, desafogam, as decisões dos presidentes de 

província, mas que se trata de pessoas que deliberam, intervêm, coordenam, opinam. 

Difere, portanto, da afirmação de Bretas (1991) de que em tempo nenhum a inspetoria 

geral provou eficiência na administração do ensino.  

 Trata-se de entender quem foram os homens e como se constituía essa função 

que foi responsável pela elaboração de relatórios que contribuíram para o entendimento 

da instrução secundária goiana nos oitocentos. Entendemos que as funções dos sujeitos 

da Inspetoria de Instrução Pública em Goiás são muito mais complexas do que a 

passagem do “vigilante”, parecendo-nos ser mais a de um promotor da educação. A 

inspeção esteve a serviço de uma coletividade de questões, com uma atuação de 

intervenção sendo, na maioria das vezes, a protagonista das mesmas. 

Para exemplificar, citamos alguns inspetores e suas áreas de atuação. João 

Augusto de Pádua Fleury era Juiz de Direito, foi exonerado da função em 1867, e 

substituído por Coriolano Augusto de Loyola, bacharel em Direito, que assumiu o cargo 

por duas vezes, até pedir a exoneração, sendo substituído, dessa forma, pelo inspetor e 

diretor do Liceu que mais tempo ficou na função, Cônego Joaquim Vicente de Azevedo. 

Além de várias funções eclesiásticas, este foi professor de Latim, Inspetor da Instrução 

Pública e Diretor do Liceu, Juiz Municipal, deputado em vários mandatos, dentre outras 

funções. Como inspetor e diretor do Liceu, seus relatórios se concentram em 
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solicitações de livros, reformas, mobílias, respeito ao trato com os professores. Durante 

sua permanência na inspetoria, teve que lidar com o assunto que mais ocupou as 

demandas a respeito da instrução secundária, a anexação ou supressão do LG pelo 

Seminário Episcopal Santa Cruz, o que reforça como a Igreja demarcava território e o 

quanto sua influência, principalmente na instrução, ainda poderia se estender.  

Bretas o descreve como sendo o melhor inspetor de instrução que a província 

teve, sempre relacionando este posicionamento ao fato de ser ligado ao clero:  

 

O Cônego era homem sensato, ponderado, experiente no manejo da coisa 

pública, venerável e muito hábil em manter o equilíbrio e as boas relações 

entre a Igreja e o Estado, entre os homens do governo e os da oposição. 

(BRETAS, 1991, p. 348) 

 

Os relatórios nos revelam que ele realmente se encaixa no perfil de manter 

sempre boas relações, provavelmente sempre com moderação e habilidade diplomática, 

até por que entendemos que, por representar o clero, em um período monárquico, e 

como sabemos marcado pelo grande predomínio da Igreja, garante relações de 

equilíbrio com o Estado e também com a rede de relações e de poder. 

 Bretas (1991), em muitos momentos de sua obra, insiste no fato de que o 

inspetor de instrução não tinha autonomia no cumprimento de sua função, mas é 

possível perceber, nos relatórios e ofícios, que, com frequência, é feita a referência do 

Presidente de Província autorizando o inspetor a “tomar as providências cabíveis” para 

cada situação. Este cargo não definia assuntos de ordem legal, mas sempre aparece 

posicionamentos baseados em sugestões feitas pelos inspetores, o que descaracteriza a 

noção tão proclamada da “apatia”, falta de autonomia.   

 Complementando esta análise, vejamos o relatório de 1880, do Presidente de 

Província: 

[...] no vasto e complexo assunto da instrucção pública não é difícil invocar 

teorias, que tem sido brilhantemente sustentadas nos Estados Unidos e na 

Alemanha. As questões difficieis são as questões práticas. A grande 

difficuldade consiste em legislar atendendo as circunstâncias, aos costumes, 

ao estado do paiz para que as leis sejam exequíveis e proveitosas. 

(SPÍNOLA, 1881) 

 

 Neste, o assunto se dá em torno de questões mais abrangentes como as de cunho 

legal e até pedagógico, como as metodologias de ensino. Reflexivo sobre as 
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dificuldades do Estado, as legislações e seus alcances se tratam de um relatório bastante 

propositivo, incluindo o que o presidente considerou como “modismos” nas propostas 

de ensino propagadas em outros países e que são, na sua visão, “impossíveis de serem 

praticadas no Brasil e em Goiás”, por causa de nossas particularidades; foi feito tendo 

como referência o último relatório do inspetor geral Cônego Joaquim Vicente de 

Azevedo. Aqui é possível perceber que o alcance do papel exercido pelo inspetor geral 

também está relacionado à capacidade de apontar saídas para questões amplas como as 

levantadas. Os relatórios permitem indicar que havia em Goiás uma inspeção que 

norteava práticas educativas, que não era apenas função mediadora entre o governo 

provincial e as escolas. 

 Com a saída de Joaquim Gomes de Oliveira, tem início a procura pelo seu 

substituto, situação comentada no Relatório do Presidente da Província Joaquim de 

Almeida Leite Moraes, em 1881:  

 

[...] A 14 de Janeiro, depois de ter prestado juramento, assumio o exercício 

do seu cargo. No pequeno intervalo entre a aposentadoria de um, e o 

exercício de outro, exerceu as funções o professor de Latim João Elias de 

Souza, e também no espaço intermediário de 4 a 10 de Fevereiro, por se 

achar licenciado o referido inspector, que reassumiu o exercício no 

mencionado dia 10 de Fevereiro. Em data de 1º de Junho pediu e obteve sua 

exoneração. Na mesma data o substitui pelo Dr. José Leopoldo de Bulhões 

Jardim. Não aceitando a nomeação, designei, em data de 2 de Junho, para 

exercer interinamente o cargo, o distincto e honrado cidadão Joaquim Gomes 

de Oliveira, professor de Francez, o qual o tem exercido até agora com 

proficiência e amor ao trabalho. E não o tenho dispensado, preenchendo a 

vaga, por não encontrar um cidadão nas condições de bem exercer o 

emprego, como tem exercido aquelle professor. Não procureio n’uma 

parcialidade política, assim como ainda hoje não o procuro. Seria para o atual 

administrador um titulo de honra, si lhe fosse possível, colocar alli o 

venerando desembargador João Bonifácio Gomes de Siqueira, e de facto o 

convidou a esse fim, e esbarrou diante da prohibição legal por ser membro 

desta assembléa, e, como elle, outros que bem exerceriam aquellas 

importantes funcções, e honrariam o emprego. Preferi, portancto, não 

preenchel-o. (MORAES, 1881, p. 47) 

 

 Percebe-se que se esperava muito da pessoa que se tornaria inspetor geral, sendo 

possível aqui agregar a esta questão e às questões já levantadas uma outra direcionada 

às redes de relações do inspetor? O presidente de província Joaquim de Almeida Leite 

de Moraes afirma não estar à procura de alguém por “parcialidade política”, mas por 

habilidade política, técnica. O cumprimento de tarefas ou não nos parece atributos que 

também seriam importantes para o desemprenho da função, ou seja, se esperava muito 

do desempenho do sujeito.  Torna-se plausível apontar que no século XIX, na província 
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de Goyaz, havia um refinamento do papel da inspeção. Constatam-se, tanto na 

inspetoria quanto entre os professores, pessoas com sobrenomes conhecidos na cena 

política goiana: Fleury, Caiado e Bulhões45.  

Outras questões que vêm de encontro com a rede de relações: estava atento com 

o acúmulo de função, pois cita o presidente o fato de João Bonifácio Gomes de Siqueira 

não poder por “acumulação, por impedimento legal”. Diz ser ele homem de “cultura”, 

mas cumpria mandato de deputado provincial. Outra constatação que se faz foi o 

convite a José Leopoldo de Bulhões Jardim, que no momento era oposição, pois era 

liberal, mas que já havia sido professor do Liceu. Cita ainda o termo “isenção de ânimo 

e paixões políticas”, de repente para demonstrar que estava além das questões políticas 

que certamente predominam em todos os lugares, em todos os momentos históricos. 

  Nessa trajetória, João Bonifácio Gomes de Siqueira (1882) é quem vai assumir 

a inspetoria quando finalizou seu mandato de deputado, homem com experiências em 

vários cargos, inclusive o percebemos como vice-presidente da Província em vários 

momentos. Durante o tempo em que esteve na inspetoria, cerca de cinco anos, enfrentou 

um dos acontecimentos mais discutidos em relação à instrução secundária, que foi a 

coexistência entre LG e Escola Normal, com todos os impasses relacionados a dois 

diretores, duas escolas e despachando na mesma casa.  

Isso, para Bretas, provocava desajustes, principalmente na administração dos 

funcionários que nunca sabiam a quem se direcionar, além da questão denominada de 

“promiscuidade” entre meninos e meninas, que frequentavam o mesmo espaço. Não 

vamos nos ater à questão do LG e da Escola Normal, mas isso evidencia que as 

tentativas se davam em torno de encontrar maneiras de estruturar duas necessidades em 

torno da instrução pública na província, uma instituição com formação propedêutica 

para a juventude e outra para formação de professores para a instrução primária.  

 Estas análises nos permitiram ampliar o olhar para os diferentes indivíduos que 

faziam parte da administração da província e isto não deixa de ser uma pista para se 

                                                                 
45Assis (2005) revela que os Fleury correspondem à primeira oligarquia goiana. Conquistaram prestígio 

na esfera regional e nacional aliando-se ao oficialismo político, severamente criticado pelos Bulhões. 

André Augusto de Pádua Fleury era o principal representante da oligarquia. Os Bulhões destacaram-se 

pelo elevado nível de formação cultural dos membros da família, destacaram-se as figuras de Félix de 

Bulhões e José Leopoldo de Bulhões. Os Caiados formam, no Império, aliados de primeira ordem dos 

Bulhões. Representantes do partido liberal, mais tarde essas forças heterogêneas vão se separar e formar 

duas facções liberais em Goiás. 
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perceber, por meio deles, dos relatórios produzidos, um pouco da função de inspeção e 

como a instrução secundária é apresentada, enxergada, implementada por esses sujeitos. 

É possível depreender, a partir dos questionamentos iniciais, que se tratava de uma 

função de importância, ocupada por pessoas escolhidas diretamente pelo presidente da 

província, sendo homens com formação considerada, que tinham ocupado, ou 

ocupavam, funções públicas importantes, homens de seu tempo, mas, como vimos, não 

homens sem tempo de importância.  

 Os apontamentos feitos pelos inspetores de instrução em seus relatórios 

confrontando com a produção de Bretas (1991) e a escolha da documentação oficial, 

abrangendo um período de quase trinta anos, permitiram-nos elencar algumas 

possibilidades no sentido de discutir o papel da inspeção da instrução pública goiana por 

meio dos seus sujeitos. Focamos então nas práticas por eles traçadas e não 

exclusivamente no seu caráter repressivo, representado puramente como um mecanismo 

de governo, solidificando a ideia de administradores frios. Assim nos surpreendemos 

com uma história feita por homens de seu tempo, buscando dar respostas aos desafios 

de sua época.  

Ao falar do século XIX como o período em que mais se propôs leis, 

regulamentos e outros em relação à instrução pública, temos, diante de nós, uma série 

de solicitações que demonstra o esforço para que a instrução pública fosse 

operacionalizada. Entendemos que já não se poderia, ou pelo excesso de trabalho ou 

pelo fato de não ser possível realizar algo diante de um Império de tamanha proporção 

geográfica como o Brasil, continuar pensando a instrução da mesma maneira. O que os 

documentos nos revelam é que continham sugestões, opiniões e procedimentos que 

facultavam entender como os atos da Inspetoria iam ganhando maior autonomia e 

importância à frente das questões referentes à instrução pública.  

 

3.4.2 Algumas questões internas na implementação do LG 

 

Braudel (apud MICELI, 1998, p. 265) ressalta que “querer refletir antes de 

conhecer é uma estupidez”. Ela nos coloca diante do fato de que é a partir do 

acontecimento e dos registros ambíguos deste que teremos condições de realizar uma 

reflexão histórica sobre a instrução secundária goiana, a partir dos acontecimentos já 
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registrados, fazendo os confrontos entre as informações colhidas da obra do professor 

Bretas. 

Nos relatórios consultados, o LG aparece com frequência, cerca de 80% das 

vezes quando se trata da instrução secundária. Sobressai a afirmação, independente do 

relato, que se tratava da instituição responsável pela formação da mocidade, oferecendo 

aos moços os preparatórios exigidos para ingresso nas academias. Diante disso, 

tomando a afirmação de Braudel a respeito da ambiguidade da história, finalizamos este 

capítulo, ressaltando alguns resultados que conseguimos obter a partir das fontes.   

Distinguimos as ações normalizadoras como avanços na institucionalização da 

instrução secundária na província na segunda metade do século XIX, avanços que 

podemos reconhecer no número de alunos que frequentava, matrículas e exames. No 

decorrer dos relatos, é possível notar que os mapas consideram muitos alunos que 

chegavam nos exames. Certamente que esta constatação merecia um quadro com mais 

detalhes, mas este é um trabalho exaustivo que faremos posteriormente. Notam-se, 

ainda, compras de livros atendendo às solicitações, evidente que dentro das perspectivas 

do período, levando em conta o valor desse material. A distribuição de livros entre os 

alunos vinha com o argumento de que os mesmos atuariam como estímulo. O mesmo 

acontecia com pedidos de adaptação de compêndios.  

Em seu olhar para o LG, Bretas afinca a respeito das ameaças constantes de 

extinção, que este não progredia como outros liceus, havendo dificuldades 

intransponíveis, instalação acanhada, população estudantil pequena, falta de professores 

habilitados. Tudo isso em meio a um cenário pobre de uma província paupérrima. 

Quanto às instalações, lembramos o que foi comentado anteriormente sobre a doação do 

imóvel que sediou o LG, a partir de 1867, feita pelo Dr. Corumbá, reforçando que todos 

os percalços relacionados à estrutura física sempre estiveram na pauta de reivindicações 

dos inspetores, mas o prédio nunca deixou de funcionar. Poucas províncias tiveram 

condições de sediar seus Liceus nesse período em prédio com estrutura compatível.  

O problema de prédios específicos para instituições escolares também aparece 

em outras províncias. Na revisão bibliográfica realizada, nota-se que a queixa da falta 

de lugar estava mais para as escolas de Primeiras Letras, que eram instaladas em casas 

de professores. Os Liceus também enfrentaram a falta de lugar específico. Contudo, 

muitos deles, assim que foram criados, foram instalados em lugares improvisados, mas 
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quase sempre em prédio público. Foi o caso do Liceu de Goiás, que foi instalado no 

edifício da tesouraria. 

Sobre a frequência, que, na leitura do professor Bretas, justificaria a extinção do 

LG, não encontramos nos relatórios indicativos de ser o motivo anunciado que 

justificava a extinção. E o que encontramos são demonstrativos de revezamentos na 

frequência, com anos mais frequentes que outros, disciplinas extintas em substituição de 

outras, quer dizer, são enfrentamentos como os percebidos na leitura de outras obras e 

estudos a respeito da instrução secundária nesse período em outras províncias. 

Na intenção de exemplificar com alguns trechos, o relatório do Inspetor de 

Instrução Cônego Joaquim Vicente de Azevedo, de 1871, nos apresenta: frequência nas 

aulas “Latim – 23 alunos, Francês – 21, Geographia e História – 15, Contabilidade – 11, 

Música – 26”; afirma que “há um bom andamento do ensino”, “com aplicação, 

assiduidade e gosto pelos estudos”; “aulas funcionam regularmente e professores são 

comprometidos”. O relatório de 1873, elaborado pelo mesmo inspetor, afirma que são 

“108 alunos”, mais adiante em 1874 destaca que “não é desanimador o progresso, pois 

foi satisfatório o resultado dos últimos exames”. Em 1876, informa que, pela quantidade 

de cadeira e número de alunos frequentando se atenderia o Regimento n. 5429 de 2 de 

outubro de 1873 e assim os alunos poderiam matricular em qualquer academia do 

Império. Vejam que são relatórios emitidos pelo mesmo inspetor e que vêm sempre nos 

oferecendo informações de crescimento em relação à instrução secundária na província. 

Contrapõem-se, pois, à perspectiva de Bretas de uma década marcada pelas ameaças de 

extinção e de não vir progredindo os Liceus. 

É, pois, em um ambiente de incertezas e de tentativas que se encontrava a 

institucionalização da instrução secundária goiana no século XIX, sendo estas questões 

típicas do seu tempo, pois os embates se davam em todo o território brasileiro e em 

Goyaz não foi diferente. Podemos considerar que o Liceu  engendrava tudo o que se 

fazia em torno da instrução, ligando-se a ele a formação de professores para a escola 

primária, o ensino superior (odontologia), a instrução secundária laica ou cristã, o 

Gabinete Literário Goiano, etc. Quer dizer que, mesmo que na visão de Bretas (1991) 

essa instituição e quase tudo que a cercava fosse em geral ruim, mal conduzido, cheio 

de problemas e falhas, uma outra leitura é possível, pois esse engendramento é marcado 

por uma combinação entre a precariedade e a motivação, ausências e presenças, 

descasos e iniciativas, possibilitando, portanto, outras abordagens. 
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Entendemos, portanto, como foi defendido por Chaul (2001): na passagem da 

Colônia/Império para a Primeira República, a representação do atraso assumiu o lugar 

da decadência nas interpretações sobre Goiás, incorporando, nessa passagem, os 

mesmos valores negativos de antes. Nessa direção, temos tentado demonstrar que é 

possível uma outra abordagem que não reproduza esse manancial de argumentos que há 

séculos tem perpassado a história goiana. É necessário abrir as cortinas de uma 

historiografia que se debruce sobre novos cenários e que não continue reproduzindo a 

mesma peça que os viajantes e historiadores locais do passado insistem em reproduzir: 

miséria, marasmo, decadência (CHAUL, 2001, p. 27).  

Relacionando ainda com as questões de cunho administrativo, temos em 

relatório algumas questões relacionadas à estrutura para se discutir instrução como, por 

exemplo, a criação de um Conselho Diretor, que, como descrito no relatório do Cônego 

Joaquim Vicente de Azevedo, tinha como objetivo auxiliar nas decisões relacionadas à 

instrução pública, pela inspetoria. O Conselho teria, na sua composição, o Bispo da 

Diocese como Presidente, presidente da Câmara Municipal como secretário.  

Em uma das decisões do Conselho, estava uma nova organização do Liceu, que 

passaria a agregar três tipos de cursos: 

 

[...] um geral propriamente do Lyceo, um comercial e outro normal. Cabe a 

Congregação organizar as matérias ensinadas e o horário das aulas... 

Português, Latim, Francêz, Inglez, Geografia e História, Arithemética e 

Geometria, para o curso de preparatórios, Escrituração Mercantil e 

Legislação comercial, para o curso comercial e Pedagogia para o curso 

normal. (SIQUEIRA, 1886) 

 

 Observa-se uma tentativa de seriação da instrução secundária sem perder a 

característica de preparatório, mas com a possibilidade de ser organizada em aulas 

diárias, ou até em dias alternados, como afirma o relatório. A responsabilidade seria a 

cargo da Congregação de Professores, que, como foi dito, organizaria o horário e a 

distribuição das aulas por séries. Uma preocupação fica evidente ao final do relatório, o 

fato de não ter aparecido candidatos à cadeira de Pedagogia, que tinha, dentre uma das 

exigências, ter o Curso Normal feito na Corte. Vejamos como Bretas nos oferece 

informações sobre este assunto: 
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O Liceu queria era ser tão somente um estabelecimento de preparação para as 

escolas superiores, onde pudessem formar-se nas carreiras “nobres”. Nada de 

estudantes de comércio, ou de magistério, carreiras consideradas inferiores, 

sentados com eles nos mesmos bancos, em “promiscuidade”. (BRETAS, 

1991, p. 328)  

 

 A análise do professor é bastante depreciativa. Defende a ideia de um 

estabelecimento para formação de carreiras nobres, tratando com desdém a formação 

para o magistério e o comércio. Reforça ainda uma afirmação muito comum para a 

época de resistência à convivência entre meninos e meninas no mesmo ambiente, 

tratando-se de uma reprodução de conceitos já cristalizados. Mas, segundo este autor, 

foram inúmeras as críticas a outros aspectos, principalmente por parte da imprensa 

goiana, que indicava, inclusive, o fato de ser o Bispo da Diocese o presidente nato do 

Conselho Diretor da Instrução Pública, o que caracterizava a presença de “jesuitismo”, 

tirando as possibilidades de um ensino livre e o risco, segundo os jornais de oposição46, 

de um ensino puramente catequista, de tendência eclesiástica. Observem como havia 

todo um movimento na província que refletia os debates próprios desse tempo, em torno 

de um ensino laico e liberal, com os quais Bretas não concorda por considerar a 

presença da Igreja sempre bem-vinda e necessária para a instrução. 

  Por outro lado, diferente das críticas vindas da imprensa e dos próprios 

estudantes do Liceu, Bretas aponta dificuldades nessa iniciativa, aponta “problemas” 

como: a Congregação do Liceu não conseguia organizar os horários das aulas e a 

respectiva distribuição das matérias em harmonia com as normas estabelecidas pelo 

regulamento, atraso no concurso para as cadeiras ocupadas interinamente, não ter 

havido concurso para as cadeiras de Pedagogia e Escrituração Mercantil, dentre outros. 

No entanto, o que observamos, nos documentos, é que houve dificuldades por parte da 

Congregação em conseguir concretizar suas propostas. 

 Notem como é possível perceber que, de toda forma, estamos tratando de 

variadas tentativas, iniciativas e propostas que sofreriam embates e resistências comuns 

em todos os tempos, visto que os anos oitenta ainda eram tempos de discussões 

acaloradas, inclusive na província, fruto dos movimentos abolicionistas e republicanos. 

Bretas (1991) revela que o LG foi se constituindo como centro de rebeldia, contestação 

                                                                 
46Segundo Assis (2005), representadas à época pelos jornais “Publicador Goyano”, de Tocantins e 

Aranha, e pelo “Goyaz”, de Antônio Félix e José Leopoldo de Bulhões. 
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e subversão, o que acabaria por exigir do novo presidente da província o 

estabelecimento imediato de um plano novo de Instrução Pública.  

As observações são importantes no sentido de considerar todo o percurso feito 

na implementação de uma etapa de ensino em uma província em processo de 

construção, com dificuldades de toda ordem, fruto do momento histórico vivido, 

inclusive na maneira de compreender os acontecimentos, onde o que era considerado 

subversivo, até muito recentemente, como na análise de Bretas, pode ser estimado 

também como resultante de movimentos liberais e republicanos por parte da juventude 

goianiense, refletidos nos alunos do LG. 

 A instrução pública secundária, na Província de Goiás, e o LG, 

especificamente, viveram, na segunda metade do século XIX, momentos de muitas 

iniciativas em torno da tentativa de sua implementação. Diferente das opiniões 

defendidas por Bretas, e em como elas se aproximam das concepções e ideias a respeito 

da instrução defendidas por Fernando de Azevedo. Este, por muito tempo, foi a 

referência para muitos pesquisadores da educação brasileira, que afirmava: “a educação 

teria de arrastar-se, através de todo o século XIX, inorganizada, anárquica, 

incessantemente desagregada” (AZEVEDO, 1958, p. 76). Assim demonstramos que 

houve esforços, os resultados foram modestos, mas, como afirmam os estudiosos da 

educação do período imperial, não houve um período em que se discutiu tanto os 

problemas da instrução. E, na Província de Goiás em relação à instrução secundária, 

estes esforços foram possíveis de serem identificados em uma releitura dos documentos 

oficiais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao iniciar a escrita dessas considerações finais, a primeira coisa que pensamos:  

seria possível fazer outras leituras dos documentos? O que não fomos capazes de ler? 

Que outro itinerário seria possível? A resposta sempre será a mesma: outras leituras 

continuamente serão possíveis e necessárias. Isso nos conforta, pois sempre é possível 

um novo itinerário, outros caminhos, com explicações, conclusões e confrontos que são 

próprios da escrita da história e do ofício do historiador. 

Vale registrar aqui a minha história em relação ao que me propus fazer, pois 

despertei o meu veio de historiadora que estava adormecido, quando entrei em contato 

com os relatórios no Arquivo Público de Goiás, cuja intenção inicial era encontrar 

documentos que nos permitissem uma análise dos exames de preparatórios da instrução 

secundária. Ao iniciar a leitura dos relatórios dos inspetores de Instrução Pública e 

averiguar a escrita do professor Bretas, somados aos estudos da História Cultural, 

vislumbramos a possibilidade daquilo tão referenciado pelos autores citados neste 

trabalho, que há uma outra leitura possível das fontes oficiais. 

A partir da leitura bibliográfica, pudemos entender que o projeto de educação 

fixado no Brasil no período de colonização portuguesa, principalmente no Império, é 

portador de um paradigma cultural que se antecipava, mas também visava instituir 

modos capitalistas de produção, guiando-se por uma racionalidade que creditava à 

educação a construção de uma identidade supostamente necessária à definição da região 

e daí o pertencimento à nação na esteira da modernidade. Percebe-se que, seja de que 

forma fossem criadas as instituições, como escola normal, liceus, seminários e outras, 

todas elas, em boa medida, constituíam-se, como agências na garantia da unidade da 

nação, que seria empreendida a partir da formação do homem necessário à época.  

Em relação à instrução secundária propriamente dita, percebe-se que seu 

objetivo pedagógico teria sido o de proporcionar uma “cultura geral”, que se vinculou 

até certa época ao currículo das humanidades clássicas e foi se modificando como 

resposta às novas exigências socioeconômicas, incorporando os estudos das ciências e 

das humanidades modernas. Mas com caráter desinteressado e intelectualista, 

começamos com a transplantação do ensino clássico-humanista através dos jesuítas e 

algumas tentativas de imprimir o caráter moderno aos estudos com as reformas 

pombalinas. 
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Nos períodos posteriores, temos uma instrução secundária estruturada para ser 

um meio de acesso ao ensino de nível superior, o que de certa forma contribuiu para 

estabelecer algumas das características da instrução secundária e do ensino superior no 

Brasil nos anos que se seguiram. Entre essas características, destaca-se a estreita relação 

da instrução secundária com as formas de ingresso no ensino superior, o que o tornava 

um nível de escolarização acessível basicamente às elites e aos setores médios. A 

conveniência desse tipo de estrutura tornou-a duradoura, vigorando como uma prática 

quando da elaboração de políticas educacionais até a já avançada República, ao longo 

de boa parte do século XX. 

 Essas análises feitas para entendimento da implantação na instrução secundária 

no Brasil imperial foram essenciais para nos ofertar condições de perceber que, inserida 

no contexto brasileiro do século XIX, a instrução secundária goiana, através da 

instituição educacional destacada, o Lycêo de Goyaz, foi se consolidando dentro das 

suas condições objetivas. A construção de estabelecimentos próprios para a formação 

secundária foi marcada por influência e tendência do que ocorria no restante do país que 

era uma forte concepção preparatória da instrução secundária. Isso promoveu amplos 

debates em torno da sua privatização, via Seminário Episcopal Santa Cruz, e de uma 

constante preocupação com a formação do professorado, através da Escola Normal. 

Entendemos que este estabelecimento, Lycêo, nas suas relações com Seminário e Escola 

Normal, lançou as bases para as tentativas de constituição e solidificação dessa parte do 

ensino na província. 

Mas antes de empreendermos a análise da instrução secundária, foi importante 

realizar um percurso de entendimento dos elaboradores das fontes elencadas para a 

pesquisa, mais especificamente os Inspetores de Instrução Pública. A primeira questão 

que nos incomodava era o fato de essa função, e os homens que a representavam, 

sempre aparecer na literatura confrontada como sendo apenas uma incumbência sem 

autonomia e representatividade, resumindo-se a um dispositivo para padronizar a 

instrução. Seria possível buscar apontamentos em outra perspectiva? E a partir desta 

suspeita levantada, o que já estava cristalizado em torno desses sujeitos e dessa função 

coube em uma outra perspectiva. 

Nessa direção, a primeira percepção foi a de considerar que não podíamos perder 

de vista que os relatos foram construídos por homens de seu tempo. E isso já 

contribuiria muito para a iniciativa de que era viável não estabelecer um olhar único 
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para a história, visto que seria uma armadilha e corríamos o risco de desconsiderar 

debates, homens, práticas e outros elementos. Dessa maneira, foi-nos evidenciado 

pessoas que, mesmo ocupando um mesmo cargo, não são homogêneas e que carregam 

suas especificidades, apesar das aproximações.  

Mesmo sabendo que o Império sempre correu riscos, controlar, ou tentar, era a 

opção para a manutenção da realeza. Mas os documentos nos revelam é que continham 

sugestões, opiniões e procedimentos que facultam entender como as ações da Inspetoria 

iam ganhando maior autonomia e importância à frente das questões referentes à 

instrução escolar. Pudemos constatar que, em trajetória hierarquizante, a Inspetoria vai 

se transformando em uma ferramenta que pode ser entendida como capaz de resolver os 

problemas do ensino, imprimindo-lhe uma certa direção.  

E foi nesse sentido que enxergamos, nas ações da inspetoria e de seus sujeitos 

inspetores, não de forma homogênea, a idealização de proporcionar uma educação que 

levasse as luzes à inteligência da juventude, acompanhadas da virtude, da razão. O LG, 

e isso fica muito evidente nos relatórios dos inspetores, constituiu-se como uma das 

principais apostas do Governo Provincial na área da Instrução Pública, amparadas pela 

participação dos inspetores de instrução. Mais adiante, em sua trajetória, será possível 

perceber que este LG, que representou uma tentativa do governo goiano de promover a 

instrução secundária pública, trouxe consigo uma nova forma de organizar a formação 

secundária, a colegial, distante daquela desenvolvida até então nas aulas públicas 

avulsas. 

Todas as relações advindas desse processo explicitam as tentativas em torno da 

implantação desta etapa de ensino, que nesta pesquisa tem como fio condutor, pano de 

fundo, o LG. Observamos que o Seminário Episcopal Santa Cruz é evidenciado nos 

relatórios como uma alternativa, sempre em discussão, de ser, na parceria com a Igreja 

Católica em forma de internato ou não, mais uma “saída” para a formação dos jovens 

goianos. Essa alternativa era argumentada em torno de uma privatização do ensino, já 

que as “dificuldades financeiras da província” eram apontadas como o grande 

impedimento para se “alavancar a instrução pública”. Nos debates movidos por opiniões 

diversas, o LG era entendido como tendo um objetivo formativo distinto do proposto 

pelo Seminário, de uma formação mais literária, preparatória para ingresso nas 

academias. Essa questão nos aparece como tendo sido a definitiva, pois, após tentativas 

de anexação de um pelo outro, foram constituídos separadamente. 
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Na direção problematizada pela pesquisa, foi possível perceber, a partir dos 

acontecimentos relatados nas fontes, que é possível se pensar a instrução pública 

secundária por um outro caminho que não reforce as ausências completas de iniciativas 

em torno da sua estruturação.   Os esforços, as iniciativas, as possibilidades de soluções 

são percebidas nos relatos feitos pelos inspetores de instrução, ofícios e relatórios de 

presidentes de província. Os inspetores são sujeitos que, de alguma forma, assumiram 

um cargo que confere um lugar importante nos assuntos administrativos do governo. 

Mas, em definitivo, não era apenas um órgão e uma função “apenas para constar”, frágil 

sim, mas não ineficiente. 

 Essas e outras questões relativas à instrução secundária na Província de Goiás 

nos oitocentos ainda merecem ser investigadas pelos pesquisadores da História da 

Educação. Concluímos então que a presente pesquisa alcançou nossos objetivos 

principais. No cenário em que a cultura pedagógica e a formação dos indivíduos eram 

ideais difundidos, os principais instrumentos voltados para sua consolidação consistiam 

na construção de espaços para a instrução da mocidade, sempre amparada pela produção 

de aparatos legais. 

É possível considerar, para além das análises que valorizam o caos, a 

ineficiência, a condescendência que predominam até então nas produções relativas à 

instrução pública goiana, especificamente a obra do professor Bretas (1991), uma outra 

versão, de ter sido proponente e participante ativos dos acontecimentos relacionados à 

instrução. Pode-se afirmar que essa fiscalização, registrada por diferentes olhares, 

existia não somente no quesito vigilância (de professores, pais, alunos, espaço, material, 

mobília, matrícula e frequência) e punição (de professores e pais/responsáveis pelo 

aluno), mas que, dentro de seu papel de vistoriar, ganhava destaque também o de opinar 

e propor mudanças, métodos, compêndios, mobília e objetos para o ensino. A inspeção 

da instrução pública não só fiscalizava como orientava as ações voltadas para a 

instrução do aluno que frequentava as escolas secundárias na província. 

Ao analisar o movimento de constituição da instrução secundária na província de 

Goyaz nos oitocentos, entre os anos de 1860 e 1888, a partir principalmente dos 

relatórios dos inspetores de instrução, pudemos enxergar, nesses discursos, como foi 

conduzida parte da institucionalização desta etapa de ensino. Pudemos constatar que o 

processo de institucionalização e de normatização da instrução secundária na Província 

de Goyaz, no Lycêo de Goyaz, manteve muitas similitudes, e também algumas 
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diferenças de seus congêneres instalados no Império brasileiro, marcado pela 

interferência da situação política e econômica do momento de formação e de afirmação 

do Estado brasileiro.  

Ainda há muito o que investigar, longos caminhos, vários aspectos a serem 

desvelados, mas a instrução secundária goiana, o Lycêo de Goyaz, enfrentou um 

processo de ajustes durante toda a sua trajetória nos oitocentos. A inspetoria de 

instrução foi participativa e proponente, não se ausentando de requerer melhorias e de 

sugerir ajustes. Os embates e as iniciativas foram vários, o que demonstra ter sido uma 

instituição que causou preocupação constante, seus professores com habilitações muito 

próprias para a época, enfrentando as mesmas dificuldades vistas em várias outras 

províncias. Não há como reduzir as iniciativas ao caos. Isso seria, do ponto de vista da 

História Cultural, valorizar a história vista de cima, olhada por um único viés, em uma 

única direção. A partir dos confrontos, pudemos concluir que os enfrentamentos sempre 

estiveram presentes, e que assim a instrução secundária goiana nos oitocentos, o Lycêo 

de Goyaz, teve seu espaço, constituiu seu lugar no seu tempo. 

Foram tentativas de avanços e recuos, ora bem concretizadas, ora não, mas o 

importante é reconsiderar, perceber que, durante o Império, em Goiás as iniciativas para 

se estabelecer a instrução secundária na província foram marcadas pelas condições 

ofertadas naquele período. O Estado tinha uma preocupação, os inspetores não eram 

ausentes, os professores, homens com outras funções públicas com disposição em 

assumir cadeiras e participar da instrução. Portanto, houve esforços que não podem ser 

suprimidos pela questão do pessimismo tão consolidado quando se fala na instrução 

secundária nos oitocentos goiano. É importante que outras iniciativas de investigação 

sejam despertadas, porque os documentos nos alertam que ainda há muito o que se 

pesquisar, muito o que ressignificar a respeito das informações até então reveladas.  

É necessário indicar que uma pesquisa de mestrado, com saberes de 

pesquisadora ainda em construção, nos coloca diante de várias armadilhas, que são 

infalíveis quando a questão do tempo da pesquisa entra no desafio. Enfrentamos 

duramente esses empecilhos, que foram somados à falta de pesquisas sobre a instrução 

secundária goiana nos oitocentos e à inexperiência como pesquisadora, principalmente 

no trato com as fontes e na lida com o referencial teórico.  

Isso tudo nos faz reconhecer os limites da pesquisa, de todas as pesquisas. Nós, 

correndo todos os riscos, assumimos que conseguimos traçar uma pesquisa que trará 
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contribuições para a História da Educação de Goiás. Pois era desconfortante reforçar a 

cristalização de uma ideia tão negativa da instrução pública secundária em Goiás, ao 

mesmo tempo que nos parecia tão desafiador e acolhedor produzir uma pesquisa que 

colaborasse, a partir de uma releitura do que já foi feito, evidenciando outras questões, 

reconhecendo o longo caminho a ser percorrido e sabendo que havia muitos aspectos a 

serem elucidados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - Relação da documentação manuscrita utilizada na pesquisa do Arquivo Histórico Estadual 

de Goiás 

Nº DOCUMENTAÇÃO MANUSCRITA ANO 

0308 Ofício às diversas autoridades 1851/1857 

0311 Correspondência da Presidência GO-Provisões 1851/1858 

0328 Diversos com o presidente da província 1853/1859 

0356 Requerimento e Documentos diversos 1856/1864 

0397 
Ofícios enviados à Presidência da Província pela Secretaria da 

Instrução Pública 
1858/1873 

0402 Ofícios da Instituição Pública 1858/1883 

0412 Documentos diversos 1860/1864 

0436 Correspondência da Presidência / Instrução Pública 1862/1871 

0481 Diversos 1867/1872 

0491 
Ofícios dirigidos ao governo provincial pela secretaria de Instrução 

Pública 
1868/1871 

0521 
Tesouraria Provincial alugueis de casas de expedientes das aulas de 

Instrução Pública 
1871/1872 

0528 
Ofícios dirigidos à Presidência da província pela Secretaria de 

Instrução Pública 
1871/1873 

0529 Livro 3º da Instrução Pública 1871/1873 

0564 Ofícios do governo p/ Instrução Pública 1873/1874 

0574 Secretaria de Instrução Pública- Correspondência da Presidência 1873/1876 

0575 Instrução Pública - Relatórios e informações 1873/1877 
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0579 
Livro de Registros dos professores da Instrução Primária e 

Secundária da Província 
1873/1878 

0581 
Correspondência Inspetoria da Instrução Pública c/ Inspetores 

Paroquiais 
1873/1879 

0602 Ofícios da Presidência da Província à Instrução Pública 1874/1876 

0690 
Inspetoria Geral da Instrução Pública-ofícios, correspondências d/ 

Inspetores Paroquiais 
1879/1883 

0704 Correspondência da Instrução Pública d/ Presidente da Província 1880/1883 

0709 Registro de Professores 1881 

0710 Secretaria de Instrução Pública- Relatório 1881 

0735 Inspetoria Geral da Instrução Pública 1882 

0762 Correspondência da Instrução Pública p/ Presidente da Província 1883/85 

0766 Da Inspeção Pública c/ Inspetores Paroquiais 1883/1887 

0775 Assentamento dos Inspetores Paroquiais da Instrução Pública 1884 

0781 Instrução Pública 1884 

0783 
Assentamento dos Inspetores Paroquiais Inspetoria Geral da 

Instrução Pública 
1884/1885 

0812 Instrução Pública 1885 

0831 Inspetoria Geral da Instrução Pública p/ Presidente da Província 1885/1888 

0871 Instrução Pública 1887 

0908 Instrução Pública 1888 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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ANEXO 2 -  Relação da documentação avulsa do Arquivo Histórico Estadual de Goiás 

Nº ANO DOCUMENTAÇÃO AVULSA 

133  1860  Instrução Pública: ofícios 

138 1861 Instrução Pública: ofícios 

144 1862 Instrução Pública: ofícios 

150 1863 Instrução Pública: ofícios, relatórios, requerimentos 

156 1864 Instrução Pública: correspondência 

157 1864 Instrução Pública: mapas, ofícios, atestados 

163 1865 Instrução Pública: ofícios, mapas 

164 1865 Instrução Pública: ofícios, mapas 

171 1866 Instrução Pública: ofícios, mapas 

178 1867 Instrução Pública: ofícios (remessa de relatório, exames, matrículas, mapas) 

184 1868 Instrução Pública: requerimentos, ofícios, mapas dos alunos 

188 1869 Mapa das disciplinas ensinadas em estabelecimentos públicos e particulares 

194 1870 Instrução Pública 

195 1870 Instrução Pública: nomeação, relatórios e mapas 

203 1871 Instrução Pública: ofícios diversos, mapas e termos de exames 

204 1871 Instrução Pública: ofícios diversos 

212 1872 Instrução Pública: ofícios e mapas 

223 1873 Ofícios, Instrução 

236 1874 Instrução Pública: relatório 

247 1875 Instrução Pública: ofícios 

255 1876 Instrução Pública: ofícios e relatórios 
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265 1877 Instrução Pública: atestados, requerimentos e ofícios 

273 1878 Instrução Pública: ofícios 

285 1879 Instrução Pública: mapas de freguesias, ofícios 

294 1880 Instrução Pública: ofícios 

304 1881 Instrução Pública: ofícios e Colégio Isabel 

312 1882 Instrução Pública: ofícios, relação das aulas da província 

333 1884 Instrução Pública: termos de exames, ofícios 

347 1885 
Instrução Pública: mapas das escolas da Província, ofícios, correspondências 

passivas 

359 1886 Instrução Pública: ofícios, delegados literários, atestados, Colégio Isabel 

371 1887 

Instrução Pública: atestados, requerimentos, termos de exame, carta da livraria 

Charles Delagrave para o inspetor da Instrução enviando a carta Mural do 

Brasil 

379 1888 Instrução Pública: mapas de frequência, oficio 

400 1890 Ofício sobre a Instrução 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 


