
 

I ENCONTRO DE HISTÓRIA DO IMPÉRIO BRASILEIRO 
Múltiplas Visões: Cultura Histórica no Oitocentos 

ANAIS ELETRÔNICOS 
 

 
225 

A ASSEMBLÉIA GERAL DE 1823: 
A INSTRUÇÃO E O NASCIMENTO DO NOVO ESTADO 

 
Cristiano Ferronato 

Doutorando – PPGE-UFPB 
E-Mail: cristianoferronato@gmail.com  

 
No século XVIII o mundo teve duas grandes revoluções que seriam muito importantes para as 

transformações que o mundo viria a enfrentar. Na Inglaterra a Revolução Industrial, e na França a 
Revolução Burguesa,  Da primeira pode-se dizer que foi a partir dela que a Inglaterra passou a 
conquistar mercados e consumidores para seus produtos. Já na França a revolução espalhou os 
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, consolidando o poder político burguês na França e 
destruindo o Antigo Regime. Essas idéias se tornaram muito fortes em toda a Europa e 
começaram a se espalhar também pelas colônias. 

No século seguinte temos o Brasil já arrastado por estas idéias revolucionárias européias de 
transformação das relações feudais em capitalistas. Uma nova ordem viria a consolidar uma nova 
classe burguesa imposta ao mundo a partir do seu centro, a Europa. Em 1820 Portugal é 
surpreendido pela Revolução Constitucionalista que tinha como principais objetivos o retorno da 
família real para sua terra natal e da antiga ordem no Império luso. Mas tal retorno não seria 
aceito pelas elites, agora já “brasileiras”, à antiga ordem uma vez que estas tinham um sentimento 
de homens livres. Isso colocou as elites brasileiras frente a um dilema. Deveria retornar ao antigo 
sistema, que significaria um retorno do exclusivo metropolitano ou liderar um processo de 
emancipação e criar uma nação livre. Esta elite culta educada em Coimbra ficou com a segunda 
opção.  Não se submeteu aos desejos das Cortes e iniciaram o processo de Independência. 
Resolve então começar a organização do novo Estado. O Príncipe convoca uma Assembléia 
Constituinte e Legislativa para iniciar o planejamento e o ordenamento social através de uma 
Carta Constitucional. 

Com o processo de Independência concluído percebe-se que a elite consegue se manter 
coesa e mantém a estrutura econômica escravista e latifundiária intacta. Mas com as idéias 
francesas rondando o mundo era preciso arrumar uma maneira de que estas se resumissem a 
1817.  Mais algumas possibilidades preocupavam esta elite: a organização do Estado e a garantia 
de autonomia e unidade do extenso território brasileiro. Estes obstáculos ficaram claros com a 
abertura dos trabalhos da Assembléia. Que tinha entre seus debates modelo de constituição 
deviam adotar, que leis vigorariam e o nosso objeto de investigação aqui foi qual o tipo de 
Educação deveria ser adotado no novo estado. 

Finalizado o processo de Independência foram escolhidos os representantes/deputados de 
quase todas as províncias e reunidos no Rio de Janeiro deram o inicio em 3 de maio de 1823 aos 
trabalhos da Assembléia Constituinte Geral e Legislativa.  Desde o início a formação da 
Assembléia apresentava a dimensão conflituosa do nascimento político do novo estado. O 
problema, na verdade, se constituía de algo muito mais complexo que o de apenas se criar um 
Estado, o que se procurava naquele momento era também criar a Nação. Essa questão foi posta 
pelo Patriarca José Bonifácio na sua Representação à Assembléia Geral Constituinte e 
Legislativa do Império do Brasil. Disse ele: 

“da maior necessidade ir acabando com tanta heterogeneidade física e civil; 
cuidemos (...) em amalgamar tantos metais diversos, para que saia um Todo 
homogêneo (...). 1 

Mas na forma como foi conseguida a adesão das províncias ao projeto de Independência a 
tendência era de que no início do novo Estado as posições de cada uma fosse detectada e 
também desqualificada. A difícil definição de quem eram os portugueses e quem eram os 
brasileiros causava conflitos armados nas ruas do Rio de Janeiro e de outras capitais provinciais. 
Mas a sociedade brasileira ao mesmo tempo em que lançava mãos das armas do maniqueísmo 
fomentava um movimento de configuração de uma identidade nacional em oposição a portuguesa. 
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Então criou-se a necessidade de construir critérios para a definição.Tais critérios de definição do 
brasileiro seriam então tarefa da Assembléia Constituinte de 1823. Para alguns deputados o fato 
de se nascer no Brasil não tornava o sujeito um brasileiro e identificavam desde a Independência 
os portugueses como estrangeiros e não cidadãos. Mas as discussões na Assembléia sobre a 
releitura da nação-contrato seriam levadas por outro critério.  

O deputado Muniz Tavares apresentou um projeto que em defesa dos portugueses que 
aderissem à causa brasileira. Este foi deixado de lado, pois acreditavam os deputados que este 
assunto resolvesse durante a Constituinte.  No mês de setembro quando da leitura do projeto de 
Constituição ficou resolvido que seriam tratados como brasileiros todos os homens livres 
habitantes e nascidos no Brasil. Quanto aos portugueses continuou o problema sendo às vezes 
identificados como brasilienses ou portugueses brasileiro. 

Este conceito de cidadão fou um problema difícil resolução, porque neste termo cabiam novas 
interpretações ligadas à garantia de direitos políticos e associados a conceitos como “súditos”, por 
exemplo. Esta indefinição é atravessada por uma idéia que não era plausível de ser questionada 
durante os trabalhos na Constituinte que era a situação dos escravos e dos índios que neste novo 
pacto não estavam inseridos na categoria de cidadãos. O medo entre os deputados dos 
acontecimentos no Haiti deixava a idéia de que era preciso se domar o inimigo interno. A nova 
nação surgida neste pacto social rejeitou sua identificação com o conjunto total da população e 
instrumentalizou-se para manter as suas posições e perpetuar as desigualdades. O novo Estado 
se formava sob a égide da antiga ordem da nação lusa. 

Entre os constituintes era consenso de que a monarquia constitucional seria a forma adequada 
de governo. Mas mesmo assim houve problemas no momento da definição do novo pacto político. 
Durante as Cortes em Lisboa alguns deputados brasileiros saíram das sessões por não 
encontrarem espaços para obterem concessões de alcance provincial. Os portugueses se 
fragmentavam neste ponto ao não conseguir uma formulação devida entre os interesses 
particulares e os gerais. Assim como a Independência do Brasil se fez a partir de tais interesses a 
nova ordem jurídica teria que ser formulada de forma a contemplar tais interesses. D.Pedro I 
encontrou uma grande adesão principalmente no centro-sul e teria que dar a contrapartida.  

Nesse sentido podemos dizer que enquanto um novo pacto político definia o novo Estado, a 
outra tarefa em curso era a definição da nova nação, que como o Estado, deveria se constituir 
como brasileira. Estes dois fenômenos são tratados como distintos, mas estão indistintamente 
associados. O Estado e a Nação são as duas variáveis mais importantes do que podemos chamar 
de nascimento político do Brasil. Podemos então argumentar que é de certa forma significativo 
que ao mesmo tempo em que o Estado se consolidava ao atender os interesses parciais e 
redimindo os dissidentes, a Nação brasileira também nascia já de forma parcial e excludente.  

A partir desse processo a elite nativa esteve diante de algumas necessidades históricas da 
antiga colônia. Entre estas a educação. A questão era como formar os quadros para gerir a 
máquina pública e atuar na sociedade civil, uma vez que a liberdade política criara os direitos 
individuais dos homens livres. Além disso, foi criada a igualdade jurídica também. Para que tudo 
isso se concretizasse era preciso organizar um sistema de educação eficiente. A educação se 
tornou um dever estatal devendo ser disseminada por todos os cantos e permitir a valorização do 
talento individual para se ascender socialmente. Visto que o privilégio de nascimento não poderia 
valer mais. O que a Assembléia precisava criar era uma educação com caráter e identidade 
nacional. Com base nisto, foi criada a Comissão de Instrução Pública2 que tinha a finalidade de 
estruturar a educação para o desenvolvimento do Império. Durante a abertura da Assembléia o 
Imperador já cobrara tal atitude ao falar sobre a necessidade de se criar uma “legislação 
particular” para a educação. 

Esta Comissão desenvolveu três projetos o que (1) criava um concurso para a elaboração de 
um Tratado de Educação, (2) o de criação de universidades e (3) um plano de educação 
desenvolvido por Martim Francisco de Andrada Ribeiro. Este último não chegou a ir a discussão. 

No dia 16 de junho de 1823 a Comissão de Instrução Pública apresentou seu primeiro projeto 
de lei. Foram feitas várias intervenções e foi discutido o teor do projeto. Mas o mais importante 
que era o “Tratado de educação para a mocidade brasileira” não foi apresentado.  
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Ao resolver criar um concurso para se estimular os “gênios brasileiros” a Comissão já partiu do 
ponto de que tais “gênios” teriam conhecimento das necessidades que passava o Império em 
relação à instrução pública e que apenas adequassem as necessidades às diretrizes do Tratado. 
Estas diretrizes eram a de se educar homens livres que fossem orientados pela ação política. O 
tipo de educação deveria ser o liberal. E a qualificação para o trabalho intelectual.  

Estes dois projetos foram elaborados pela Comissão de Instrução Pública com o propósito de 
dar à mocidade brasileira uma educação escolar. Por fim, a apresentada “Memória” que fora 
elaborada por Martim Francisco Ribeiro de Andrada à Assembléia. 

O deputado Carneiro da Cunha discordou do artigo 1º que fazia menção aos “cidadãos” que 
deveriam escrever o Tratado. Para ele seria um erro que pessoas alheias aos debates na 
constituinte ficassem responsáveis por tal Tratado. O deputado acreditava que mesmo que tais 
pessoas fossem conhecedoras de sistemas de instrução este Tratado tinha que ser apreciado 
pela Assembléia porque era ali que se certificaria sobre o modelo educacional proposto e só 
aprovado se fosse de seu interesse. Então o autor da proposta teria que ter uma ligação com a 
Assembléia. Isso porque o homem e o cidadão que fariam parte do Império Brasileiro estavam ali 
sendo debatidos. Este Tratado então deveria ter que sustentar as bases ideológicas da 
hegemonia da aristocracia baseada no trabalho escravo, latifúndio e na monocultura. O projeto 
para o deputado era então fora de tempo e só deveria ser debatido quando o projeto de 
constituição estivesse pronto. As liberdades civis no Império teriam primeiro que ser prescritas. 

Alguns indícios nos levam a conclusão de que as liberdades e os direitos políticos seriam 
liberais, já que a postura adotada pelos deputados apontava pelo liberalismo apenas na sua 
vertente política. Assim para Carneiro de Campos a educação tinha que expressar os valores de 
cidadania e liberdade, para forjar o homem cidadão que seria capaz de sustentar as liberdades 
civis, o amor à Pátria. O deputado discordava também que o projeto tivesse que ser elaborado por 
“brasileiro” natos. Afinal quem poderia ser denominado brasileiro? E quem não o fosse não 
poderia também elaborar um bom tratado para a educação? 

Carneiro da Cunha3 ou (de Campos), se manifesta contrário a dois pontos, quais sejam: (1) o 
prêmio a quem ganhasse o concurso, e (2) a expressão moral antes da intelectual. Para este 
deputado no que refere ao prêmio “homens haverá que estarão em circunstancias de receber 
recompensas pecuniárias, e aos quais as honras servirão de peso antes que de recompensa”4. O 
deputado acreditava que devido a situação de grandes dificuldades financeiras do Império os 
prêmios deveriam ser em dinheiro. Posição esta que Antonio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
se colocou contra. Para Antonio Carlos “razão e mocidade são guias principais na educação e as 
que devem seguir na mocidade brasileira”5. Prosseguiu dizendo que não seria necessário se 
esperar pela definição política que viria com a Constituição, já que o que determinou o caráter da 
instrução pública são seus princípios gerais. O deputado paulista defendeu que “se instrua a 
mocidade, mas não a forcem a crer, pois a educação regula-se por princípios gerais da 
moralidade humana” e não como um instrumento de poder6. 

Carneiro de Campos voltou a discursar para se defender da fala de Antonio Carlos e 
reconheceu a fragilidade da educação no Brasil. Ele disse “o atual sistema de educação he na 
verdade muito imperfeito e defeituoso”, mas a corpo constituinte foi chamado para fazer a 
Constituição, definir os princípios constitucionais da sociedade no Império entre eles o princípio de 
homem e de cidadão para, posteriormente vir a educar a mocidade, e subordinar o homem à 
sociedade. Sua preocupado era com o término dos trabalhos da Constituinte, pois para ele era 
dali que sairiam os princípios que regeriam a vida social. E o sistema de ensino aprovado deveria 
ser fundamentado nas relações sociais que seriam estabelecidas pela constituição.  

O deputado Carneiro entrou na defesa dos princípios vitais da nova Constituição como sendo 
um pressuposto para a permanência das instituições que seriam criadas. Sua fala fora conduzida 
no sentido de que primeiro se fizesse a Constituição e somente depois se discutisse o sistema 
educacional que deveria ser adaptar-se aos princípios gerais definidos na constituição. Na 
verdade ele defendia um tipo de educação diferente do proposto por Andrada Machado para ele 
na educação genérica proposta pelo deputado paulista os homens ficariam susceptíveis a 
qualquer objeto que se ensinasse e corriam o risco de tornarem-se inaptos para a vida pública. 
Lembremos que estes homens estavam preocupados com a formação de uma classe letrada que 
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pudesse fazer parte da organização burocrática do novo Estado. Na visão do referido deputado o 
que assegura a vida social era o cumprimento e respeito das leis constitucionais. A vida social não 
se assegura fora das instituições. E o homem que viesse a receber uma educação genérica não 
teria apego às instituições. Esta ficaria então aberta ao despotismo, pois seria parte de uma 
massa sem compromisso com a vida social.  

O deputado faz um último ataque ao discurso de Andrada Machado dizendo: “...desses 
Tratados genéricos e abstratos estão a bibliotecas cheias, mande a Assembléia traduzi-los, e 
escusado é gastarmos o dinheiro e honras para prêmios extraordinários... 7 

O tema discutido se mostrava muito importante para os deputados ali reunidos. Assim outros 
deputados foram se envolvendo entre eles o deputado pelo Rio de Janeiro Souza França que 
disse que não era necessário criar uma lei para regulamentar a matéria, pois isso era da 
competência do Imperador. Este é que premiaria por serviços prestados a Nação. Aquele tipo de 
discussão na opinião do deputado carioca caberia mais a um Congresso de Literatos. A 
Assembléia não seria o local mais acertado para se estabelecer aquele tipo de premiação, já que 
entre as atribuições imperiais estava justamente a de “premiar os serviços beneméritos da 
Nação”8. 

O deputado França destacou que em relação à criação do sistema de ensino não era preciso 
criar algo novo, já que: “...há tanto escrito entre as nações civilizadas em matéria de método, e 
escolha de doutrinas adaptadas ao desenvolvimento das faculdades intelectuais do homem nos 
primeiros anos”9. 

Na opinião do deputado o concurso só serviria para “estimular a quem escreve” o papel de 
traduzir e reordenar o pensamento dos homens que, no decurso da história e da produção de sua 
existência material, debruçam-se para produzir teorias e métodos educacionais10. Para o 
deputado pouco ou nada seria acrescentado em termos de educação e que bastaria coligir e 
coordenar os trabalhos que as nações civilizadas já haviam feito em matéria de educação e 
legislação. O intelectual brasileiro não seria capaz de produzir nada de novo em matéria de 
educação? O que o deputado pretendia era que se escolhessem alguns homens e que estes 
fizessem apenas um rascunho da antologia educacional do mundo civilizado. Mantendo esta 
posição o deputado votou contra o projeto. 

Sobre esta questão Martim Francisco Ribeiro de Andrada achava que os estrangeiros deveriam 
ficar de fora. Na sua interpretação cada país possui suas leis e costumes e suas particularidades.  

A concepção educacional que predominou na Assembléia de 1823 foi a de respeito à ordem. 
Isso se deve ao fato de que sua finalidade era moldar a mocidade segundo os valores da 
burguesia européia. A base desta indicação era uma educação baseada na educação física, moral 
e intelectual. Com a Independência as elites que assumiram o poder tinham como principal defesa 
a criação de uma instituição para a formação da mocidade brasileira. Para estes a mocidade 
brasileira era formada pelos filhos da elite agrária e mercantil e os homens livres. A educação 
religiosa seria o que restaria para os escravos, índios e libertos.  A educação seria, nesta ótica, 
um privilégio para poucos. Com uma mentalidade de preparação da mocidade disciplinada pelo 
rigor das atividades físicas a Comissão de Instrução Pública mostrava a influência pedagógica 
propagada pelas idéias iluministas.  

O segundo ponto da educação que a Comissão tinha por base era a Moral. Esta seria uma 
forma de combater os aspectos sexuais negativos da mocidade devido às relações casa-grande e 
senzala. Esse era um problema contra a propriedade, pois os bastardos eram um problema no 
momento da partilha dos bens. Era no engenho que se produziam as relações sociais entre os 
senhores e seus escravos efetivando-se evidentemente as relações do poder senhorial que 
terminavam produzindo uma vida sexual promíscua na visão da moral burguesa. A Comissão 
tentou combater estes vícios considerados de moralidade baixa em relação à família aristocrática 
que as gerações anteriores haviam trazido para o Império.  

O terceiro ponto de preocupação da Comissão foi no plano intelectual onde surgia a 
preocupação com a formação de quadros qualificados para as atividades do Estado e da vida civil. 
Nesse sentido, aprofundava-se a idéia de separação entre trabalho manual, coisa de escravo e 
trabalho intelectual, coisa de homens letrados. Aos homens letrados caberiam, portanto as 
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funções nobres. Além destes princípios foi destacado o aspecto social, pois na educação deveria 
estar presente o princípio da sociabilidade.  

Estes foram os princípios educacionais apontadas pelos constituintes que deveriam sustentar 
todo o processo de formação dos filhos das elites. 

O projeto do Tratado foi muito debatido e recebeu várias emendas e retornado à Comissão 
para ser reelaborado de acordo com os debates e trazido de volta para ser novamente 
examinado. Ledo engano. Foi engavetado e jamais voltou, ficando esquecido antes de sua 
aprovação final. Mas reconhecemos que ficou patente entre a maioria dos representantes das 
elites regionais, os deputados da Assembléia, que era preciso se criar uma “legislação” para 
regular a questão da educação nacional.  

Colaborou para o esquecimento do projeto sobre um Tratado de Educação o pronunciamento 
do deputado gaúcho Fernandes Pinheiro: que argumentava pedindo a discussão da criação de 
uma universidade no Brasil”11. 

Sensível a tal clamor pôs-se a Comissão de Instrução Pública a formular um projeto de criação 
de universidades no Brasil. Foi então no dia 19 de agosto apresentado à Assembléia. Pelo projeto 
criar-se-iam duas universidades, uma em São Paulo e outra em Olinda. Como o país sofria a falta 
de magistrados propuseram a criação e um curso jurídico na cidade de São Paulo. Seriam 
adotados, para este fim, os estatutos da Universidade de Coimbra. 

Acreditam os propositores do projeto que assim estaria resolvido o problema de falta de 
homens qualificados para ocupar os postos públicos e para as atividades de caráter liberal. O 
Brasil não tinha um sistema de educação elementar ordenado e a elite não viu problemas em se 
discutir a criação de instituições de ensino superior. Não pensemos que isso foi um despropósito 
por parte daqueles homens. Isso aconteceu porque esse era o interesse da elite, ou seja, esta 
queria formar os futuros lideres do Estado imperial. Em resumo os debates ficaram em torno de 
questões de caráter regionalista como a localização e as de ordem econômicas, de onde viriam os 
fundos já que o Estado Imperial não vivia grandes dias. 

Neste debate a questão nacional foi superada pela regional com as elites de cada região se 
digladiando para levar a instituição para sua província. Quantos aos fundos a discussão tendeu a 
ficar entre vindos do meio público ou do privado. A questão comercial era muito importante, tanto 
que o deputado Silva Lisboa propôs a criação de uma cadeira de direito comercial e marítimo e a 
criação da cadeira de economia política para o curso de direito, para formar os jovens no espírito 
capitalista. Estava se propondo a formação do jovem para a nova ordem que se consolidava na 
Europa. O texto deste projeto foi aprovado na íntegra e fortalecendo as elites nortistas o curso foi 
para Olinda. 

Martim Francisco Ribeiro de Andrada Machado que havia criado um Tratado de Educação para 
a Província de São Paulo, levou-o para a apreciação da Assembléia. O parecer foi favorável e 
mandado à impressão para ser apreciada melhor pelos deputados. No entanto os debates sobre o 
Tratado não foram realizados.  

Os debates dos constituintes em torno da educação mostram que os deputados constituintes 
estavam preocupados com a disseminação e promoção desta, mas que os dados mais concretos 
para que isso acontecesse não estavam às mãos. Faltavam os dados populacionais, o número de 
cidades, de professores. Dados importantes para que se pudesse ter uma visão mais próxima da 
real situação da instrução pública deixada pelo período colonial. A Assembléia foi dissolvida em 
12 de novembro de 1823, depois de vários revezes e não promulgou o único projeto de instrução 
que a Comissão elaborou que fora o de criação das universidades.  

Com a sua dissolução o Imperador formou um conselho que ficou responsável pelo novo texto 
constitucional. Este novo texto trouxe apenas dois artigos sobre a educação que dizia: no artigo 
32 que “a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos”, e no artigo 33 sobre colégios e 
universidades, “aonde serão ensinados os elementos das Ciências, Belas Letras e Artes”. Ambos 
transcritos da constituição portuguesa de 1826.   

O projeto para um Tratado de Educação que entrou em pauta em 16 de junho de 1823 se 
arrastou até 11 de agosto do mesmo ano, o Projeto de criação das universidades que começou 
com a leitura pelo deputado Fernandes Pinheiro, de uma carta enviada por brasileiros que 
estudavam em Coimbra no dia 14 de junho de 1823 vai ser debatido até o dia 4 de novembro. A 



 

I ENCONTRO DE HISTÓRIA DO IMPÉRIO BRASILEIRO 
Múltiplas Visões: Cultura Histórica no Oitocentos 

ANAIS ELETRÔNICOS 
 

 
230 

Comissão de Instrução ainda discutiu um parecer de n. 1 de 07 de julho de 1823 sobre uma 
“Memória relativa ao Estudo dos Menores na Província de São Paulo”, oferecida por Ribeiro de 
Andrada, e um parecer de n. 2 de 23 de setembro de 1823 que tratava sobre o auxílio para o 
Seminário de Itu.  Concordando com o Deputado Costa Aguiar, concluímos que a Assembléia 
levaria mais de dois anos para concluir o projeto. 

 

*** 
 

                                                
1 DOLHNIKOFF, Miriam (org.). José Bonifácio de Andrada e Silva: projetos para o Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 24-25. 
2A comissão de Instrução Publica foi criada no dia 10 mai.1823 e era composta pelos seguintes deputados: 

Martin Francisco Ribeiro de Andrada, representante do Rio de Janeiro; Antonio Rodrigues Velloso de 
Oliveira, São Paulo; Belchior Pinheiro de Oliveira e Antonio Gonçalves Gomide, Minas Gerais e Manuel 
Jacinto Nogueira da Gama de Mato Grosso. 

3 Destacamos aqui que em muitos discursos proferidos nas sessões da Assembléia Constituinte não nos foi 
possível identificar se o deputado era Carneiro de Campos ou Carneiro da Cunha, visto que o secretário 
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