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APRESENTAÇÃO

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba 
e os grupos de pesquisa “História da Educação na Parahyba Imperial” e 
“Sociedade e Cultura no Império” aproveitaram a oportunidade para reunir 
pesquisadores que estivessem desenvolvendo seus estudos e lançando 
olhares para um período de nossa História que ainda precisa de maior 
aprofundamento. Assim, promoveu o I Encontro de História do Império 
Brasileiro - Múltiplas Visões: Cultura Histórica no Oitocentos, entre os dias 
24 e 27 de setembro de 2008, nas dependências da Universidade Federal da 
Paraíba, em João Pessoa. O objetivo foi o de reunir pesquisadores e grupos 
de pesquisa brasileiros, mais particularmente das regiões Norte e Nordeste, 
que vêm se dedicando à História do Brasil Oitocentista. Nesse sentido, o 
evento se constituiu como uma profícua oportunidade para debater e dar 
maior visibilidade aos temas, objetos, problemas e abordagens de pesquisa 
que estão sendo discutidos nos diversos grupos, bem como aos trabalhos 
isolados que, porventura, estivessem sendo elaborados na mesma direção. 
A nossa pretensão foi a de dar início ao primeiro de muitos outros eventos 
da mesma natureza, que poderão ser realizados e acolhidos por outros 
programas de pós-graduação, criando trocas de experiências acadêmicas 
focadas no oitocentos e nas múltiplas possibilidades de pensarmos as 
interfaces entre a cultura histórica e a cultura historiográfi ca. 

Os dois Grupos de Pesquisa idealizadores e organizadores do Encontro 
apresentam de forma breve sua história. O Grupo de Pesquisa História 
da Educação na Parahyba Oitocentista, criado em 2004, conta com a 
participação de alunos do Programa de Pós-Graduação em História e em 
Educação, ambos da Universidade Federal da Paraíba, que têm como objetos 
de suas pesquisas temas relacionados à instrução pública e particular no 
Império. Do grupo também participam alunos dos cursos de graduação em 
História e em Pedagogia, que têm interesse em elaborar suas monografi as 
de conclusão de curso na área da história educacional paraibana, nos anos 
que se sucederam à independência política do Brasil, até o fi nal do Império 
(1822-1889). O Grupo de Pesquisa tem se dedicado a organizar e publicar, nos 
últimos anos, tanto livros de fontes documentais sobre o período  quanto 
coletâneas que procuram dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas por 
seus membros.

O ano de 2008 entrou para o calendário ofi cial como aquele dedicado às 
comemorações dos 200 anos da chegada da Família Real Portuguesa 
ao Brasil. Deixando de lado as polêmicas acerca desses eventos, o 
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O Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista tem 
como referência as pesquisas relativas ao processo de transição, fundação 
e desagregação do Império no Brasil, considerando suas especifi cidades no 
atual Nordeste. Essa opção tem por objetivo a sistematização dos muitos 
trabalhos e pesquisas que estão sendo realizados acerca do século XIX. 
Criado em 2001, por iniciativa de professores e alunos preocupados em 
entender a história na Paraíba no oitocentos, o grupo já publicou um livro, 
tendo outro nos estágios fi nais de editoração. Além disso, os membros do 
grupo vêm se dedicando a apresentar trabalhos em eventos relevantes 
sobre o século XIX no Brasil, com uma preocupação em articular pesquisas 
em desenvolvimento tanto no que diz respeito à Iniciação Científi ca, às 
monografi as de conclusão de curso, como às dissertações e às teses. O 
grupo também procura congregar pesquisadores que vêm se dedicando à 
temática, mas que trabalham de modo isolado e que, dessa forma, poderão 
ampliar seu campo teórico e documental.

A importância em consolidar esses grupos por meio de pesquisas sobre 
o século dezenove dá-se por considerarmos que a produção histórica sobre 
o período imperial paraibano ainda é incipiente, apesar dos esforços de 
alguns historiadores locais em atender às inúmeras indagações que vêm 
sendo postas, nos últimos anos, pelas pesquisas de alunos e professores. 

Este livro é resultado dos textos que foram apresentados no I Encontro 
de História do Império Brasileiro - Múltiplas Visões: Cultura Histórica no 
Oitocentos, pensado para acolher duas conferências que procuraram 
dialogar com o tema do Encontro, respeitando suas especifi cidades de 
campo de pesquisa. A de abertura, proferida pelo professor Dr. Manoel Luiz 
Salgado Guimarães, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, intitulada “Cultura Histórica no Brasil 
Oitocentista”, tratou da cultura histórica no século XIX, considerando os 
diferentes aspectos que a representação do passado pode assumir naquela 
conjuntura histórica, percebendo a conexão entre diferentes formas de 
representação, mas reconhecendo a especifi cidade de cada uma delas. 

Na conferência de encerramento, proferida pela professora Dra. 
Diana Gonçalves Vidal, da Universidade de São Paulo, “A invenção da 
Modernidade: circulação, internacionalização de modelos pedagógicos, 
sujeitos e objetos no oitocentos”, a pesquisadora discutiu a trajetória da 
internacionalização das idéias educativas no Brasil, com seus modelos 
e artefatos pedagógicos, centrando a discussão na segunda metade do 
oitocentos, apresentando a face da escola como um espaço de trocas 
mercantis e dos Estados nacionais como compradores de materiais 
escolares e as traduções culturais bem como de apropriações como 
movimentos criativos dos sujeitos diante dos repertórios colocados à sua 

CLÁUDIA ENGLER CURY E SERIOJA  CORDEIRO MARIANO
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disposição. 
Foram organizadas quatro mesas redondas distribuídas a partir dos 

seguintes temas1: a primeira delas, Imprensa, impressos e práticas de leitura, 
contou com a presença das seguintes pesquisadoras: Profa. Dra. Anamaria 
Gonçalves Bueno de Freitas (NPGED/UFS), Profa. Dra. Socorro de Fátima 
Pacífi co Barbosa (PROLING/PPGL/UFPB) e Profa. Dra. Maria Arisnete Câmara 
de Morais (PPGE/UFRN). O texto de Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, 
Abolição e emancipação: ecos de vozes femininas no Nordeste brasileiro na 
passagem do século XIX para o século XX, analisa a presença feminina na 
imprensa abolicionista e seus discursos em prol da emancipação da mulher 
e de sua instrução e educação, mostrando alguns perfi s de mulheres que 
atuaram em periódicos no atual Nordeste e em outras províncias. Em História 
dos impressos e a formação do leitor no século XIX, Maria Arisnete Câmara 
de Morais apresenta o papel da imprensa no Brasil, na segunda metade de 
século XIX, discute a representação da mulher na literatura brasileira e que 
tipo de leitora se pretendia formar no Brasil. Socorro de Fátima P. Barbosa, 
no texto Velhos objetos, novas abordagens: o jornal como fonte para a história 
cultural, analisa as possibilidades dialógicas dos periódicos do século XIX e o 
fato de eles terem promovido, além da criação de gêneros, a democratização 
da escrita, o que favoreceu também a ascensão social de jovens pobres, 
que o utilizaram para se transformar em escritores jornalistas.

A segunda mesa, Instrução e Cultura Escolar, contou com os seguintes 
pesquisadores: o Prof. Dr. Antonio Carlos F. Pinheiro (PPGE/PPGH/UFPB), 
Prof. Dr. Jorge Carvalho do Nascimento (NPGED/UFS) e Profa. Dra. Maria 
Inês Sucupira Stamatto (PPGE/UFRN). No texto Instrução e cultura escolar: 
considerações sobre cultura educacional no oitocentos, Antonio Carlos 
F. Pinheiro reflete sobre o “acervo” histórico educacional brasileiro, 
notadamente o paraibano, a partir das perspectivas concebidas por alguns 
historiadores sobre o sentido e a validade da ideia de cultura histórica; em 
seguida, apresenta uma possível existência de uma cultura educacional 
elaborada a partir das experiências e peculiaridades históricoeducacionais, 
envolvendo, mais especialmente, aspectos relativos à “instrução” e à 
“cultura escolar” do oitocentos. Logo após, vem o texto de Maria Inês 
Sucupira Stamatto, Uma escola para as prendas: a Escola de Primeiras Letras 
no Império brasileiro, no qual a autora defende a ideia de que, no século 
XIX, a educação institucional no Brasil sofreu um corte em relação ao 
período colonial, reorientando suas fi nalidades e objetivando atingir outros

1 Nem todos os autores enviaram os textos fi nais para publicação. A organização do Encontro 
fl exibilizou prazos e aguardou o envio de todos os textos mas, infelizmente, frente aos 
compromissos assumidos com a CAPES, fi nanciadora do Encontro e desta publicação, 
precisamos concluir a organização e publicação do livro.

APRESENTAÇÃO
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segmentos sociais não identifi cados com os grupos dirigentes. Nesse 
processo, a formalização de práticas educativas existentes favoreceria a 
escolarização feminina e a feminização do magistério.

A terceira mesa, Escravidão, trabalho livre e pobreza, teve a participação 
do Prof. Dr. Marc Jay Hoff nagel (PPGH/UFPE), da Profa. Dra. Solange 
Rocha (DHG/UEPB) e do Prof. Dr. Luciano Mendonça de Lima (UAHG/
UFCG). A partir de uma pesquisa nos registros de batismos de crianças, 
mulheres e homens escravizados, observando a origem e a cor dessa 
população, Solange Pereira da Rocha, no texto Crioulos e pardos na Paraíba 
oitocentista: reprodução natural numa área de agricultura de exportação?, 
analisa o impacto do nascimento de crianças escravas e ingênuas nas 
unidades produtivas, em três freguesias da Zona da Mata da Paraíba 
oitocentista – Cidade da Parahyba, Livramento e Santa Rita, no período 
de 1830 a 1880. A partir da análise dos dados, observa-se que houve um 
crescimento signifi cativo de crianças no interior das unidades produtivas e 
das residências, ou seja, a autora apresenta indícios da reprodução natural 
em uma área de agroexportação, mas chama a atenção para a necessidade 
de mais pesquisas sobre a temática no Império. Estudioso dos movimentos 
sociais no oitocentos, Luciano Mendonça de Lima, no artigo Escravidão, 
liberdade, pobreza e rebeldia no contexto do Quebra-Quilos (1874-1875), 
discute os signifi cados políticos e culturais que os cativos deram à sedição 
do Quebra-Quilos, um movimento composto originalmente por diferentes 
camadas livres da população, a exemplo de pequenos proprietários, 
sitiantes, artesãos, desocupados, feirantes, vaqueiros, entre outros. Ao 
longo do texto, o autor deixa claro como as ações escravas no interior do 
Quebra-Quilos foram de resistência e deslegitimação da escravidão e, nesse 
contexto, vão levar a um enfraquecimento do domínio senhorial.

A quarta e última mesa, Poder, política e construção do Estado Nacional, 
contou com a presença da Profa. Dra. Rosa Maria Godoy Silveira (PPGH/
UFPB), da Profa. Dra. Lina Maria Brandão de Aras (UFBA) e da Profa. Dra. 
Maria do Socorro Ferraz Barbosa (PPGH/UFPE). Rosa Maria Godoy Silveira, 
no texto Cultura histórica e construção do Estado Nacional: celebrações e 
memórias de um Brasil que (não) foi, analisa a formação do Estado Nacional, 
refl etindo sobre a cultura histórica a partir de dois eixos: o primeiro, sobre 
a vinda da Família Real em 1808; o segundo, em que a autora problematiza 
acerca de questões consideradas relevantes para o debate: Por que não 
fomos República em 1822? Por que não fomos uma (con)federação? Por 
que não fomos uma democracia? Em As províncias do Norte: administração, 
unidade nacional e estabilidade política (1824-1850), Lina Maria Brandão de 
Aras discute as relações regionais entre as províncias do antigo Norte do 
Império, como Bahia, Pernambuco e Parahyba, esta última por representar 
um ponto mais distante do centro do poder, mas que, mesmo assim, fez 
parte das articulações regionais. A autora considera que o desafi o para os 

CLÁUDIA ENGLER CURY E SERIOJA  CORDEIRO MARIANO
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estudos regionais está em vencer as barreiras físicas e a descontinuidade 
geográfi ca e, dessa forma, atentar para as confi gurações que defi nem o 
perfi l de cada uma delas e o papel desempenhado por elas na construção 
do Estado Nacional.

João Pessoa,  abril de 2009.

Cláudia Engler Cury
Serioja Cordeiro Mariano

APRESENTAÇÃO
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CULTURA HISTÓRICA NO BRASIL 
OITOCENTISTA

Manoel Luiz Salgado Guimarães

Premissas conceituais

objetividade e de um conhecimento submetido às regras da ciência, acabou 
por tornar-se a forma hegemônica de produzir inteligibilidade acerca do 
passado. Isso, contudo, não eclipsou outras formas de produzir sentido 
através de diferenciadas formas narrativas, quer fossem realizadas pela via 
da escrita, como o romance histórico, quer o fossem pelas diferenciadas 
formas visuais de representar o passado a que se assiste àquela altura, com 
a invenção dos museus de história nacional, com a preocupação relativa ao 
patrimônio histórico e com a importância que adquire a pintura histórica 
não apenas como forma de representação visual do passado mas também 
como cânone artístico. Nesse sentido, falarmos em uma cultura histórica 
própria ao oitocentos implica em considerar estes diferentes aspectos que 
a representação do passado pode assumir naquela conjuntura histórica, 
percebendo a interconexão entre essas diversas formas. Se no presente 
artigo centramos nosso foco nas formas escritas dessas representações, 
não signifi ca que a vejamos como desarticulada destas outras formas e, 
ao contrário, queremos assumir a profunda relação entre essas distintas 
formas de representação, ainda que reconhecendo a especifi cidade de 
cada uma delas. 

Interessa-nos, mais do que explorar as diferentes formas da representação 
escrita do passado brasileiro pela cultura histórica oitocentista, lançar 
algumas interrogações acerca da emergência do próprio conceito de história 
para os letrados brasileiros da primeira metade do século XIX, procurando 
ver as apropriações realizadas no sentido de constituir uma tradição capaz 
de fundamentar um projeto de escrita de uma história nacional.

á se tornou consensual entre os estudiosos da história da história que 
o século XIX assistiu a novas e variadas formas de narrar o passado, 
sendo que o nascimento da ciência da história, com suas exigências de 

J
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Tradição e inovação na cultura histórica oitocentista
em Portugal e no Brasil

A carta em questão é de autoria de João Pedro Ribeiro, letrado português 
com Doutorado em Cânones pela Universidade de Coimbra, sócio da 
Academia Real de Ciências de Lisboa, a serviço de quem efetuara viagens 
pelo interior do reino com vistas a fazer minucioso levantamento dos 
acervos documentais existentes em Portugal. Foi o ocupante da primeira 
cadeira de Diplomática em Portugal, criada no ano de 1796, inicialmente 
na Universidade de Coimbra e logo transferida para a Torre do Tombo em 
Lisboa. Esta mudança era justifi cada pela necessidade da proximidade 
dos acervos documentais a partir dos quais a formação adequada em 
diplomática poderia ser realizada. A formalização desse conhecimento 
veio a se dar em Portugal somente um século depois de publicada a obra 
clássica a esse respeito, de autoria de Mabillon [De Re Diplomatica Libri 
1681], que, aliás, integrava o acervo da biblioteca de João Pedro Ribeiro. 
Sua nomeação para ocupar a cadeira coroava uma trajetória iniciada em 
1784, quando fora designado para inventariar os títulos pertencentes ao 
patrimônio da Universidade de Coimbra, seguindo-se, em 1789, sua indicação 
para auxiliar o Dr. João Antonio Salter de Mendonça no exame de alguns 
cartórios. Torna-se referência para os assuntos ligados à documentação do 
Estado português, o que lhe permitiu ser nomeado em 1807, com ordenado 
de 200$000 réis, cronista do Ultramar e, cinco anos antes, o responsável pela 

MANOEL LUIZ SALGADO  GUIMARÃES
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realização de inventário circunstanciado de todos os documentos do real 
Arquivo da Torre do Tombo por nomeação do Visconde de Balsemão. 

O texto da carta endereçada ao abade Correia da Serra descreve seu 
trabalho nos arquivos do reino, identifi cando a documentação existente e 
procedendo à sua cópia a cargo de copistas contratados, dos quais, aliás, 
reclama o trabalho feito, que o obriga a sucessivos cotejamentos com 
a documentação original em virtude da má qualidade do que havia sido 
realizado. O documento expressa de maneira clara a preocupação com 
uma das premissas que viria a se tornar condição para a escrita da história 
no século XIX: a existência de documentação indispensável para o labor 
historiográfi co. Ao “eu vi” que fundamentara a escrita histórica nas suas 
formas clássicas, substitui-se agora o “eu li” da consulta aos arquivos e 
acervos, que para isso deveriam estar disponíveis, mas, sobretudo, em 
condições de legibilidade. Expliquemos melhor seu signifi cado: tratava-se 
de submeter a documentação escrita aos procedimentos da crítica erudita, 
visando estabelecer a autenticidade e a fi dedignidade dos documentos 
em questão. Herdeira da crítica filológica e impulsionada no cenário 
da cultura humanista pós-reforma, a crítica aos documentos estimulou 
outros procedimentos necessários à sua realização, como o estudo das 
línguas antigas e a paleografi a. Aliás, nesse aspecto João Pedro Ribeiro 
irá travar uma luta renhida, conseguindo obter a obrigação da formação 
em Diplomática e conhecimentos de Paleografi a para o trabalho na Torre 
do Tombo. Em representação ao Príncipe Regente, datada de 20 de 
fevereiro de 1812, adverte para o fato de que estariam sendo nomeados 
escriturários para o Real Arquivo da Torre do Tombo sem a frequência 
às aulas de Diplomática, conforme estabelecido pelo Alvará Régio de 21 
de fevereiro de 1801. Vemos, assim, que os protocolos de uma história 
erudita desenvolvidos na Europa do século XVI e XVII adentram o cenário 
letrado português no ambiente da cultura das Luzes. Estranho paradoxo, 
posto que estes mesmos protocolos e procedimentos foram alvo de uma 
crítica iluminista ao que consideravam a falta de objetividade da cultura 
antiquária, a mesma que formalizara os procedimentos da erudição. A 
inexistência dessa tradição em Portugal, de certa forma denunciada por 
João Pedro Ribeiro, impediria o verdadeiro conhecimento do passado 
e a essa tarefa lançou-se de maneira decidida. Sua correspondência aos 
membros da Academia Real de Ciências de Lisboa, ao mesmo tempo em que 
dava conta de suas viagens pelas províncias do reino a serviço da mesma 
Academia, indicava os procedimentos que lhe pareciam adequados para 
sanar a ausência de uma tradição erudita no tratamento da documentação 
espalhada pelo território português. Sua vasta correspondência com o 
abade Correa da Serra, um dos fundadores, com o Duque de Lafões, da 
Academia Real de Ciências de Lisboa, permite acompanhar as preocupações

CULTURA HISTÓRICA NO BRASIL OITOCENTISTA
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de alguém que reconhece a necessidade da escrita da História fundada em 
novos procedimentos, em grande medida herdados da tradição erudita, mas 
a serem empreendidos agora pela cultura letrada das Luzes portuguesas. 
Importante, contudo, salientar que João Pedro Ribeiro não se considerava 
um historiador e tampouco teve a pretensão de nomear sua vasta produção 
escrita de uma obra de história. Mas ela viria a se tornar referência central 
para a geração dos primeiros denominados historiadores de além e aquém 
mar; tanto para Herculano em Portugal, que frequentara entre os anos de 
1830 e 31 a Aula de Diplomática na Torre do Tombo, quanto para Varnhagen, 
que tivera sua formação intelectual nos meios letrados em Portugal. 

As Luzes para o Império:
Entre retórica e História nas páginas de “O Patriota”

Pensar a cultura histórica oitocentista no Brasil impõe-nos necessariamente 
uma refl exão em torno da cultura letrada portuguesa herdada das Luzes 
e solo em que germinou um interesse específi co pela história, ainda que 
não necessariamente formulado segundo as regras de uma disciplina em 
gestação no século XIX. A História como interesse de letrados portugueses 
e brasileiros do começo do oitocentos parece ainda inscrever-se na tradição 
retórica, seu uso é parte de uma formação indispensável ao súdito de uma 
monarquia que se quer ilustrada e que pretende, através dos exemplos do 
passado, emular a ação no presente. Para o exame ainda que breve destas 
questões, proponho lançarmos um olhar para um periódico editado na 
cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1813 e 1814, alçada à condição 
de sede do Império Português em virtude da transferência da corte para o 
lado de cá do Atlântico.

Em seu primeiro número de janeiro de 1813, o jornal literário, político 
e mercantil O patriota, impresso pela Impressão Régia na cidade do 
Rio de Janeiro, capital desde 1808 do império português, estampava 
um interessante artigo, infelizmente sem indicação de seu autor, que 
sinalizava de forma inequívoca o universo intelectual e político a que se 
fi liava. Igualmente nas entrelinhas, pode-se apreender uma das diversas e 
variadas acepções do sentido de História para esse órgão de divulgação, que 
contribuía assim para difundir entre as elites do império português, agora 
sediado na América, o sentido da História, não apenas como propedêutica 
para os estudos específi cos, mas como poderosa arma para o exercício 
esclarecido e correto da política. Na melhor tradição do Iluminismo 
setecentista, o jornal fi liava-se a uma concepção da História como mestra 
da vida, como condutora dos homens pelo mundo, guiados pelos exemplos 
hauridos dos homens do passado. História e Política parecem indissociáveis 
nesta perspectiva, uma vez que cada vez mais o exercício desta demanda 
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o conhecimento adequado daquela. Mas voltemos nosso olhar para este 
artigo, por várias razões emblemático da concepção de História e política 
próprias ao jornal em questão. O título do artigo “Estado político da Europa”1 
não deixa dúvidas quanto ao seu sentido e objetivo: traçar um panorama 
da política europeia a partir das transformações operadas no cenário 
europeu pela ação do imperador francês Napoleão. A profunda alteração 
da geopolítica continental, responsável como sabemos pela transferência 
da corte portuguesa para o Brasil, colocava em xeque o mundo do Antigo 
Regime, com evidentes ameaças às estruturas próprias das sociedades 
hierarquizadas ainda segundo aqueles valores. O espectro da revolução 
parecia rondar as sociedades europeias como um todo, agora materializado 
na fi gura do corso que se fi zera coroar imperador em 1804. Para o jornal, 
sua ação, um “terremoto político”, aparecia como mais destruidora do 
que os “terremotos físicos”, metáfora carregada de sentidos para aqueles 
que ainda podiam trazer consigo a lembrança do devastador terremoto de 
1755, que destruíra a cidade de Lisboa no dia de Todos os Santos daquele 
ano. Napoleão aparece nas páginas do jornal como aquele que destrói a 
ordem, semeia a guerra, e os franceses, como “os novos godos”, ameaçam 
aniquilar a civilização. Pela sua ação de rapina sobre o continente europeu, 
as revoluções semeiam o “espirito de vertigem, que da Europa se estendeu 
a todo Orbe. Funesto contágio quase não há país que tenha poupado!”2 
Contudo, Portugal parece possuir uma missão providencial: deter o 
avanço deste terremoto, contendo sua ação devastadora e apoiando-se 
para tanto na memória dos grandes feitos do passado. O aprendizado 
das experiências passadas, sua atualização na lembrança dos vivos pode 
ajudar no desempenho de uma missão no presente. As glórias de Portugal 
no passado deveriam estimular a luta contra o invasor, reatualizando no 
presente um papel para Portugal nesta geopolítica alterada, relembrando 
seu signifi cado como Nação que abrira para o continente europeu as 
possibilidades do Novo Mundo, alargando desta forma os horizontes para 
esta cultura europeia. Igualmente positiva é avaliada a participação russa 
que, nas palavras do jornal, “tem gloriosamente resistido ao maior empenho 
do fl agelo da Europa”3.

Importante nos parece reter deste primeiro texto, vindo à luz logo no 
número inaugural do jornal, dois pontos que denunciam de forma bastante 
clara as concepções de História e as expectativas formuladas a ela por 
uma elite de letrados, primeiramente encarregados da administração do 
Império português a partir das terras americanas, e posteriormente uma 
elite ocupada em fundar os pilares de uma nação independente, a partir de 

1 Estado Político da Europa. O Patriota, jan. 1813, p. 112-21.
2 O Patriota, jan. 1813, p. 120.
3 O Patriota, jan. 1813, p. 118.
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1822, como desdobramento da política europeia pós-napoleônica. 
Pretendemos mais adiante voltar a este aspecto no sentido de indicar as 
profundas similitudes entre estes literatos e letrados de começos do XIX 
com os futuros construtores do império brasileiro, especialmente no que 
tange às expectativas e percepções da História. 

O primeiro destes pontos para o qual queremos chamar a atenção 
diz respeito ao “sentimento de vertigem” que parece metaforizar o 
conjunto de transformações percebidas como profundas e radicais por 
estas elites letradas. O sentimento de vertigem aponta para uma situação 
de insegurança e incertezas, ao mesmo tempo em que sinaliza um 
deslocamento de eixo, uma alteração nas formas de perceber e apreender 
o mundo. Na verdade, o jornal, ao formular desta maneira o sentimento de 
profundas mudanças também associadas a um terremoto, que tudo desloca 
e altera de suas posições anteriores, ao mesmo tempo em que as qualifi ca 
com um sentido evidentemente negativo, partilha de uma percepção mais 
geral das camadas letradas europeias a respeito do conjunto amplo de 
transformações por que transitam estas sociedades na passagem do século 
XVIII para o século XIX. O que nos importa assinalar, no entanto, é o papel 
central que parece adquirir a História nesta conjuntura específi ca, o que 
pode nos ajudar a compreender o lugar que este tema assume como uma 
das rubricas do jornal. Como compreender em um momento de profundas 
incertezas o lugar da História como uma forma específi ca de relação com o 
passado e com as experiências de outros homens em outros tempos e em 
outros lugares? Como, portanto, entender o lugar da História num jornal 
que se defi ne como literário, político, mercantil, não havendo a designação 
“histórico” ou “de História” em nenhum momento? Um jornal que vem à 
luz na Impressão Régia e por isso mesmo submetido ao olhar e vigilância 
do “príncipe”, cuja autorização se faz indispensável para a sua circulação e 
se expressa no termo “Com licença”, que estampa em sua folha de rosto, 
denunciando a passagem pelo crivo dos censores encarregados das tarefas 
de observar rigorosamente o teor do material a ser publicado. Nada que 
pudesse ser contrário aos princípios do estado monárquico e da sociedade 
de ordens assim como da religião católica encontraria espaço nas páginas 
do Jornal. Neste particular, aliás, parecia se reproduzir uma prática vigente 
no século XVIII e que punha determinados temas da história portuguesa 
fora do alcance da crítica erudita, como a que pretendia desenvolver em 
Portugal a Academia Real de História fundada em 1720. 

Estamos, portanto, diante de um regime de historicidade distinto e 
diverso do nosso, posto que a escrita do texto histórico para ter autoridade 
e legitimidade de circulação demanda a licença do Estado, que vela 
ciosamente sobre o que pode ser entendido como histórico ou de História, 
num movimento bastante diverso daquele que procura fundar o texto de 
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História como o resultado de uma operação avalizada única e exclusivamente 
pelos pares, por aqueles que partilham uma formação e competência 
específi cas e que, dispondo de regras em comum, defi nem os limites de 
possibilidade do texto histórico. Estamos assim diante de uma perspectiva 
em que a História, antes de tudo, ilustra os leitores que aprendem com 
ela; os governantes que podem por meio dela afi rmar o seu poder e a sua 
glória. A História inscreve-se por isso num conjunto amplo de iniciativas 
do Estado Moderno, que, para afi rmar seu poder, deve agora recorrer 
prioritariamente à força da pena e não mais das armas. Por outro lado, para 
além de ser um jornal literário, político e mercantil, com o selo de ofi cial, 
temos de considerar o momento de sua emergência e as circunstâncias de 
sua impressão para avançarmos na compreensão de sua fi nalidade e do 
papel de certa concepção de História para estes propósitos.

Criado no Rio de Janeiro, nova sede da monarquia portuguesa, fazia 
parte de um conjunto amplo de iniciativas, muitas delas materializadas 
em instituições, no campo da cultura, necessárias e mesmo indispensáveis 
para uma cidade que se vira alçada a uma posição diferente e central para a 
gerência do império português. Tudo isso num momento em que o “espirito 
de vertigem”, com seu centro na Europa, parecia se espraiar pelo mundo, 
pondo em risco um sistema secular de poder. Assim, a história poderia ser 
um poderoso remédio contra esta vertigem, indicando no passado os portos 
seguros, as certezas que se poderiam contrapor às incertezas do presente. E 
a América como mais uma destas metáforas da segurança, lugar preservado 
dos terremotos políticos da Europa, que pudera assegurar a continuidade do 
trono dos Braganças. “O meu espírito descansa quando, lançando os olhos 
ao Brasil, vejo abraçadas a justiça e a paz, respeito às Ciências estendendo 
o seu império, e reconheço que nascem para este vastíssimo continente os 
tempos de Saturno”4, fi nalizava o autor do artigo o seu panorama político 
da Europa, desenhando o lugar da História e o papel do novo continente 
em um mundo em transformação.

Um segundo ponto para o qual gostaríamos de chamar a atenção e 
que parece evidenciar-se no referido texto de balanço sobre a situação 
política europeia decorrente das guerras napoleônicas diz respeito às lições 
exemplares possíveis de serem extraídas das narrativas acerca da história 
dos diferentes países que sofreram a presença do inimigo francês, segundo 
a tônica do jornal. Ao percorrer estas regiões, começando por Portugal, o 
autor do texto procura extrair dos relatos que elabora uma lição para os 
presentes, apoiando-se sempre nas lembranças de um passado glorioso 
para estímulo das ações contemporâneas.

4 O Patriota, jan. 1813, p. 120-21.
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No mesmo ano, no número de maio, um novo texto com características 
semelhantes e, pelos fortes indícios, de mesma autoria, vem à luz, indexado 
sob a rubrica Política5. Déspota e Tirano são os termos que utiliza para se 
referir a Napoleão e à sua política de conquistas, relacionando-a às causas do 
desequilíbrio e das mudanças no cenário político continental. Percorrendo 
as regiões invadidas pelas tropas francesas, o autor traça um quadro, 
com forte pathos dramático, de destruição e de desolação produzido pela 
passagem dos exércitos napoleônicos. No entanto, a narrativa ganha outro 
rumo e dá lugar às reações militares contra a presença das tropas invasoras, 
indicando desta forma uma esperança para os que se opõem aos princípios 
representados pela política de Napoleão. A avaliação sobre o estado político 
do continente europeu prossegue com um balanço sobre o panorama 
francês, que seria, no entanto, omitido segundo as palavras do autor do 
Discurso, caso não se tratasse de um país “que em pouco mais de vinte 
anos oferece à História mais fatos do que muitos séculos precedentes; cujos 
anais, tintos de sangue das mais Ilustres Personagens, serão apenas críveis 
na posteridade”6. A presença de um passado recente, ainda não tornado 
História – a Revolução – é a constante que estrutura as refl exões em torno 
não apenas da política contemporânea mas da própria história, pensada 
prioritariamente nos termos de uma temporalidade recente. A conclusão 
do texto está reservada para a narrativa do papel fundamental, segundo 
avaliação do autor do texto em questão, desempenhado pela Inglaterra, 
“que tem sido o foco, donde tem saído todos os raios: eu não desconhecia 
em cada passo dado pela liberdade Continental aquela mão, que destra e 
sutilmente tem traçado o plano, e se tem oferecido com todo o seu poder 
para levantar os abatidos sob o despotismo”7. Apontando a presença 
inglesa em defesa da “liberdade”, o texto não deixa dúvidas quanto às 
ideias que procura difundir, lembrando aos patriotas localizados deste lado 
do Atlântico, através da narrativa de feitos recentes da história europeia, 
a necessidade das alianças políticas contemporâneas, a necessidade do 
presente como consequência do passado. Na verdade, um presente que 
pouca autonomia parece ter em relação ao passado, grande fonte dos 
exemplos de conduta para os homens no mundo. Nesse sentido, um 
regime de historicidade, segundo o qual o passado ainda não se tornara 
defi nitivamente História e, portanto, ainda poderia ser percebido a partir 
de sua presença8.

5 Idem, p. 112-124.
6 Idem, p. 119.
7 Idem, p. 122.
8 “L’histoire maîtresse de vie défi nit un régime sous lequel le présent et l’action ont déjà 

leurs contours avant que d’exisiter, puisqu’ils ne sont concevables qu’à l’image de ce que 
présente le miroir de l’histoire”. Consultar YILMAZ (2004, p. 73). A propósito do conceito 
de regime de historicidade, consultar: HARTOG (2003).
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Atentemos ainda para outro aspecto importante presente nesta 
concepção de história que se insinua nas páginas deste jornal literário: 
o conhecimento do passado pode emular, o que supõe um poder de 
estímulo à ação a partir de certos referenciais “morais” capazes de 
auxiliar na produção de julgamentos no momento desta ação. Em suma, 
um bom conhecimento da história, entendida como a experiência de 
outros povos, pode auxiliar neste processo de construir referências para 
a ação num mundo em transformação, marcado pela velocidade com que 
uma a uma as certezas do passado são postas em xeque. A laicização do 
mundo com todos os seus corolários, a progressiva perda de signifi cado 
do papel da Igreja para a defi nição de uma tábua de valores referenciais, 
assim como para a capacidade de assegurar um sentido que transcenda a 
contingência da vida humana somadas à crítica política que acaba por atingir 
as instituições de Antigo Regime, com seus desdobramentos de ordem 
institucional, abrem um novo caminho para o conhecimento da História e 
seu uso político. Esta se transforma progressivamente no tribunal moderno, 
a partir do qual as ações humanas passarão a ser julgadas, tendo em vista 
os pressupostos desta história universal iluminista. Um tribunal tanto mais 
legítimo e imparcial porque constituído a partir de princípios objetivos 
extraídos de um conhecimento fi losófi co da história. Dessa forma, a sua 
“utilidade” está assegurada: uma mestra que ensina, mas que igualmente 
julga, premiando ou punindo, segundo a ação dos homens mais ou menos 
de acordo com a verdade extraída do conhecimento do passado. Por este 
viés pode-se entender a importância e o lugar da História num periódico 
que se pretende útil e difusor das luzes modernas. Igualmente, ganha 
sentido a rubrica “história” em meio a tantas outras que integravam o 
referido periódico, versando sobre matemática, física, química, agricultura 
e medicina. Da mesma maneira que a leitura das matérias referentes à 
agricultura e seus progressos poderiam signifi car importante contribuição 
para o desenvolvimento de uma sociedade fundamentalmente dependente 
destas produções, igualmente criava-se a expectativa que a leitura e o 
conhecimento do passado da “pátria” poderiam contribuir e, portanto, 
ser útil frente aos novos desafi os políticos decorrentes da transferência 
da corte. 

Voltemos ao nosso jornal literário do século XIX para acompanharmos o 
sentido de História que se expressa em suas páginas e que não parece ser 
ainda aquele do moderno regime de historicidade, que supõe, por um lado, 
o tratamento dos fatos que não se repetem como o verdadeiro objeto da 
História como conhecimento e, por outro, a estreita relação entre o trabalho 
com o passado e a escrita de uma biografi a da Nação9. Dessa forma, o que 
estava em jogo para os letrados envolvidos com o projeto literário d’O

9 Ver a respeito FURET (1989).
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Patriota não era ainda a possibilidade de escrita de uma história que se 
defi niria como nacional, posto que ainda não estava em elaboração este 
conceito político moderno, no caso brasileiro. Não nos estranha, portanto, 
o fato de que, ao consultarmos o índice relativo à temática em questão, 
não possamos vislumbrar uma preocupação com artigos voltados para a 
defi nição do que seria uma possível história do Brasil. O que nos chama 
de imediato a atenção é justamente o fato de que a rubrica “Historia” do 
jornal comporta uma diversidade signifi cativa de temas e interesses que 
não necessariamente recobrem o que passamos a entender por temas 
de história. Encontram-se aí publicados artigos que são relatos de viagem 
por diferentes regiões do império português, descrições geográficas, 
políticas e históricas de partes do território da colônia brasileira, história 
das populações indígenas e roteiros de viagem por diferentes partes do 
território brasileiro. Portanto, entendia-se como história uma diversidade 
temática que poderia ir dos roteiros e descrições de viagem até textos 
descrevendo as características históricas de uma determinada região, 
situando-se próximo a um gênero que passara a ser de extrema importância 
para escrever a história nacional: as corografi as. Por outro lado, observa-se 
ainda uma segunda característica destes escritos que nos parece digna de 
atenção: textos que, em um número do jornal, são classifi cados como de 
história têm a continuação de sua publicação num número seguinte sob 
outra rubrica, como, por exemplo, “Política” ou “Topografi a”. Tomemos 
como exemplo um artigo cuja publicação estendeu-se ao longo de cinco 
números do jornal e que tratava da descrição geográfi ca da capitania 
de Mato Grosso: no primeiro número em que é publicado, aparece na 
sessão de Geografi a (julho de 1813), nos números de agosto, novembro 
e dezembro do mesmo ano consta como sendo um artigo de História e, 
fi nalmente, sua conclusão aparece num único número referente aos meses 
de janeiro e fevereiro de 1814, na seção intitulada Topografi a. Um mesmo 
texto ganha assim diferentes classifi cações pelo jornal. Os próprios índices 
organizados, um ao fi nal de cada número, e o índice geral cobrindo os dois 
anos da publicação, apresentam discrepâncias quanto à classifi cação de um 
mesmo texto, ora indexado como de História, ora classifi cado sob uma outra 
rubrica. É o caso, por exemplo, de dois textos; um primeiro, intitulado Noticia 
de novas estradas do interior para facilitar a comunicação das Capitanias 
Centrais10, publicado no número de agosto de 1813, e um segundo, Exame 
de algumas passagens de um moderno Viajante ao Brasil11, na verdade uma 
crítica ácida ao livro The History of Brazil, de Andrew Grant. Nos índices dos 
respectivos números em que são publicados, aparecem na seção de Política, 
já quando consultamos o índice geral do jornal constam como sendo textos

10 O Patriota, ago. 1813, p. 66-69. 
11 Idem, p. 69-70.

MANOEL LUIZ SALGADO  GUIMARÃES



25

de História. Temos, assim, indícios signifi cativos de que as regras para defi nir 
um texto como de historia são bastante diversas daquelas que passaram a 
ser canônicas a partir da afi rmação da disciplina no século XIX. Certamente 
por essas regras da disciplina, alguns daqueles textos difi cilmente seriam 
percebidos como de história, não podendo, por isso, integrar um repertório 
de ensinamentos a respeito do passado. O sentido de História parece 
deslizar entre diferentes semânticas possíveis e, dessa maneira, certamente 
não pode ser a partir de um sentido universal, de um dado previamente 
considerado, que poderemos compreender a gama de textos publicados 
sob esta rubrica n’O Patriota12.

Uma terceira característica, no entanto, ainda nos parece digna de 
nota com relação aos temas que integram a rubrica “história”: percebe-
se uma enorme semelhança temática e de interesse entre estes textos e 
aqueles que virão a integrar as páginas da revista do Instituto Histórico e 
Geográfi co Brasileiro em sua primeira fase, desde sua fundação, em 1838, 
até pelo menos a década de 50 do mesmo século. Já em seu primeiro 
número de 1839, a revista do IHGB publicava a transcrição de um manuscrito 
oferecido pelo sócio correspondente José Manoel do Rosário, de autoria 
do comandante do real presídio de Coimbra, Francisco Rodrigues do 
Prado, intitulado História dos Índios Cavaleiros, ou da Nação Guaycuru13, o 
mesmo texto, portanto, publicado nos números de julho a outubro de 
1814 d’O Patriota14. Não se trata evidentemente de mera coincidência, 
mas aponta para a permanência de expectativas bastante próximas 
quanto ao uso da história e seu sentido para uma sociedade de letrados. 
Poderíamos supor que estaríamos ainda sob uma mesma ordem do tempo, 
que confi guraria uma determinada forma desta sociedade de perceber e 
elaborar a sua passagem, ainda que não mais se tratasse de uma mesma 
ordem política. As marcas das Luzes setecentistas ainda se faziam presentes 
em pleno século XIX e num quadro político agora alterado em virtude da 
independência proclamada em 1822. O uso da História guarda, portanto, 
nas páginas do jornal, um sentido ainda eminentemente universalista, onde

12 “Ce qui constitue l’histoire n’est pas un donné, au sens universel, mais des pratiques 
spécifi ques au temps et au lieu”. Ver RAO & SHULMAN & SUBRAHMANYAM (2004, p. 34).

13 PRADO, Francisco Rodrigues do. História dos Índios Cavaleiros, ou da Nação Guaycuru, 
escrita no real Presídio de Coimbra. Transladada de um manuscrito oferecido ao Instituto 
pelo sócio correspondente José Manoel do Rosário. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfi co Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 25-56. 

14 HISTÓRIA dos Índios Cavaleiros, da Nação Guaycuru, escrita no Real Presídio de Coimbra 
no ano de 1795, por Francisco Alves do Prado, Comandante do mesmo, em que descreve 
os seus usos, costumes, leis, alianças, ritos, governo doméstico: as hostilidades feitas a 
diferentes Nações bárbaras, e aos Portuguêses e Espanhóis, males, que ainda são presentes 
na memória de todos. O Patriota, jul./ ago. 1814, p. 14-33; set./ out. 1814, p. 26-44.
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temas variados parecem compor as peças necessárias do quebra-cabeça 
da história universal, concebida como história da civilização. E como parte 
desta ordem do tempo, o futuro parece fornecer os elementos necessários 
para a compreensão do passado. No caso do Império Brasileiro, fundado 
em 1822, seriam as demandas decorrentes da necessidade de fundar uma 
Nação no antigo espaço colonial português que tornariam a ida ao passado 
uma demanda do presente para assegurar um projeto de futuro.

Uma diversidade de temas e questões, com uma abrangência muito 
maior do que o que defi nimos contemporaneamente como história, intriga 
o olhar do leitor que se lança às páginas d’O Patriota, buscando reconhecer 
uma familiaridade com os protocolos a que nos habituamos a partir da 
consolidação da história em sua forma disciplinar. Diferentemente de uma 
escrita fundada na defi nição primeira de fato histórico, entendido como a 
ocorrência única e irrepetível de um evento resultante da ação humana, 
o que vemos nas páginas deste jornal é ainda a compreensão da história 
humana como parte integrante da história da natureza. Não obstante esta 
diversidade de temas que integram o repertório possível de uma narrativa 
que se defi ne como histórica, uma constante parece atravessar o conjunto 
destes relatos: através da história ilustram-se os homens e as sociedades 
através do exemplo, contribuindo desta forma para o progresso humano. 
Sua função de mestra parece guiar editores e leitores que esperam conhecer 
e se instruir, mas acreditam igualmente que por esta via aperfeiçoam-
se. Igualmente a história, além de ensinar, realiza o elogio do príncipe, 
eternizando pela escrita os feitos gloriosos da monarquia portuguesa e, 
dessa forma, preservando-os do esquecimento. Só assim, aliás, ela pode 
instruir: o reservatório de lembranças é ao mesmo tempo matéria para 
uma pedagogia política, fonte por excelência dos exemplos necessários 
à constituição de uma comunidade que, cada vez mais, deve acreditar 
constituir-se numa unidade a partir da partilha destas lembranças em 
comum. Mestra a ensinar e distribuidora da glória, dois princípios clássicos 
que conformaram a escrita histórica, parecem se reatualizar, segundo os 
cânones da cultura iluminista, nas páginas d’O Patriota.

No seu número de abril de 1813, publicava O Patriota um texto 
emblemático, sinalizando desta forma a comunhão de alguns princípios 
importantes com relação à compreensão da história. Tratava-se da 
“Prática de Alexandre de Gusmão, entrando na Academia Real de Historia 
Portuguesa”15 no dia 13 de março de 1732. Classificado sob a rubrica 
eloquência, o que por si só nos indica por que caminhos se podia ainda 
compreender a narrativa histórica, na verdade como parte de um gênero 
literário específi co, o texto é um elogio à monarquia portuguesa e aos seus 

15 O Patriota, abr. 1813, p. 29-39.
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feitos civilizatórios, exemplifi cados pela conquista do Novo Mundo. Nas 
palavras de Alexandre de Gusmão, foram 

os portugueses os que anunciaram ao Gênero humano que ele 
era duas vezes maior do que cuidava, foram os que deram parte 
que se achava habitado quase tudo o que ele supunha inabitável, 
foram fi nalmente os que ensinaram aos outros Povos da Europa 
a estender a navegação, até onde o Oceano estendesse as suas 
águas; a aumentar o comércio por meios mais abundantes dos 
que se haviam nunca praticado, e a dilatar o Domínio por causas 
mais legítimas, com intento pio, e merecedor dos auspícios do Céu. 

Com estas palavras, assegurava Alexandre de Gusmão um lugar de 
proeminência para a história de Portugal no conjunto da história universal: 
melhor dizendo, assegurava o sentido maior para esta história no conjunto 
das realizações do gênero humano. Trazê-lo para as páginas d’O Patriota, 
reapropriando-se do texto em nova conjuntura, apontava para as necessárias 
tarefas de reconstrução de um projeto monárquico-imperial, sediado agora 
na América, mas fundado nas lembranças de um passado europeu.

Textos de fundação

Por que textos de fundação? Para esta discussão, parece-nos 
enriquecedoras as sugestões presentes no livro Textures du Temps quanto 
à distinção que propõem seus autores entre textos dos quais se valem os 
historiadores para escreverem a história e aqueles outros textos, produzidos 
em épocas diferentes daquela em que escreve o historiador e que poderiam 
ser considerados eles mesmos históricos, segundo o regime vigente quando 
de sua produção16. Em outros termos, interessou-nos, sobretudo, recortar 
um conjunto de produções textuais nas quais pudesse fl agrar certo grau de 
consciência histórica expressa não apenas através da formulação explícita 
de uma fi nalidade para o conhecimento do passado, como também pela 
defi nição de procedimentos que assegurassem o adequado conhecimento 
dos tempos passados. Consciência histórica, então, que se manifestaria 
e ganharia expressão através da combinação entre procedimentos 
acadêmicos e usos políticos do passado, configurando abordagens 
possíveis para o trabalho de historiografi a. Os textos aqui apresentados 
foram igualmente lidos e submetidos a um trabalho de escuta, procurando 
compreendê-los em seus cenários de emergência e em suas formas

16 Ver o instigante trabalho de: RAO & SHULMAN & SUBRAHMANYAM (2004).
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específi cas e peculiares de apresentarem um projeto de escrita da história, 
atentos à modulação que imprimem a essa escrita do passado. Pela sua 
natureza, comportam um forte traço propositivo, preocupados que estão 
em defi nir o que entendem por uma história do Brasil, qual seu sentido e 
signifi cado para a atualidade em que vivem e os meios para a realização 
desse trabalho intelectual. Programa acadêmico e demandas políticas 
combinam-se na tarefa de reconstruir o passado do Brasil pela via de uma 
narrativa que integre experiências passadas a um tempo e espaço agora 
percebidos como nacionais. 

O primeiro destes textos é o discurso do 1º Secretário Perpétuo 
do Instituto “no ato de estatuir-se o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro”17. Pela sua natureza, igualmente comemorativa de um ato de 
fundação e formulador de propostas de trabalho que justifi quem o projeto 
de criação de um Instituto Histórico, o texto é especialmente rico para 
abordarmos o tema da constituição de uma história nacional no Brasil. 
Januário da Cunha Barbosa (1780-1846), um dos fundadores do IHGB, 
juntamente com Raimundo José da Cunha Matos (1776-1839), inicia seu 
discurso no ato de instalação do Instituto Histórico, estabelecendo, por 
meio de um recurso retórico – a citação em epígrafe de uma passagem 
do discurso de Alexandre de Gusmão quando de sua posse na Academia 
Portuguesa de História – uma fi liação que igualmente aponta para alguns 
dos sentidos concebidos pelos letrados oitocentistas em relação à História. 
Comemorar uma fundação implica em formular igualmente um projeto de 
rememoração: os que iniciam uma nova empreitada acadêmica escolhem 
aqueles que querem como seus predecessores. A lembrança de Gusmão 
e de seu discurso de entrada na Academia de História (1732) reativa uma 
das fi nalidades concebida como importante para se dedicar à escrita da 
história: uma elegia à glória dos seus governantes por meio da narrativa 
dos feitos grandiosos assim como uma fonte de ensinamentos para o bom 
exercício do governo. O poder da narrativa como narrativa do poder, na 
formulação de Isabel Ferreira da Mota ao estudar A Academia Real de 
História de Portugal18. A epígrafe modula, desta forma, o tom conferido 
ao texto, delimitando os limites e as fi nalidades para os quais é concebido. 
Aproxima-o das demandas de um Estado monárquico envolvido com as 
inúmeras questões decorrentes de sua afi rmação como projeto de Nação. O 
discurso de Januário da Cunha Barbosa19 para além de marcar uma fundação, 
a possibilidade de uma escrita nacional, igualmente defi ne o sentido político

17 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso no ato de estatuir-se o IHGB. Revista do Instituto 
Histórico e Geográphico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 9-18.

18 Consultar MOTA (2003).
19 Para uma análise do texto em questão, de Januário da Cunha Barbosa, consultar CEZAR 

(2004, p. 11-29).
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desta mesma escrita para uma Nação em gestação: o conhecimento do 
passado, agora organizado segundo princípios de uma ciência, deveria 
estimular o patriotismo, entendido nos termos de uma identidade nacional 
a ser forjada. No mesmo movimento, as palavras de Januário da Cunha 
Barbosa defi nem para o IHGB o papel de coordenador desta atividade de 
escrita da história nacional, por meio de um trabalho de administração 
do passado, que, regulando não apenas a coleta de fontes indispensáveis 
para a sua escrita, defi nisse também a agenda dos temas considerados 
centrais para esta mesma tarefa. Reunido no IHGB, o material espalhado 
pelas diversas províncias deveria constituir-se em um passo inicial e 
fundamental para a possibilidade de uma escrita desta história e da 
geografi a nacionais, implicando necessariamente um trabalho coletivo 
sob coordenação centralizada. Este modelo de organização de escrita tem 
sua fonte de inspiração em um projeto levado a cabo no Instituto Histórico 
de Paris, criado alguns anos antes na capital francesa e na esteira dos 
movimentos políticos associados à revolução de julho de 1830, que contava 
entre seus membros alguns dos futuros sócios e ativos participantes do 
IHGB. Este trabalho, segundo os termos indicados por Januário da Cunha 
Barbosa, objetivava, pela organização criteriosa das fontes, a luta contra 
o esquecimento dos “fatos memoráveis”, tarefa somente alcançável pela 
“imparcialidade e necessário critério, que devem sempre formar o caráter 
de um verídico historiador”20. Defi nia dessa maneira o cônego-secretário 
um dos imperativos para a legitimação de um texto como de história, 
constituindo-se em autoridade sobre o passado desde que produzido a 
partir da pesquisa documental. A escrita da história demanda a organização 
de acervos, a delimitação dos documentos a partir dos quais a história 
poderia então ser narrada, critério que conduziria o trabalho de um verídico 
historiador nas palavras do autor do discurso. 

Trabalho de memória é certamente a primeira advertência contida nas 
palavras de Januário da Cunha Barbosa, memória dos fatos passados, muitos 
deles ainda de um passado bastante recente, mas que, se não submetidos 
ao regime da escrita, corriam o risco do esquecimento. É, portanto, como 
uma cruzada pela escrita, capaz de fi xar uma memória daquilo que se deseja 
e, sobretudo, daquilo que se necessita recordar, que podemos interpretar o 
discurso do 1º secretário. Em primeiro lugar, o trabalho de escrita da história 
é o de fi xação de uma memória concebida em seus aspectos tanto físicos 
– a defi nição das marcas naturais desta Nação em construção – quanto 
morais – os fatos memoráveis do passado, seus personagens e vultos a 
serem reverenciados. Combinam-se na fala de Januário da Cunha Barbosa 
dois aspectos marcantes desta escrita do passado no Brasil, caracterizada 

20 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso no ato de estatuir-se o IHGB. Revista do Instituto 
Histórico e Geográphico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 10.
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pela estreita relação entre a geografi a e a história. Uma narrativa que 
articulasse uma memória espacial da Nação em construção a uma memória 
dos fatos de natureza político-cultural, justifi cando desta forma a instituição 
cuja fundação comemoram e que traz em seu nome – Instituto Histórico 
e Geográfi co – a expressão deste duplo projeto. Ao lado das “memórias 
da pátria”, o 1º Secretário Perpétuo do IHGB apontava para a importância 
em assinalar “o assento de suas cidades e vilas mais notáveis, a corrente 
de seus caudalosos rios, a área de seus campos, a direção de suas serras, 
e a capacidade de seus inumeráveis portos”21. Um inventário minucioso, 
à maneira das corografi as, submetendo o território ao ordenamento da 
palavra e, por este caminho, construindo a memória do território nacional. 

Este trabalho de fi xação de uma memória objetivaria ainda contrapor-
se aos escritos existentes acerca do Brasil, considerados inadequados 
para este trabalho de fi xação daquilo que se entendia como uma correta 
memória, uma vez que resultante de um trabalho criterioso e guiado 
por um sentimento peculiar: o patriotismo, concebido não apenas como 
referência a um lugar de nascimento, mas, sobretudo, como sentimento de 
pertencimento a uma comunidade, que se expressaria territorial, política 
e culturalmente. Batalha, neste sentido, a ser travada entre narrativas que 
concorriam pela defi nição de um passado adequado para o Brasil. Segundo 
a interpretação sugerida por Temístocles Cezar, tratava-se de “narrar ou 
explicar a fundação do Brasil a partir do ponto de vista dos brasileiros”22. 
No mesmo movimento, contudo, o 1º Secretário Perpétuo indica uma 
fi liação estabelecendo uma linhagem dos textos que poderiam compor “o 
corpo da história geral brasileira”23 e, por este procedimento, dá início a 
um trabalho de consagração daqueles autores e textos que poderiam ser 
referência para uma narrativa da história nacional. Dela constariam autores 
como Bernardo Pereira de Berredo, Sebastião da Rocha Pita, Visconde de 
Cairu, Baltasar da Silva Lisboa, Manoel Aires de Casal, Pedro de Alcântara 
Bellegarde. Lembrança e esquecimento vão assim tecendo os fi os dessa 
trama narrativa. O apelo e a convocação do sentimento como parte de um 
trabalho de escrita da história – o patriotismo evocado pelo autor – podem 
assim tornar mais fácil a recordação do passado submetido a um processo 
de estetização. O objetivo maior deste trabalho seria então possibilitar 
uma correta emulação da glória nacional. O sentido político colado a este 
esforço para a constituição de uma escrita nacional da história na verdade 
não é uma particularidade do caso brasileiro, evidentemente, devendo ser 
esta interpretada como parte de um movimento próprio à constituição das 

21 Idem, p. 10.
22 Consultar CEZAR (2004, p. 18).
23 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso no ato de estatuir-se o IHGB. Revista do Instituto 

Histórico e Geográphico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 17.
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nações modernas no século XIX. Importa-nos, no entanto, compreender 
como este procedimento próprio a uma cultura política toma corpo na 
sociedade brasileira na primeira metade do século XIX. As palavras de 
Januário da Cunha Barbosa são, a este respeito, claras quanto à concepção 
de história que informava este projeto posto em curso naquela academia 
de letrados. Diz ele: 

Esta tarefa, em nossas circunstâncias, bem superior às forças de 
um só homem ainda o mais empreendedor, tornar-se-á fácil pela 
coadjuvação de muitos Brasileiros esclarecidos das províncias do 
Império, que atraídos ao nosso Instituto pela glória nacional, que 
é o nosso timbre, trarão a depósito comum os seus trabalhos 
e observações, para que sirvam de membros ao corpo de uma 
história geral e fi losófi ca do Brasil. 24

A história geral e fi losófi ca do Brasil, segundo as palavras de Januário 
da Cunha Barbosa, constituiria um corpo integrado por membros, os 
“trabalhos e observações de muitos brasileiros esclarecidos das províncias 
do Império”, segundo os princípios desta história fi losófi ca. De acordo com 
esta concepção, recorrente em inúmeros textos que têm como proposta 
a defi nição de formas para a escrita da história nacional, quer a Natureza, 
quer a História, poderiam ser objeto de uma Filosofi a, vale dizer de um 
conhecimento sistemático, ordenado, capaz de desvendar por detrás 
da dispersão dos fenômenos observados a unidade de um sistema e sua 
racionalidade. Herança da cultura iluminista do século XVIII, a história 
fi losófi ca apresenta-se na pena deste autor como o sentido primeiro de 
uma escrita do passado, critério capaz de legitimá-la em seu esforço de 
ordenar os eventos pretéritos. Assim, as partes são fundamentais para o 
conhecimento do todo e por isso a necessidade de um trabalho de coleta 
para o reconhecimento das partes visando constituir este todo, que seria 
a própria história nacional, concebida como o encadeamento de “seus 
acontecimentos com esclarecido critério, com dedução fi losófi ca, e com 
luz pura da verdade”25. 

Importa, contudo, considerar segundo os dispositivos desta história, 
concebida como fi losófi ca, a própria concepção de acontecimento, matéria 
prima por excelência desta narrativa de uma epopeia nacional e, segundo 
as palavras de Januário da Cunha Barbosa, “tesouro inesgotável de honrosa 
recordação”. Vemos que não apenas os acontecimentos políticos são dignos 
deste relato, mas também a narrativa das marcas naturais deve compor 
os quadros desta história nacional, defi nindo para a geografi a um papel 
igualmente importante para a escrita da história. Se, por um lado, a defesa

24 Idem, p. 10-11. Grifo nosso.
25 Idem, p. 11.
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de uma história fi losófi ca se mostra como caminho necessário para se pensar 
a história nacional brasileira, por outro, é preciso demarcar com clareza que 
este sentido de sistema que deve presidir sua escrita não deve se constituir 
numa abstração prévia a conduzir o trabalho do historiador/ pesquisador, e, 
sim, deve ser inferido a partir da pesquisa e da coleta dos dados, dosando, 
à razão própria dos procedimentos fi losófi cos, a imaginação necessária 
para o que acreditava ser possível: a ressurreição do passado. Sua referência 
explícita é ao historiador francês Prosper de Barante (1782-1866), cuja obra 
l’Histoire des ducs de Bourgogne (1824-1826) deslancha importante polêmica 
relativa à escrita da história, concebida por ele como “pitoresca e descritiva” 
por oposição a uma escrita fi losófi ca. Seu prefácio à História dos duques 
de Borgonha, é um manifesto explícito em defesa de uma escrita capaz 
de devolver aos acontecimentos do passado sua cor local, livrando-os dos 
julgamentos e valores do escritor contemporâneo, segundo o procedimento 
que identifi ca como sendo característico de uma história fi losófi ca26. Para 
Barante, a semelhança entre a narrativa histórica e a poesia advinha do fato 
de que ambas falariam à imaginação, ainda que a primeira devesse, por sua 
natureza, ater-se à verdade positiva dos fatos. Estabelece, dessa forma, uma 
distinção clara entre as duas formas de escrita, que somente num passado 
remoto estiveram confundidas sob a forma da epopeia. A imaginação como 
instrumento para a narrativa do historiador permitiria que a existência de 
povos e indivíduos do passado pudesse ser evocada e novamente trazida 
à vida diante de nossos olhos27. Segundo Temístocles Cezar, “a cor local, 
sem mediações, é assim a representação exata da história”28. A estetização 
do passado, presente no uso da noção de cor local como estratégia de 
construção narrativa da história oitocentista, parece confi rmar o signifi cado

26 “Il y a même quelques fois dans ces jugements, tels éminents qu’ils puissent être, une 
sorte d’inexactitude habituelle. Se plaçant, pour prononcer sur le temps passé dans le 
point de vue du temps actuel, l’écrivain ne peut pas toujours apprécier avec justice les 
actions ni les hommes ; ils les rapporte à une échelle morale qui n’était point la leur. Les 
faits n’étant pas mis sous nos yeux avec toutes leurs circonstances, nous nous étonnons 
de ce qui était simple ; nous attribuons à l’individu ce qui était de son temps ; nous nous 
indignons contre une acte qui se présente à nos yeux comme isolé et entièrement libre, 
tandis qu’il était conforme aux mœurs d’un peuple, et amené par le train ordinaire des 
choses”. Ver BARANTE (2002, p. 91).

27 “Ce qu’on veut d’elle [de l’histoire], ce sont des faits. De même qu’on observe dans 
ses détails, dans ses mouvements, ce grand drame dont nous sommes tous acteurs et 
témoins, de même on veut connaître ce qu’était avant nous l’existence des peuples et 
des individus. On exige qu’ils soient évoqués et ramenés vivants sous nos yeux: chacun 
en tirera ensuite tel jugement qu’il lui plaira, ou même ne songera point à en faire résulter 
aucune opinion précise. Car il n’y a rien de si impartial que l’imagination: elle n’a nul besoin 
de conclure; il lui suffi  t qu’un tableau de la vérité soit venu se retracer devant elle”. Ver 
BARANTE (2002, p. 101).

28 Consultar CEZAR (2004, p. 21). 
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e a importância desse procedimento para uma melhor efi cácia das tarefas 
rememorativas.

Para Januário da Cunha Barbosa, seguindo as sugestões de Prosper de 
Barante, a narrativa histórica deveria ser capaz de restituir os eventos a seus 
cenários originais, conferindo novamente vida àquilo que, pela passagem 
inexorável do tempo, fora condenado à morte. Nesse sentido, a narrativa 
histórica nacional idealizada por este fundador do IHGB compartilha dos 
princípios norteadores de uma cultura histórica oitocentista, voltada para 
a luta contra a morte, representada pelo esquecimento, num esforço, 
semelhante ao do taxidermista moderno, preocupado em restituir a 
aparência de vida a seus animais empalhados29. Vejamos como se expressa 
a respeito o cônego Januário da Cunha Barbosa:

A história seria, portanto, incompleta, descoberta e árida, se 
ocupando-se [sic] unicamente de resultados gerais, por uma mal 
entendida abstração, não colocasse os fatos no teatro em que se 
passaram, para que melhores se apreciem pela confrontação de 
muitas e poderosas circunstâncias se desembaracem a inteligência 
dos leitores. A sorte geral da humanidade muito nos interessa, 
e nossa simpatia mais vivamente se abala quando se nos conta 
o que fi zeram, o que pensaram, o que sofreram aqueles que 
nos precederam na cena do mundo: é isso o que fala à nossa 
imaginação, é isso o que ressuscita, por assim dizer, a vida do 
passado, e que nos faz ser presentes ao espetáculo animado das 
gerações sepultadas. Só desta arte a história nos pode oferecer 
importantíssimas lições; ela não deve representar os homens 
como instrumentos cegos do destino, empregados como peças de 
um maquinismo, que concorrem ao desempenho dos fi ns do seu 
inventor. A história os deve pintar tais quais foram na sua vida , 
obrando em liberdade, e fazendo-se responsáveis por suas ações.30

A ressurreição do passado pela via da imaginação histórica fi lia sua 
proposição a um projeto estetizante para a narrativa histórica; por outro 
lado, sua defesa igualmente de uma história fi losófi ca, capaz de operar a 
partir das noções de unidade e sentido, parece apontar em direção oposta. 
Como combinar uma narrativa do passado que atenda a estes dois projetos 
em princípio paradoxais? Num momento em que o próprio conceito de 
História é ainda objeto de disputas, em que o gênero parece poder ainda 
comportar diferentes possibilidades narrativas, a tensão exposta no texto 
de Januário da Cunha Barbosa expressa esse momento de disputas em que

29 A este respeito, consultar o instigante trabalho de BANN (1984).
30 BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso no ato de estatuir-se o IHGB. Revista do Instituto 

Histórico e Geográphico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 13.
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uma batalha está sendo travada com vistas à defi nição de como se escreverá 
esta história. Ou talvez seja esta a marca própria da história que se quer 
escrever para o Brasil em construção.

Finalmente, Januário da Cunha Barbosa aponta uma última e importante 
vantagem para a escrita da história, que deve ser objeto das tarefas do 
Instituto. Citando mais uma vez Alexandre de Gusmão, entende que o seu 
estudo deveria ser como um seminário de heróis e, para tanto, deveria aquela 
instituição de letrados dedicar-se, à maneira de Plutarco na Antiguidade, 
à organização da biografi a brasileira, capaz de oferecer às gerações de 
nacionais os exemplos de virtudes a serem imitadas, sinalizando dessa forma 
para um conjunto de lições a serem úteis para o exercício dos deveres em 
sociedade31. A organização de uma galeria de varões ilustres apresentados 
segundo as épocas históricas e erigidos em exemplos de emulação viria 
a integrar uma das seções da Revista do IHGB, realizando assim o projeto 
esboçado pelo secretário geral. O recurso à Antiguidade e especialmente 
a Plutarco deve ser compreendido como parte do esforço destes letrados 
brasileiros em associar o uso do passado, pela via dos exemplos biográfi cos, 
a fi nalidades políticas do presente, quando estava em jogo a afi rmação da 
monarquia constitucional como a forma de organização política do Estado. 
As Vidas Paralelas de Plutarco devem ser lidas tendo em consideração seu 
caráter de uma fi losofi a moral, destinada mais à preparação adequada para 
a ação do que propriamente voltada para o conhecimento do passado32, 
e por esta chave interpretativa podemos compreender a importância e o 
signifi cado de sua referência para os construtores simbólicos da Nação 
brasileira no século XIX. Afi rmação do poder do Estado nacional pela via da 
narrativa destes exemplos erigidos em modelos de conduta. O exemplo das 
grandes vidas, no caso dos brasileiros ilustres, poderia signifi car um estímulo 
à imitação e, portanto, combustível importante para a ação. O recurso a 
Plutarco atualiza o sentido pragmático que igualmente deveria orientar 
aqueles voltados para a escrita de uma história do passado brasileiro.

MANOEL LUIZ SALGADO  GUIMARÃES

31 “A nossa história abunda de modelos de virtudes; mas um grande número de feitos 
gloriosos morrem ou dormem na obscuridade, sem proveito das gerações subseqüentes. O 
Brasil, senhores, posto que em circunstâncias não semelhantes às da França, pode contudo 
apresentar pela história, ao estudo e emulação de seus fi lhos, uma longa série de varões 
distintos por seu saber e brilhantes qualidades. Só tem faltado que os apresentasse em bem 
ordenada galeria, colocando-os segundo os tempos e os lugares, para que sejam melhor 
percebidos pelos que anhelam seguir os seus passos nos caminhos da honra e da glória 
nacional”. BARBOSA, Januário da Cunha. Discurso no ato de estatuir-se o IHGB. Revista 
do Instituto Histórico e Geográphico Brasileiro. Rio de Janeiro, n. 1, 1839, p. 16.

32 Consultar Hartog (2001).
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Considerações Finais

Os textos aqui propostos para leitura guardam entre si algumas 
semelhanças que devem ser consideradas. Emergem nos primeiros 
anos de fundação do Instituto Histórico e Geográfi co, e mesmo quando 
publicados tardiamente, como é o caso de Raimundo José da Cunha Matos, 
são produzidos nos primeiros anos de trabalho daquela associação. São 
coetâneos à fundação daquele grêmio de letrados que se colocaram como 
tarefa primeira a escrita de uma história nacional, inaugurando um debate 
em torno das formas mais adequadas de proceder a esta escrita, uma vez 
que tudo estava por fazer e que várias possibilidades ainda se mostravam 
viáveis e possíveis, já que não existiam ainda as regras afi rmadas para esta 
escrita. São, por isso, especialmente ricos para vislumbrarmos os primeiros 
momentos desse debate e do nascimento de uma forma específi ca de 
escrita da história nacional entre nós. Fundam, nessa medida, um debate 
e um problema em torno do qual os esforços serão organizados para a 
escrita da história. Fundam, entre nós, igualmente, algumas das regras 
que se tornam condição inquestionável para o trabalho de alguém que 
se pretende o nome de historiador: o trabalho a partir de documentos 
transformados em fontes para a escrita, lugar de legitimação para o saber 
a ser produzido. Reafi rmam, com essa atitude, o projeto erudito de João 
Pedro Ribeiro, reconfi gurando-o segundo as demandas de uma escrita da 
história nacional no Brasil oitocentista. Compartilham ainda a concepção 
da história como mestra, mesmo que esse topos esteja sendo revisto 
pela escrita oitocentista, apoiando-se na defesa do que denominam uma 
história fi losófi ca. Reatualizam as demandas de uma história universal 
como história da civilização, mas, ao mesmo tempo, necessitam recorrer 
à cor local como estratégia necessária para a escrita de uma história que 
se pretende nacional e, por isso mesmo, singular e específi ca. Lê-los a 
partir de sua historicidade própria é reconhecer as tensões e disputas que 
silenciosamente os confi guram, abrindo mão de vê-los como superfícies sem 
arestas, unidades constituídas pela vontade de um autor que transfere a eles 
um sentido de unicidade. Repensá-los é talvez um exercício de historiografi a, 
uma refl exão acerca dos modos de fazer que nos constituem. também hoje, 
como historiadores.
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Janeiro, a partir da circulação de pessoas, objetos e modelos pedagógicos 
entre o Brasil, França, Portugal e Espanha. Os principais móveis de meu 
interesse têm sido a internacionalização das ideias educativas, a concepção 
da escola como um mercado e dos Estados nacionais como compradores 
de materiais escolares (de carteiras a quadros parietais, de livros a lousas) 
e as traduções culturais e apropriações como movimentos criativos dos 
sujeitos diante dos repertórios colocados à sua disposição. Nesse percurso, 
tenho atentado para o circuito das Exposições Universais, bem como para 
a nascente indústria escolar que fl oresce alimentada pelo fenômeno da 
escolarização obrigatória. 

Venho me dedicando, assim, com particular interesse, à segunda 
metade do século XIX, momento em que se destaca a confl uência entre o 
crescimento de uma indústria voltada à escola, a participação nas Exposições 
Universais como estratégia de divulgação de produtos e abertura de 
mercados internacionais, a elaboração de uma legislação escolar que prevê a 
obrigatoriedade do ensino e a atividade de sujeitos educacionais na criação 
e ou tradução/ apropriação de objetos para uso escolar. 

Os desafios desta empreitada têm sido muitos e cobrem desde 
a localização de fontes até o exercício teórico. No primeiro caso,  
especialmente tenho me preocupado em encontrar documentos que 
ofereçam o testemunho das transações comerciais efetuadas entre os 
países. Uma parte dessa documentação encontra-se sob a guarda de 
empresas, que em geral não se ocupam do valor histórico de seus acervos 
e não têm uma prática sistemática de preservação e descarte. Ao contrário, 
em seus arquivos mais remotos impera a lei das urgências comerciais e um 
certo sabor de acaso. Não raro as empresas já não mais existem, o que 
impõe tentar retraçar, quando possível, a trajetória de seus documentos. 
Nas que ainda estão em funcionamento, a questão se converte em obter a 
confi ança do administrador e lograr acessar a documentação. Na maioria

Nos últimos anos, tenho cada vez mais me dedicado a perceber a 
constituição da escola primária oitocentista em São Paulo e no Rio de 
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das vezes, esse acesso é fi ltrado pela administração, que seleciona “o 
que interessa” ao pesquisador, a partir de sua própria lógica de gestão 
documental e de preservação de imagem empresarial, conquistada após 
décadas no mercado.

Um outro arquivo importante para a investigação está relacionado 
às listas de compra ou de almoxarifado das Inspetorias de Instrução ou 
das Escolas. A série ofícios do diretor tem sido de especial validade à 
pesquisa. Com alguma sorte, somos capazes de encontrar notas fi scais com 
compras e procedência identifi cadas. Nas listagens de material adquirido 
pelo Almoxarifado ou enviado às escolas pela administração pública e 
nos inventários das escolas, podemos ter informações sobre os objetos 
distribuídos, sem considerar seus custos ou mesmo as características 
específi cas (por falta de detalhamento).

Os relatórios de professores comissionados são outra fonte relevante 
de pesquisa. Com o objetivo de justifi car os gastos públicos com as viagens 
e estadas, os professores são profícuos em detalhes, oferecendo um rol 
diversifi cado e, por vezes, minucioso do material de interesse à instrução 
observado em visitas a escolas estrangeiras ou exposições. Os catálogos 
das Exposições e os catálogos das empresas também oferecem um rico 
cabedal de informações à pesquisa. As listagens desenham um repertório do 
que havia à disposição no período. O entrecruzamento das diversas fontes 
não raro é um exercício demorado e nem sempre produtivo. As descrições 
dos objetos e materiais escolares divergem nas várias formas de registro. 

Os objetos, eles mesmos, são escassamente encontráveis nas escolas. 
As mudanças administrativas ou de endereço, as alterações pedagógicas e 
de fi nalidades da escola promovem o descarte de tudo ou quase tudo que 
fi cou em desuso ou que foi destruído pela utilização reiterada. No entanto, 
a localização dessa cultura material escolar pode nos permitir compreender 
algo da operacionalidade das práticas escolares pretéritas, do movimento de 
apropriação das teorias e dos modelos pedagógicos e da tensa efetividade 
das reformas educativas.

O desafi o assim se estende ao investimento teórico. A problemática 
aqui é tão abrangente quanto a anterior. Inicialmente, ela se traveste 
dos percalços relacionados à questão metodológica. Em geral, as fontes 
localizadas são bastante áridas: relação de objetos, características 
técnicas, preços, dentre outros. Fazer “falar” esta documentação supõe a 
inventividade da elaboração de tabelas e quadros, bem como o exercício 
continuado da interdisciplinaridade, não apenas no que tange a uma 
história econômica (bibliografi a ainda possível de encontrar) quanto a 
uma história fi scal dos países (algo ainda muito novo na historiografi a). 
A interdisciplinaridade avança, ainda, para outros canteiros da história da
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educação, como a história das disciplinas escolares, dos saberes científi cos 
e educacionais, dos sujeitos escolares, dos modelos pedagógicos e das 
reformas educativas; e da própria história, como a história da indústria, 
dos transportes e das relações diplomáticas e políticas estabelecidas entre 
os países.

Compreender os objetos no espectro do possível da materialidade, das 
concepções pedagógicas e científi cas e das negociações comerciais supõe 
um conhecimento sobre as técnicas produtivas, as populações escolares 
e a riqueza das nações (de seu aparelho público) e sobre as escolhas 
administrativas e políticas que determinam os investimentos econômicos. 

A investida teórica, no entanto, não se resume a estes quesitos, desde já 
bastante alargados. Espraia-se também pelo debate acerca das formas de 
internacionalização existentes, bem como sobre as maneiras de construir 
inteligibilidades para essas relações multilaterais, no seu caráter histórico. 
Para enfrentar a questão, parece-me importante recorrer a duas ciências que 
se destacaram, no Oitocentos, na arena educativa, oferecendo paradigmas 
à refl exão sobre a posição relativa dos países no concerto das nações: a 
estatística e a educação comparada. 

No que concerne à primeira, é importante destacar que o século 
XIX foi considerado como a época de uma “febre de estatísticas”. 
Inicialmente, porque proliferaram na esfera estatal os meios e os objetivos 
da quantifi cação, ampliando-se o número de itens contabilizáveis. Um 
rápido olhar sobre os relatórios de presidentes de província e os mapas 
que os acompanham nos permitem perceber, ao longo do Oitocentos, 
uma crescente sofisticação nos modos de representar o social e nas 
maneiras de classifi car e ler a realidade, comprometidos com os princípios 
da racionalidade moderna, e fundantes de uma ciência de governo das 
populações. Mas a “febre de estatística” que tomou o século XIX não 
se restringiu à esfera estatal. Outras instâncias da sociedade também se 
ocuparam em produzir estudos estatísticos, dando ensejo à realização 
regular de congressos internacionais de estatística, a partir de 1853, e à 
criação, em 1855, do Instituto Internacional de Estatística (ISS). 

Três exemplos de produção de sentido aos dados estatísticos nos 
permitem perceber os jogos de representação sobre a modernidade 
educativa brasileira no fi nal do XIX. O primeiro nos vem de Frederico José 
de Santa-Anna Nery. Este paraense, que abandonou a carreira eclesiástica 
bacharelando-se em Letras, fi cou conhecido pelos livros, redigidos em 
francês, sobre a Amazônia e sobre o folclore brasileiro. Escreveu, também, 
dois artigos sobre o panorama educacional brasileiro. Em “L’instruction 
publique au Brésil”, publicado na Revue Pédagogique em 1884, fez uso da 
estatística para demonstrar a pujança da instrução pública brasileira que, 
de acordo com os cálculos do autor, em 1877, ostentava uma frequência 
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escolar 12% superior à francesa. Na obra Le Brésil en 1889 (avec une carte de 
l’empire en chromolithographie, des tableaux statistiques, des graphiques 
et cartes), assinou, ao lado do barão de Sabóia, de Louis Cruls e do barão de 
Teff é, um capítulo sobre educação, em que afi rmava, com recurso a dados 
estatísticos relativos a 1869, 1876, 1882 e 1889, o progresso intelectual 
brasileiro, evidenciado na difusão de escolas primárias públicas e na 
frequência de alunos, que chegava a avaliar em 300.0001. 

José Ricardo Pires de Almeida, autor do primeiro livro voltado 
exclusivamente a narrar a história da educação brasileira, L’Instruction 
publique au Brésil: histoire et legislation (1500-1889), movia-se também 
no âmbito das estatísticas, partilhando do mesmo objetivo de afi rmar a 
liderança brasileira em termos educacionais. Seu alvo, entretanto, eram 
os países sulamericanos. O autor se dizia constrangido ao “dever e quase 
missão de restabelecer a verdade”: “O Brasil é, certamente, dentre todos 
os países da América do Sul, aquele que maiores provas deu de amor ao 
progresso e à perseverança na trilha da civilização”2. A comparação era feita 
com a Argentina para o ano de 1886. Enquanto o país vizinho dispunha de 
2.414 escolas, sendo 1.804 públicas e 610, particulares, o Brasil possuía 6.161 
escolas primárias, das quais 5.151, públicas, e 1.010, particulares. No que 
concerne ao número de alunos matriculados, a Argentina somava 180.768, 
para uma população de 3 milhões de habitantes, o que perfazia 6%; o Brasil 
apresentava 248.396, para uma população de 14 milhões de habitantes, ou 
seja, 2%. Apesar da menor proporção brasileira, alertava Pires de Almeida 
que, “para fazer uma comparação justa, seria necessário reduzir mais da 
metade da população do Império, a fi m de determinar com segurança, os 
cálculos estatísticos, porque, talvez, não haja 6 milhões de habitantes aptos 
para frequentar escolar primárias públicas ou privadas”3. 

A argumentação de Sant’Anna Nery e de Pires de Almeida revelava ainda 
uma segunda operação permitida pelo uso de estatísticas: a comparação. 
A quantifi cação conferia os parâmetros do estabelecimento de hierarquias 
em escala internacional. O procedimento servia também como subsídio 
à reforma dos sistemas educativos e à formulação de políticas públicas. 
Não foi outro o interesse de Ruy Barbosa, em seus pareceres, de fazer uso 
de estatísticas sobre a situação educacional no Brasil e em outros países. 
Pretendia conferir legitimidade às suas propostas para o ensino brasileiro 
e dar consistência à crítica que formulava à reforma Leôncio de Carvalho 
nos debates parlamentares. Nas disputas políticas, a comparação emergia 
como estratégia para produzir consensos.

1 Consultar VIDAL & FARIA FILHO (2003).
2 Consultar PIRES DE ALMEIDA (2000, p. 17).
3 Idem, p. 18.
4 Consultar BARBOSA (1947, tomo I, p. 33).
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Em todo o capítulo 1 de Reforma do ensino primário: parecer e projetos, 
Ruy Barbosa recorreu a dados estatísticos para demonstrar, contrariamente 
aos dois autores citados anteriormente, o estado de atraso brasileiro frente 
às demais povos europeus, americanos e oceânicos. O alerta para o fato 
de que “a estatística escolar, nas verdadeiras condições de segurança e 
clareza impostas a esse serviço pelas exigências da verdade, está por criar 
neste país”4 corroborava o diagnóstico da penúria educativa. A linguagem 
era contundente. Apenas como exemplo, vou me reportar à análise que fez 
sobre o município da Corte que, de acordo com o autor,

não encontra, em toda vasta civilização ocidental, um canto de 
terra, nem no retardatário Portugal, nem na fanática Espanha, nem 
na Grécia mal rediviva, nem na Roma ainda não livre da intoxicação 
ultramontana, que nos não faça baixar os olhos. Restam-lhe para 
consolo as populações quase patriarcais das mais despolidas 
províncias russas e dos domínios muçulmanos do Sultão5.

No cerne da disputa estava a disposição sobre a liberdade de ensino, 
assegurada na legislação de 1879, e contra a qual se posicionava Ruy 
Barbosa, reiterando a convicção de que cabia ao Estado prover, sustentar e 
difundir as escolas populares. Não pretendo me embrenhar nessa discussão, 
já restituída por Vera Valdemarin (2000) e por Maria Cristina Machado 
(2002). Desejo apenas sinalizar para o recurso à estatística e à comparação 
como estratégia de convencimento utilizada pelo discurso político do fi nal 
do oitocentos. 

A comparação servia ainda para identificar bons modelos a serem 
seguidos pela política brasileira na administração educacional. A 
compreensão, largamente partilhada no pensamento científi co da época, da 
trajetória humana como evolutiva referendava a observação das soluções 
implementadas pelas nações europeias e pelos Estados Unidos da América 
no seu caráter modelar. A cópia despontava como um procedimento 
“natural” de superação dos impasses locais pela exemplaridade do 
que Jurgen Schriewer (2000) denominou de sociedades de referência. 
Constituídas como Estados-modelo, tiveram um papel relevante na 
disseminação global da ideologia educacional na segunda metade do século 
XIX. Por um lado, propiciaram a internacionalização do conhecimento 
educacional, por outro, ofereceram-se como “exemplo estrangeiro” ao 
movimento de externalização dos sistemas educativos.

5 Idem, p. 68.
6 Consultar BARSOBA (1886, p. XIV).
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No entanto, é preciso realçar que a aquisição dessas referências deu-se 
de modo ativo. Mais do que transplante cultural, as soluções trazidas de 
outros países para as terras brasileiras foram objeto de traduções culturais. 
A problemática pode ser abordada por duas vertentes: a da adaptação e a da 
interpretação. Em ambas, o que desponta são os indícios das apropriações 
operadas. 

Ruy Barbosa6, na introdução ao livro Lições de coisas, de N. A. Calkins, 
que traduziu ao português, em 1883, tinha preferido o termo adaptação 
à tradução, evidenciando o que denominou de fuga à “subserviência 
literal, para ser fi el ao pensamento do texto”. Referia-se ao empenho em 
discernir o que valia a pena traduzir do que era desnecessário ou inútil ao 
público escolar brasileiro, como, por exemplo, as tópicas concernentes 
à aprendizagem da Língua Inglesa. As irmãs Julia Lopes de Almeida e 
Adelina Lopes Vieira, ao traduzirem 17 poesias do “delicioso livro de Luiz 
Ratisbonne – Comédie Enfantine –”, na composição da obra Contos infantis, 
em 1886, optaram pela ampliação dos versos como maneira de elucidar sua 
interpretação7. 

Nos dois casos, percebe-se uma distância entre a transmissão e a 
recepção da cultura, o que De Certeau (1994) denomina de caráter produtivo 
do consumo cultural. Por um lado, esse consumo sofre os constrangimentos 
do momento histórico em que se opera. Por outro, testemunha a capacidade 
criativa dos sujeitos históricos. A questão põe em relevo, entretanto, uma 
problemática já anunciada pelos antropólogos culturais, quando discutem 
a descrição etnográfi ca: a mediação cultural. Para Cliff ord Geertz (1989), 
a cultura é constituída por teias de signifi cado e sua análise só pode ser 
efetuada por meio de uma ciência interpretativa. Marshall Sahlins8, por 
seu turno, assevera que “a cultura são ordens de signifi cados de pessoas 
e coisas”. A tradução na qualidade de transposição objetiva afi gura-se 
nas duas vertentes como uma impossibilidade. Há sempre a necessidade 
de uma mediação, de uma interpretação, no trânsito entre duas culturas. 
É o que fez Maria Lucia Palhares-Burke9 afi rmar que a “recepção de uma 
cultura por outra exige, pois, que ela seja traduzida por um intermediário”. 
Pensar esses sujeitos sociais, os viajantes da segunda metade do século XIX, 
como a própria indústria escolar, na qualidade de mediadores culturais, 
impõe um duplo desafi o: perceber o esforço consciente que realizaram de 
tornar o “outro” compreensível e reconhecer a existência de processos não 
conscientes operados por via de um hibridismo de culturas.

7 Consultar VIDAL (2005, p. 103).
8 Consultar SAHLINS (2006 , p. 19).
9 Consultar PALHARES-BURKE (1996, p. 14).
10 Consultar CANCLINI (2003). 
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A perspectiva desloca nosso olhar para as fronteiras, tomadas não apenas 
como barreiras (o que, de certa forma, emerge na vertente anterior), mas 
como passagem entre sociedades e culturas, em um movimento em que 
se embaralham os pontos de partida e de chegada. E nos faz reconhecer 
que as práticas culturais não são jamais puras, mas fruto de mestiçagens, 
constituídas como meio dos sujeitos se situarem frente à heterogeneidade 
de bens e mensagens de que dispõem nos circuitos culturais e como forma 
de afi rmação de identidades sociais10. O procedimento parece oferecer 
subsídios ao estudo da circulação de modelos e objetos pedagógicos, e 
de sua decifração e tradução, por parte dos sujeitos no trânsito entre os 
mundos. Nessa direção, torna-se possível supor que, para além do processo 
de difusão das sociedades de referência, seja factível investigar o que venho 
denominando de contramovimentos de difusão, ou seja, a disseminação 
realizada por centros não concebidos tradicionalmente como difusores, 
combinando a macro-história dos sistemas educacionais à microanálise das 
práticas sociais e escolares.

No âmago desse investimento de pesquisa, está a indagação sobre como 
a modernidade educativa foi sendo reinventada, a partir de um signo de 
progresso que associava desenvolvimento científi co e educativo à ampliação 
material da escola. A construção arquitetônica e a compra e distribuição 
crescente de materiais escolares serviram tanto à racionalização do ensino 
e à disseminação dos métodos simultâneo e intuitivo, quanto responderam 
aos ditames da higiene, regulando espaços coletivos e individuais. Os 
critérios sob os quais a concepção de efi ciência escolar foi construída, 
especialmente evidente nesse fi nal do século XIX, partilhavam do mesmo 
imaginário produtivo da revolução industrial, concebendo a graduação do 
ensino como fl uxo e o investimento em educação como regulado pela lógica 
do custo-benefício. Nesse espectro, a indústria foi (e tem sido) convidada 
a participar do esforço de propagação da escola, o que nos faz indagar 
sobre os efeitos do desenvolvimento industrial sobre a invenção da escola 
moderna.

Para tentar dar a esses questionamentos a forma de um programa de 
pesquisa, vou me dedicar a discorrer aqui sobre um objeto específi co: o 
Museu Escolar Brasileiro. Nacionalisação do Musée Scolaire Deyrolle, por 
Menezes Vieira, diretor do Pedagogium do Brasil. O procedimento visa 
associar a discussão sobre um modelo pedagógico, em circulação na 
segunda metade do Oitocentos, o método intuitivo, ao trânsito internacional 
de um sujeito, Joaquim José Menezes Vieira, à produção industrial de uma 
casa comercial, a Maison Deyrolle, de Paris, e a uma problemática específi ca, 
a tradução cultural11.

11 Consultar VIDAL (2007).
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Os museus escolares como objeto de pesquisa

Os museus escolares constituíam-se, no terceiro quartel do século XIX, 
de coleções de objetos e de quadros murais, colados sobre papel cartão. 
Ofereciam-se como recursos didáticos ao ensino elementar das ciências 
naturais, principalmente, mas também da história e do que modernamente 
denominamos de geografi a humana. Em 1884, eram assim defi nidos por 
Manoel José Pereira Frazão, professor de matemática e ciências e professor 
público de meninos na Corte, que ganhara destaque entre os colegas de 
magistério pela defesa dos interesses profi ssionais da docência, com a 
publicação do Manifesto dos Professores Públicos de 187112.

Chama-se museu escolar uma reunião metódica de coleções de 
objetos comuns e usuais, destinados a auxiliar o professor no 
ensino das diversas matérias do programa escolar. Os objetos 
devem ser naturais, quer em estado bruto, quer fabricados, e 
devem ser representados em todos os estados por que os fi zer 
passar a indústria. Os que não puderem ser representados em 
realidade, se-lo-ão por desenhos e por modelos.13

Para Frazão, existiam apenas dois museus escolares no Brasil: um mantido 
por Joaquim José Menezes Vieira, em seu Colégio, e outro por Tobias Leite, 
na escola de surdos-mudos. As duas referências suscitam ampliação. No 
primeiro caso, a remissão evidencia a proximidade de Menezes Vieira com 
a inovação pedagógica em período anterior à sua associação com a Maison 
Deyrolle para a publicação do Museu Escolar Brasileiro (meados dos anos 
1890). No segundo, ilumina o principal objetivo pedagógico da utilização 
desse material didático: contrapondo-se à exposição oral, permitir ativar a 
aprendizagem pelo recurso aos órgãos do sentido, com privilégio à visão 
e ao tato. 

A proposta de criação dos museus escolares estava intimamente ligada 
à prescrição do ensino por aspectos, também denominado de método 
intuitivo ou lições de coisas. O ensino intuitivo já foi tema de diversos 
estudos na historiografi a educacional brasileira, que o abordaram em 
diferentes vertentes. Vera Valdemarin (2004) explorou a emergência do 
método na relação com a produção do pensamento científi co no século 
XIX e a prevalência da base empírica para o desenvolvimento do raciocínio. 
Analete Schelbauer (2003) interessou-se pela sua difusão nas escolas do 
Rio de Janeiro e em São Paulo. Maria Lucia Hilsdorf14 perscrutou as relações 
entre o ensino intuitivo e a propagação das escolas de confi ssão protestante, 
originárias dos Estados Unidos da América, em São Paulo. Eu mesma

12 Consultar SCHUELLER (2007, p. 91).
13 Consultar ACTAS (1884, 14ª questão, p. 5).
14 Consultar BARBANTI (1977).
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procurei demonstrar a pertinência em compreender a disseminação do 
método como contraponto ao ensino pela memória e como correlato à 
instalação de instituições museais no Brasil15. 

Nesse fi nal do oitocentos, o método intuitivo era considerado como 
manifestação da modernidade educativa e referência fundamental no 
traçado das reformas educacionais e no debate político. Em 1879, na 
legislação criada por Carlos Leôncio de Carvalho, o método foi pela primeira 
vez indicado para uso nas escolas ofi ciais. Ruy Barbosa, nos pareceres 
emitidos em 1882 sobre a reforma do ensino primário, considerava as lições 
de coisas “como ponto de partida de todo o ensino, em todos os países 
adiantados e por todos os pedagogos eminentes”16. No Regulamento da 
instrução primária e secundária do Distrito Federal, promulgado por Benjamin 
Constant em 1890, indicava-se que fosse “constantemente empregado o 
méthodo intuitivo, servindo o livro de simples auxiliar”17.

A defesa do método intuitivo emergia, também, sob a pena dos mais 
renomados educadores estrangeiros. Ferdinand Buisson18, diretor do 
ensino primário no Ministério da Instrução Pública da França, entre 1879 e 
1896, afi ançava que o emprego do método permitia acolher a necessidade 
de espontaneidade, variedade e iniciativa intelectual da criança. Repetia 
os preceitos já enunciados por ele próprio, em 1878, quando pronunciou 
conferência na Exposição Universal de Paris. 

O circuito das Exposições, aliás, tinha se revelado profícuo na propagação 
do método. Mme. Pape-Carpentier, de acordo com o Dictionnaire de 
pédagogie et d’ instruction primaire, do mesmo Buisson, havia popularizado 
a expressão “leçons de choses” na Exposição Internacional de Paris de 
1867. Os relatórios da Exposição Universal, ocorrida na Filadélfi a (EUA), em 
1876, reiteravam a referência obrigatória ao ensino intuitivo nas escolas 
norte-americanas19. A difusão internacional do método e a proeminência 
das Exposições Universais nesse processo foram, assim, sintetizadas por 
Ruy Barbosa20: 

Do complexo das exposições escolares (...) apurou-se uma 
grande lição: é que, hoje em dia, por toda parte, na Europa, 
na América, no Japão, o espírito pedagógico passa por uma 
transformação profunda. Esta renovação já se afirmara 
pelas últimas exposições internacionais; mas ultimamente se 
generalizou, e os seus salutares efeitos traduzem-se de mil modos

15 Consultar VIDAL (1999).
16 Consultar BARBOSA (1947, tomo II, p. 206).
17 Consultar REGULAMENTO (1890, p. 27 e seg.).
18 Consultar BUISSON (2000 [1880-1887], p. 159).
19 Consultar BARBOSA (1947, tomo II, p. 207).
20 Idem, p. 215-216.
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aos olhos do público maravilhado. Em toda a parte se vai buscar 
o progresso pela mesma senda; em toda parte se revela o desejo 
de introduzir em todos os domínios as ideias e praxes escolares 
que designa a expressão, relativamente nova de método intuitivo.

Pregando que a aprendizagem deveria partir dos sentidos para chegar 
à intelecção, privilegiar o conhecimento do que era próximo para atingir 
o distante, o concreto para alcançar o abstrato, o método intuitivo abria 
as portas da escola para a introdução de um grande conjunto de objetos a 
serem observados e tocados pelas crianças em seu processo de aquisição 
de conhecimentos. Associando a esse movimento as premissas do ensino 
simultâneo, que previa o mesmo ritmo de aprendizagem por todos os alunos 
de uma classe, a partir da utilização de material comum, e os preceitos da 
educação obrigatória, que propugnava pela extensão da escolarização a 
toda a população infantil, os defensores das lições de coisas convocavam 
a indústria a participar da importante obra de difusão do ensino. 

Vendo na escola ofi cial um mercado favorável e no Estado um comprador 
de lastro, uma indústria escolar começa a fl orescer na segunda metade do 
Oitocentos. A produção de livros escolares talvez seja o ramo industrial 
mais estudado pela academia. Mas não foi o único. Nos catálogos da época, 
havia propaganda de carteiras escolares, armários, mesas, cadeiras, fuzis 
de madeira, aparelhos de ginástica, esqueletos, globos, aparelhos óticos, 
ferramentas, espécimes de zoologia e botânica, dentre muitos outros 
objetos. Apenas para se ter uma ideia da materialidade de uma escola no 
fi nal do século XIX, tomo o inventário da sala do 3º ano da Escola Modelo 
feminina Caetano de Campos, em São Paulo, elaborado pela professora 
Maria Varella, em 9 de dezembro de 1895: 

uma campainha, um cesto, 39 livros de leitura João Kopke, 43 
livros de leitura Leituras práticas, uma bacia, uma caneca, 70 
lousas, um Livro de Chamada, 2 Modelos de caligrafi a, 40 canetas, 
um metro, uma régua grande, 38 réguas pequenas, um vidro 
com tinta, um ponteiro, um relógio, um globo, 4 almofadinhas 
para limpar as penas, 3 cadeiras, uma carteira da professora, 42 
carteiras das alunas, 2 carteiras com estrados, uma caixa com 
tornos, uma caixa com sólidos, um piano, um banco, 20 ganchos, 
uma chave de parafusos, um tinteiro, uma caixa com penas, 22 
lápis de papel, 45 livros As crianças e os animais, 39 Cadernos 
de Aritmética nr. 2, 40 Cadernos de Aritmética nr. 3, 36 lápis de 
pedra, 32 agulhas para tecido, 7 livros com modelo para desenho, 
2 volumes Festas Nacionais, 2 Programas, 2 volumes da E. Pública, 
um livro para aprender a contar, um livro de Química, 2 livros 
de Física, um Compêndio de Astronomia, um Compêndio de
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Geologia, uma Geometria elementar, 44 Cadernos de caligrafi a nr. 
2, 45 Cadernos de caligrafi a nr. 3, 45 Cadernos de caligrafi a nr. 4.

A exemplaridade de uma Escola Modelo sinaliza para o ideal da 
materialidade do ensino no período. Nesse sentido, a citação não pretende 
indicar que todas as escolas públicas primárias dispusessem dos objetos 
enumerados acima, apenas que se ofereciam como mercado potencial à 
produção desses itens. E, no caso do Brasil, um mercado nada desprezível.

A Maison Deyrolle descobriu isso logo. O montante do comércio efetuado 
entre a empresa e o governo brasileiro ainda não foi possível determinar. 
No entanto, a manutenção de um representante comercial, Etienne Colbert, 
em terras brasileiras, para divulgar produtos e intermediar aquisições, 
permite inferir que os números eram compensatórios. Aliás, o tino comercial 
dos Deyrolle não se cingia ao Brasil. Criada em 1831 por Jean-Baptiste 
Deyrolle, a Maison começou a editar suas pranchas escolares em 1861, sob 
a administração do naturalista Emile Deyrolle, e já nos anos de 1870, tinha 
o governo francês como seu principal comprador. 

De acordo com o histórico elaborado pela empresa, entre 1865 e 1885, 
na França, “o ensino e seus orçamentos evoluíram fortemente”. O aumento 
do número de escolas nas zonas rurais e urbanas, como resultado das leis 
de gratuidade e obrigatoriedade do ensino, a laicização e a ampliação dos 
programas de ensino, incorporando as ciências naturais, e a difusão da 
pedagogia visual, impondo o aumento dos recursos materiais disponíveis 
à aprendizagem, foram as causas arroladas para a criação do museu 
escolar, com a série de quadros adaptados não somente a todos os níveis 
de ensino (maternal, primário, secundário e técnico) , mas também aos 
vários “orçamentos”21.

É difícil precisar quando saíram as primeiras pranchas em português do 
Musée Scolaire Deyrolle. Na Exposição Pedagógica de 1883, realizada no Rio 
de Janeiro, a Casa ainda não estava representada. No Guia para os visitantes, 
mencionavam-se apenas como expositores franceses: Guillard, Aillaud & Ca, 
Charles Delagrave, Hachette & Comp., E. Bertaux, Ludovic Baschet, Delalain 
Frère, Carue, Victor Palmé, Charavay Frères, Paulo Ollendorf, Ducher & 
Comp., P. Garcet & Nisius, W. Walcker, Calmann Lévy, Firmin-Didot & Comp., 
A. Ghio, Armand Colin, Furne, Juvet & Comp., Gaspar, Charles Fouraut & Fils, 
Monneq Frères, Victor Sarlit & C.ª, W. Henrichsen, Rousseau e Ract & Falquet. 
Dos museus escolares, havia somente os editados por Saff ray Falquet22. 

Em 1892, entretanto, os quadros “para o ensino pelos olhos” revestiam 

21 Consultar DEYROLLE (2007, p. 10).
22 Consultar GUIA, 1883, p.47 e p. 177 a 213. 
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todas as “paredes internas do edifício, escadas, salas, corredores” da sede 
do Pedagogium, de acordo com notícia publicada na Revista Pedagógica23. 
Proviam da França, da Itália, da Bélgica e da Inglaterra, dentre outros, e 
eram editados por “Émile Deyrolle, Paravia, Armengaud, Reynold, Appleton, 
Pape Carpentier, Callawert, Johnson etc.”. Possivelmente, tratava-se ainda 
de versões francesas. No catálogo da Maison no ano de 1894, nenhuma 
alusão era feita a coleções em português ou espanhol, o que se alterou 
três anos depois, quando consagravam duas páginas às pranchas “editadas 
especialmente para a América Central e América do Sul”, divididas em três 
séries com o propósito de responder às necessidades do ensino desses 
países24. No entanto, no Álbum fotográfi co produzido para a Escola Normal 
de São Paulo, em 1895, lâminas da Maison Deyrolle traduzidas ao português 
pendiam das paredes da sala da inspetoria. 

Mas comércio com a Maison Deyrolle não se restringia aos museus 
escolares. No Livro Registro de Correspondências do Director (1877-1893), 
da Escola Normal de São Paulo, constam referências a compras de peças de 
anatomia humana e anatomia comparada e modelos de fl ores e frutos, em 
1893, no valor total de 3.250 francos. Há também menções ao representante 
comercial da Casa no Livro de Correspondência Offi  cial da Directoria da 
Eschola Normal da Capital 1893-1895. A negociação feita com Etienne 
Colbert, o detalhamento dos itens da compra e os trâmites burocráticos 
para liberação da verba pela Secretaria do Estado dos Negócios do Interior 
e para o desembaraço aduaneiro da mercadoria podem ser acompanhados 
na cópia de vários ofícios registrados nos dois livros entre outubro de 1893 
e maio de 1894.

O comércio com a Maison não se atinha tampouco à Escola Normal 
Caetano de Campos. No Livro de Inventário da Escola Normal do Brás, 
consta a aquisição dos seguintes itens: 36 quadros de Deyrolle (História 
Natural), um barômetro a mercúrio sistema Deyrolle, 8 mapas de História 
Natural de Émile Deyrolle, 25 mapas de mineralogia de E. Deyrolle, uma 
língua (Deyrolle), uma mão (Deyrolle) e um modelo anatômico (Deyrolle)25. 

Não deixa ser instigante perguntar porque teria Émille Deyrolle 
contatado (ou teria acolhido a proposta de) Joaquim José Menezes Vieira 
para assinar uma das coleções da Casa, se nesse fi nal de Oitocentos a 
empresa já dispunha de um representante comercial no Brasil e já publicava 
uma série de lâminas traduzidas ao português. Da mesma forma, é curioso 
indagar porque Menezes Vieira se interessara pelo projeto (ou o idealizaria). 
Possivelmente, ao associar seu nome ao de um educador brasileiro 
proeminente, que à época assumia o prestigiado cargo de diretor do

23 Nr. 18, 1892, p. 334.
24 Consultar LES FILS (1897, p. 30-31).
25 Agradeço à mestranda Wiara Rosa as informações sobre a Escola Normal do Brás.
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Pedagogium, a Maison tivesse por objetivo impulsionar as vendas e tornar-
se ainda mais conhecida no mercado nacional. É preciso lembrar do tino 
comercial de Émile Deyrolle nas negociações com o governo francês. 

Talvez, antevendo a possibilidade de ganhos como a tradução das 
lâminas, Menezes Vieira, que contava com experiência na elaboração de 
material didático, sendo autor do Álbum, com oito lâminas para ensino 
intuitivo de história do Brasil, anunciado no primeiro número da Revista 
Pedagógica, em 1891, por 3$000, tenha se associado a Deyrolle. Afi nal, havia 
acompanhado de perto as repercussões do trabalho de Ruy Barbosa ao 
traduzir o livro de N. A. Calkins, publicado no Brasil, no ano de 1886, com 
uma tiragem de 15 mil exemplares, custeada pela Imprensa Nacional. O 
fato é que a empresa e o educador uniram-se para produzir o Museu Escolar 
Brasileiro, que tinha por subtítulo Nacionalisação do Musée Scolaire Deyrolle, 
por Menezes Vieira, diretor do Pedagogium do Brasil.

O volume dessa produção, ainda não foi possível esquadrinhar, nem em 
termos do número de lâminas editadas, nem da tiragem ou da distribuição. 
No entanto, é sabido que chegaram ao Brasil. Talvez alguns dos 36 quadros 
relacionados no inventário da Escola Normal do Brás fossem dessa 
procedência. O desaparecimento dos objetos não permite afi rmar mais. No 
caso da Escola Normal Caetano de Campos, 55 quadros parietais do fi nal do 
século XIX sobreviveram ao tempo e ao descarte, sendo quatro deles da série 
Museu Escolar Brasileiro, assinados por Menezes Vieira. O maior conjunto 
documental da série localizado até o momento, entretanto, foi em Portugal, 
no museu da Escola Oliveira Lopes, em Válega, Ovar, distrito de Aveiro. A 
constatação permite afi rmar que as pranchas feitas para o Brasil também 
foram vendidas a escolas portuguesas, e nos faz indagar pelos efeitos dessa 
circulação “inesperada” ou desse contramovimento de difusão.

Se é provável que a associação entre a Maison e Menezes Vieira visasse 
a uma estratégia de vendas, a proposta de uma nacionalização das lâminas, 
inscrita no subtítulo, remete ao que temos denominado de tradução cultural. 
Em publicação anterior26, tentei demonstrar que, ao traduzir, Menezes 
Vieira alterou os conteúdos, bem como reordenou as imagens, tornando 
o objeto mais apropriado ao que concebia como adequado ao uso nas 
escolas primárias brasileiras. Retomo-a aqui, brevemente, na comparação 
de duas lâminas, aparentemente iguais, pertencentes ao Arquivo da Escola 
Caetano de Campos.

Os quadros parietais guardavam o mesmo projeto editorial (dimensão 
da lâmina, organização gráfi ca do material, tipo de letra e desenho dos 
animais) e o mesmo conjunto de imagens de moluscos (caracol e lula) e 
radiados (ouriço, medusa e anêmona). No entanto, enquanto a lâmina 
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francesa dava destaque ao caracol, identifi cando seus órgãos internos; o 
Museu Escolar Brasileiro incluía as imagens do marisco ao grupo dos moluscos 
e acrescentava o grupo de anelídeos (sanguessuga, solitária – com sua 
cabeça destacada – e lombriga). 

DIANA GONÇALVES VIDAL

Possivelmente, a modifi cação nos quadros indicie aspectos sociais e 
culturais do ensino de Ciências Naturais no fi nal do Oitocentos nas escolas 
primárias. A secção do caracol na lâmina francesa pode signifi car um olhar 
mais cuidadoso a um molusco utilizado frequentemente na culinária. Com 
o estudo detalhado dos órgãos internos, o professor teria a oportunidade 
de dar recomendações sobre a limpeza correta do animal, distinguindo o 
que era comestível. A inserção da sanguessuga, da lombriga e da solitária 
na prancha brasileira, por seu turno, pode remeter a preocupações com a 
prevenção e com o tratamento de doenças comuns no Brasil às comunidades 
que vivem em condições sanitárias inadequadas. Propiciaria, assim, 
conselhos sobre como evitar, identifi car sintomas e curar tais enfermidades. 
A frase “os vermes intestinais vivem nos órgãos internos dos homens de 
[sic] outros animais”, inscrita sob a solitária, reforça a hipótese.

Ainda, a inclusão do marisco nas lâminas brasileiras talvez tivesse a mesma 
função que a secção do caracol para o quadro francês. Convidaria o professor 
a esclarecer os cuidados necessários ao limpar o animal antes do cozimento: 
questão particularmente importante para alunos de regiões praieiras, como

Fig. 1 - Quadros parietais da Escola Normal Caetano de Campos.
(Acervo: Centro de Referência em Educação Mário Covas – CRE, Secretaria do Estado de 

Educação de São Paulo. Fotografi a de Pedro Gonçalves Moreira, junho de 2005).
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o Rio de Janeiro, onde o hábito de ingestão do marisco é observado pela 
população ainda hoje.

A preocupação com a saúde do corpo infantil tornara-se uma temática 
importante no fi nal do século XIX no Brasil (como também na França), e 
Menezes Vieira estava dela ciente. Tinha cursado a Faculdade de Medicina 
do Rio de Janeiro entre 1868 e 1873. Na instituição, partilhara de um universo 
intelectual (e profi ssional) no qual a higiene oferecia argumentos para a 
intrusão médica em todos os campos do social e do político, visando à 
prevenção de doenças. De acordo com José Gonçalves Gondra27, a formação 
das novas gerações era razão que compelia médicos a intervirem não 
apenas no “espaço público da escola, mas, também, no espaço privado 
da casa”. A mudança de hábitos considerados “ignorantes” e a difusão da 
“civilidade” emergiam como propostas dessa nova ordem. A inclusão do 
marisco, da sanguessuga, da solitária e da lombriga nas lâminas do Museu 
Escolar Brasileiro representava, assim, a produção de saberes e práticas 
escolares, fundados no conhecimento positivo e na racionalidade da ciência. 
Simultaneamente traduzia esse novo lugar assumido pela medicina na 
disciplinarização dos corpos e na ordenação do social. 

O fato de encontrar pranchas do Museu Escolar Brasileiro em escolas 
portuguesas suscita um outro conjunto de indagações sobre a circulação de 
objetos e sobre o papel da indústria na disseminação de modelos culturais. 
A nacionalização realizada pelo educador brasileiro encontrava desafi os na 
sua incorporação pela escola portuguesa. Afi nal, mais do que o idioma, o 
que estava em causa nas traduções de Menezes Vieira eram a adaptação e a 
interpretação das pranchas francesas ao contexto cultural da escolarização 
brasileira. A problemática remete à percepção das conexões em múltiplas 
escalas que a circulação de modelos, objetos e pessoas promoveram no 
fi nal do século XIX, como resultantes do fenômeno da internacionalização 
das sociedades e das culturas. 

Se estes e outros objetos só chegaram às escolas ofi ciais no alvorecer da 
República, a circulação dos modelos pedagógicos e o trânsito dos sujeitos 
entre os mundos retrocedem às décadas fi nais do Império. A participação 
de educadores brasileiros nas Exposições Universais, o comissionamento de 
professores para viagens ao estrangeiro ou as visitas ao exterior realizadas 
com recursos próprios demonstram o interesse por conhecer as inovações 
educativas e os modelos pedagógicos em circulação na Europa e nos Estados 
Unidos na segunda metade do século XIX. 

O “nosso” Menezes Vieira, por exemplo, viajara à França, à Itália, à 
Bélgica, à Alemanha e à Suíça, em 1882 e 1888-1889, em busca de inovações 
pedagógicas28. Na segunda viagem, participou como delegado brasileiro 
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27 Consultar GONDRA (2000, p. 525).
28 Consultar BASTOS (2002, p. 568-576).
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no Congrès International de L’Enseignement Primaire, realizado de 11 a 16 
de agosto de 1889, na França, onde colheu elementos para a implantação, 
um ano depois, do Pedagogium (1890-1919) com seu Museu Pedagógico, 
em tudo parecido ao Musée Pédagogique francês, seja pelo interesse na 
preservação de um acervo sobre a escola pública brasileira, seja por sua 
associação a uma biblioteca de apoio docente, seja pela edição de uma 
Revista Pedagógica que tomava o nome da francesa Revue Pédagogique, 
seja ainda pela publicação da série Memórias e documentos, inspirada na 
Memoires et documents scolaires. Teria ele conhecido a Maison Deyrolle 
nessa viagem?

Mas o interesse do governo imperial brasileiro pelas Exposições era 
anterior. Dele, temos marcas não apenas nas delegações brasileiras que as 
acompanharam, como para Chicago, em 1873; Filadélfi a, em 1876; e Paris, 
em 1878 e 1889; como nos relatórios de educadores estrangeiros que aqui 
chegaram na versão francesa, como os do mesmo Buisson sobre a instrução 
primária na Exposição de Viena (1873) e na Exposição Universal de Filadélfi a 
(1876), e os de Célestin Hippeau, sobre a instrução pública na América do 
Sul (1879), nos Estados Unidos da América (1871) e na Inglaterra (1872). Os 
dois últimos relatórios, aliás, foram traduzidos ao português e publicados 
no Diário Ofi cial do Império, respectivamente em 1871 e 1874. 

Das viagens de professores ao estrangeiro, há traços dos deslocamentos 
de Abílio César Borges à Europa, em 1866, 1870 e 1879, com o objetivo de 
conhecer práticas pedagógicas e modelos escolares para adotar em suas 
escolas29; de Antonio Herculano de Souza Bandeira Filho à França, à Áustria e 
à Alemanha, em 1883, comissionado para visitar jardins de infância e escolas 
normais30; e de Maria Guilhermina Loureiro de Andrade aos Estados Unidos 
da América, entre 1883 e 1887, para estudar os métodos froebelianos 
e os processos intuitivos de ensino31, dentre outros.

Era a efervescência das novidades em matéria educativa que mobilizava 
indivíduos e governos a investirem em viagens e vitalizavam o comércio 
entre as nações. Ela vinha associada, como já explicitara o naturalista 
e comerciante Émile Deyrolle, à propagação do ensino decorrente da 
obrigatoriedade escolar instituída na maioria dos países na segunda metade 
do Oitocentos, o que incluía o Brasil. É preciso lembrar que, em 1854, a 
Reforma Couto Ferraz tornava o ensino elementar obrigatório em todo o 
Império, a despeito de restrito à população livre. Associava-se também ao 
prestígio do método intuitivo, que passava a ser signo de excelência para a 
prática educativa nos diferentes países. E coaduanava-se ao longo processo 
que durante o século XIX tinha cercado de interesse a organização efi ciente 
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da escola, com a preocupação em racionalizar os tempos escolares, fi scalizar 
as atividades docentes e produzir estatísticas escolares. 

Se foi na República que estes primados assumiram maior visibilidade 
social e política, não há como não perceber, nas décadas fi nais do Império, 
a invenção da modernidade educativa, referência para as iniciativas 
educacionais que se estenderiam até os anos de 1910. 
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ABOLIÇÃO E EMANCIPAÇÃO: 
ECOS DE VOZES FEMININAS NO 

NORDESTE BRASILEIRO NA PASSAGEM 
DO SÉCULO XIX PARA O SÉCULO XX

Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas

objetos motores deste estudo, que pretende também apresentar alguns 
perfi s de mulheres que emprestaram “suas penas” e atuaram em periódicos 
publicados no Nordeste do Brasil e em outras províncias. O recorte temporal 
é a passagem do século XIX para o século XX, e as refl exões sobre o papel 
pedagógico da imprensa, neste período, como aponta Pallares-Burke (1998), 
e da Literatura como Missão, como nos apresenta Sevcenko (1985), dois 
esteios importantes para esta pesquisa, além dos estudos sobre a escrita 
feminina nesse período. 

Sobre a produção feminina na imprensa no século XIX no Brasil, serviram 
de fontes importantes para esta investigação o livro organizado na 
Universidade Federal de Pernambuco (1995), por um conjunto de autoras, 
que tem como título sugestivo Um discurso feminino possível – Pioneiras da 
Imprensa em Pernambuco (1830-1910); a coletânea organizada por Zahide 
Lupinacci Muzart (1999) intitulada Escritoras brasileiras no século XIX; o livro 
de Márcia Maria da Silva Barreiros Leite (2005) que tem como título Entre a 
tinta e o papel: memórias de leituras e escritas femininas na Bahia (1870-1920), 
entre outros estudos.

Utilizando a pesquisa bibliográfi ca tomamos por base os referenciais 
citados anteriormente e procuramos cotejar alguns perfi s de autoras que se 
aproximavam das seguintes categorias: mulheres nascidas no Nordeste que 
publicaram textos, poemas e discursos na grande imprensa ou na imprensa 
especializada (abolicionista, feminina, literária), na passagem do século XIX 
para o século XX, e que defenderam a educação e a emancipação feminina 
juntamente com a causa abolicionista. 

Como bem ressalta Sevcenko (1985), muitos autores brasileiros, na 
passagem do século XIX para o século XX, inspirados no utilitarismo 
intelectual, apenas estabeleciam como válidas as formas de criação e de 
reprodução cultural que se instrumentalizassem como fatores de mudança 
social. A hipótese inicial que norteia nossa refl exão é que algumas autoras 
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prol da emancipação da mulher e de sua instrução e educação são os 



60

abolicionistas se tornam conhecidas em defesa dessa causa e acabaram 
aproveitando o espaço conquistado/legitimado (de formas diversas) na 
imprensa para a propaganda de ideais voltados para a emancipação e para 
a instrução das mulheres.

Bosi (1992) destaca como as propagandas abolicionista e republicana 
encontravam-se atreladas em algumas regiões do país, com a perspectiva 
do avanço do liberalismo, que pregava a necessidade do desenvolvimento, 
por meio da extinção do escravismo, da modernização pela implantação 
de indústrias, da produção por meio da pequena propriedade e da 
descentralização do poder oligárquico, e como precisava “dobrar tenazes 
resistências” para que a abolição dos escravos se tornasse uma realidade.

Selecionamos três perfi s que nos permitem refl etir sobre a questão 
apresentada. Através das trajetórias de uma polígrafa e de duas professoras 
abolicionistas, que atuaram na Bahia (e no Rio de Janeiro), em Sergipe e 
no Maranhão: Ana Teófi la Filgueiras Autran (Salvador, 1856, Rio de Janeiro, 
1933) Etelvina Amália de Siqueira (Sergipe, 1862-1935) e Maria Firmina dos 
Reis (Maranhão, 1825-1917) pretendemos compreender a relação entre os 
ideais defendidos na imprensa e na literatura (poemas, contos, romances, 
discursos, entre outros) em prol da abolição e da defesa da instrução e da 
emancipação das mulheres, bem como verifi car a posição das mulheres 
que, de forma pioneira, enfrentaram diferentes espaços públicos. As duas 
últimas, Etelvina e Maria Firmina, exerceram o magistério em escolas 
públicas e particulares. Este estudo se fundamenta nos pressupostos da 
História Cultural e da História das Mulheres, tendo como metodologia a 
abordagem biográfi ca. Ambas foram celibatárias, dedicando suas vidas ao 
magistério e à imprensa abolicionista e feminina.

Como lembra Elias: “todo indivíduo constitui-se de tal maneira, por 
natureza, que precisa de outras pessoas que existam antes dele para 
poder crescer. Uma das condições fundamentais da existência humana é a 
presença simultânea de diversas pessoas inter-relacionadas”1. Neste estudo, 
percebe-se que, para o pioneirismo dessas mulheres em diferentes campos 
e espaços, no fi nal do século XIX, muitos contribuíram, quer incentivando-
as ou mesmo criticando-as, quer estabelecendo relações signifi cativas de 
crescimento para cada uma delas. Como ressalta Gardey:

As pioneiras são as primeiras a transpor a porta de certos lugares 
– espaços considerados até agora estritamente masculinos – que 
elas obstruem com sua presença insólita. As primeiras são muitas 
vezes sós e por muito tempo raras. Toleradas são admitidas 
nas instituições masculinas, as quais raramente protegem 
formalmente suas presenças, elas são também impulsionadas 

1 Consultar ELIAS (1994, p. 27).
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como personalidades fora da norma, nestes lugares criados 
por elas [...] Mas as experiências não são nem lineares nem 
cumulativas: as difi culdades perseguem os sucessos e as barreiras 
sucedem aos obstáculos das sanções colocadas.2

Ana Teófi la Filgueiras Autran (Salvador, 1856- Rio de Janeiro, 1933):
por entre polêmicas

Filha de Dr. Henrique Autran da Mata Albuquerque e de Eduarda de 
Amorim Filgueiras Autran, Ana Autran nasceu em Salvador, em 1856. De 
família rica e aristocrática, perdeu a mãe com um ano de idade. Segundo 
Ivia Alves e Lizir Arcanjo Alves3, deve ter sido educada e estimulada para a 
literatura e para o jornalismo por uma irmã mais velha e pelo pai. 

Precocemente, começou a ler e, aos 10 anos, já escrevia versos; aos 
doze anos, já publicava nos jornais de Salvador, entre eles  O Americano 
e o Diário da Bahia. Neste último, com quinze anos, publicou o artigo “A 
mulher e a literatura”, defendendo a participação intelectual da mulher. O 
texto de Ana Autran foi o “mote” para uma intensa polêmica travada com 
o jornalista e escritor Belarmino Barreto e para uma série de artigos da 
citada autora durante os meses de agosto a novembro de 1871. Este autor 
já havia criticado a escritora Joaquina Lacerda pela defesa feminina no 
campo da literatura. Mesmo com todo o desgaste provocado pela polêmica, 
Ana Autran continuou publicando poemas e textos em jornais e revistas 
baianas, como também em outros Estados brasileiros, chegando a enviar 
colaborações para publicações portuguesas4. 

A defesa da instrução intelectual da mulher e da sua participação social 
era defendida ardorosamente por Ana Autran:

[...] e como negar-se à mulher o direito de illustra-se para cultivar 
egualmente a sua intelligencia, e poder educar melhor a sua 
família? Se encararmo-la pelo lado maternidade, quem melhor 
do que ella poderá ser a mestra de seus fi lhos? Quem melhor 
do que ella poderá convencel-os da verdade, illustrar-lhes o 
entendimento afi m de seguirem a virtude e evitarem o vicio? 
Quem melhor do que ella, tão dócil e tão meiga lhes poderá 
consolar nos infortúnios e no leito de dor? E o que será preciso 
para isso? Que ella tenha bastante illustração e eloquência; e 
tanto uma como a outra encontra-se na litteratura. A mulher, 
justamente por ser mãe de família, é que deve ser doura[...].

2 Consultar GARDEY (2000, p. 29).
3 Consultar ALVES & ALVES (1999, p 786).
4 Idem, p. 787.
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Quereis saber porque a mulher vos parece menos intelligente do 
que o homem, e mais fraca ainda do que elle? É porque a sociedade 
condemnou-a á ignoranciaa e ao esquecimento. É por isso que não 
podendo ella defender-se por outra forma, só encontra sua defeza 
nas lagrimas. [...] A sociedade tornando-se surda à voz da razão, 
ainda quer considerar a mulher inferior ao homem até nas mesmas 
faculdades intellectuaes! Inqualificável engano. Aos homens 
concede-se-lhes intelligencia, razão, dignidade e illustração, ao 
passo que à mulher dá-se-lhe tão somente o amor conjugal e 
material, bem como uma educação acanhada5. 

Além de denunciar a diferença de educação direcionada para as mulheres 
e para os homens no fi nal do século XIX, Ana Autran apontava a necessidade 
de instrução feminina, inclusive para melhor exercer a maternidade e 
as atividades domésticas, funções destinadas socialmente às mulheres. 
Segundo os estudos realizados desde o início de sua carreira, a autora teve 
o apoio do pai, como incentivador e patrono de suas atividades literárias e 
de sua presença no mundo público. 

Em outro artigo de Ana Autran, publicado em função da polêmica travada 
no jornal Diário da Bahia, em 1871 “A mulher e a Literatura”, a autora ressalta 
a importância da literatura e do estudo, em favor da formação feminina:

Pelo contrario, achamos que a litteratura, longe de ser prejudicial 
à mulher, lhe é de grande utilidade e merecimento. [...] E não 
será um anachronismo privar a mulher da luz da sciencia e dos 
conhecimentos litterarios? [...] A litteratura não pode ser falta à 
mulher, e sim um meio de aperfeiçoa-la, e melhor educar os seus 
fi lhos. [...] Quererá a sociedade impedir que ella seja romancista, 
poetisa e litterata, como Staël, Sand e Sevigné? [...] Não é com a 
litteratura que ella perde o tempo de cumprir os seus deveres, 
pois é o que deixa de empregar nos divertimentos mundanos.[...] 
Quão digna de ser admirada a mulher, que resistindo à todas mais 
tentações, à luz d’uma lamparina, escreve ou estuda, ao lado de 
seu marido, e amamentando o seu querido fi lhinho, que deverá 
mais tarde seguir o exemplo de sua mãe, e herdar a sua grande 
intelligencia e litteratura! [...] o que afasta a mulher dos seus 
deveres é a falsa sociedade e não a litteratura; não confundamos 
uma com a outra.[...] O que tem a litteratura para perigar a família, 
se ella nada pode contra o coração, e até aperfeiçoa?6

5 Consultar AUTRAN, Ana. apud LEITE, 2005, p. 87-88.
6 Idem, p. 91-93.
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A defesa da literatura como forma de acesso ao conhecimento e a 
possibilidade de conciliar as “missões domésticas” com o estudo e a escrita 
são temas que estiveram presentes em diferentes artigos de Ana Autran. 
Segundo Leite7, “Ana Autran é uma referência emblemática da leitora culta 
e refi nada”. Nos seus textos e poemas, aparecem referências e citações de 
“Leibniz, Fenelon, Bernardin de Saint-Pierre, Bossuet, Lambert, Racine, La 
Fontaine, Staël, Sand, Sevigné, Marquez de Maricá, Aimé Martin, Voltaire, 
Calvino (aos dois últimos tinha restrições) [...] Darwin, Buchner e Comte”8.

Sua militância em relação à abolição da escravatura não aconteceu 
somente por meio da pena. Com versos e discursos em que defendia a 
libertação dos escravos, alforriou os escravos de sua família mesmo antes 
de 1888.9 Em 1888, o jornal Diário da Bahia destacou a participação de Ana 
Autran no Festival Abolicionista como oradora ofi cial do Club Castro Alves 
no Teatro São João10. 

Etelvina Amália de Siqueira (Sergipe, 1862-1935):
abolição e emancipação

Nasceu em Itabaiana, em 5 de novembro de 1862. Filha de José Jorge 
de Siqueira e de Rosa Maria de Siqueira11. Irmã de José Jorge Siqueira Filho 
(1845-1870), consagrado poeta da literatura sergipana ligado à Escola 
Condoeira do Recife e um dos pioneiros em terras sergipanas na transição 
do romantismo para o parnasianismo12. Os estudiosos da obra de José Jorge 
registram o empenho de Etelvina para o recolhimento e a organização dos 
originais para publicação da coletânea de seus poemas, espalhados pela 
grande imprensa sergipana13.

Etelvina perdeu o pai muito jovem e seu irmão antes dele. Com isso, 
seu tio Francisco José Alves (1825-1896), provavelmente, deve ter exercido 
uma presença muito forte em sua vida, amparando e apoiando seu 
desenvolvimento intelectual e profi ssional. Francisco José Alves, tenente 
da Guarda Nacional, ex-combatente da Guerra do Paraguai, jornalista e 
abolicionista, foi proprietário de dois importantes jornais em prol da abolição 
dos escravos, O Descrido (1882) e, depois, O Libertador (1882-1884). 

7 Consultar LEITE (2005, p. 90).
8 Idem, p. 90.
9 Consultar ALVES & ALVES (1999, p. 788).
10 Consultar LEITE (2005, p. 95).
11 Sobre seus pais ainda não foram encontradas referências sobre a profi ssão, origem social, 

entre outros.
12 Consultar LIMA (1986, p. 313-318).
13 Ver Cf. LIMA (1986, p. 316-317).
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Em dezembro de 1882, ele criou e manteve a “Sociedade Libertadora 
Aracajuana Cabana do Pai Thomaz”, juntamente com outros sergipanos 
ilustres, que tinha como objetivo libertar escravos. Além de campanhas de 
arrecadação de fundos para comprar a liberdade dos cativos, a associação 
promovia peças teatrais com textos que tratavam do drama da escravidão 
e da exploração dos negros, com o objetivo de sensibilizar a população. 
Criou também, nesse mesmo ano, uma escola para alfabetizar meninos e 
meninas recém-libertos ou ainda escravos14. 

Etelvina proferiu alguns discursos na “Sociedade Libertadora Aracajuana 
Cabana do Pai Thomaz “ e também foi professora na escola criada pelo tio, 
juntamente com a sua prima Maria dos Prazeres Siqueira Alves. Seu primeiro 
discurso data de 2 de dezembro de 1883, em que defende abertamente a 
abolição dos escravos. Foi publicado no Jornal “O Libertador”, em 8 de 
dezembro do mesmo ano. Um pequeno trecho desse discurso permite uma 
aproximação com o “estilo arrebatador” da jovem autora: 

Desde o berço, foi o Brasil embalado pela canção do escravo; 
o cântico converteu-se em pranto e o pranto em desespero: é 
muito sofrer! O homem não pode mais suportar o retalhamento 
de suas carnes, e mais que tudo a bofetada do escárneo atirada 
diariamente aos seus brios! O escravo há de ser livre! Se Deus não 
ouve seus lamentos, se não chegam ao céu as suas dores, cumpre 
a mocidade corrigir o erro de Deus, na frase sublime do Dr. Tobias 
Barreto.15

Sobre o processo de escolarização de Etelvina Amália de Siqueira, consta 
que ela fez o curso primário em Itabaiana, com a Professora D. Esmeralda 
de Mello. Com a morte de seu pai, ela mudou para Aracaju, ingressando 
em seguida na Escola Normal, em que se diplomou em novembro de 1884. 

Nesse mesmo ano, publicou um artigo na imprensa sergipana, intitulado 
“Quadro Negro” (O Libertado”, em 17 de maio de 1884, n.59), e outro 
na imprensa de Pelotas, intitulado “A escravidão e a mulher” (Jornal A 
discussão, em 17 de junho de 1884). Neste último texto, Etelvina retomou 
o tema da escravidão como uma “barbaridade social” e reclamou da 
“mesquinharia” da maioria das mulheres que até então tem acompanhado, 
sem se manifestar, atos cruéis contra escravos e escravas. Apelou à 
caridade, às virtudes e ao coração feminino para que se manifestasse 
e educasse seus fi lhos adequadamente, tendo como base a bondade, 
a justiça, a honestidade e a liberdade. Conclamou que as mulheres não 
fossem coniventes com a escravidão, apenas preocupadas em “registrar os 
escravos” e “manter a vaidade”, mas que lutassem pela libertação deles.

14 Maiores informações consultar: SANTOS (1997). 
15 Ver SIQUEIRA apud NUNES (1984, p. 157).
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No final do discurso, Etelvina insistiu na esperança que as mulheres 
possuidoras de escravos se espelhassem na “simplicidade e na beleza” da 
vida de uma fi lha de um “proletário”. Eis alguns trechos do discurso:

[...] A mulher, companheira do homem, tanto no prazer como 
na desgraça, tem por dever conservar a harmonia no lar, 
espalhando com sua voz benéfi ca o doce perfume da moral e da 
religião; seu coração, sempre puro, deve ser um manancial de 
bondades nunca desmentidas, qualquer que seja a crise por que 
atravesse seu espírito na tortuosa estrada da vida. [...] Eduque-
se convenientemente a mulher, façam-na conceber as verdades 
de sua missão, liberte-se seu espírito das garras da vaidade, que 
conduz insensivelmente ao abismo de todos os vícios, e teremos 
completa a nossa sociedade. Mas não se compreenda que uma leve 
educação se recebe nos colégios e academias, ela tem o seu berço 
na família, e só uma mãe solicita e inteligente pode dirigir com 
proveito as faculdades de seu fi lho. [...] Compenetrar-se de que 
tem a exercer na terra uma missão elevada, mostrar-se forte pela 
virtude, respeitada pela nobreza de suas ações; especialmente a 
mulher mãe, é que deve ter em muita consideração estas verdades; 
é dela que a sociedade espera seus membros; cabe-lhe portanto a 
melindrosa tarefa de plantar nos corações dos futuros cidadãos a 
semente do bom, do justo, e do honesto; de arraigar com desvelo 
nesse terreno virgem que tem a cultivar a árvore santa da liberdade; 
de acostumar seus fi lhos a envergonhar-se do título infamante de 
senhor de seus próprios irmãos; de criar em seus espíritos natural 
aversão ao – chicote, – esse maldito escarro de Satanás, que há 
tantos séculos grudou-se na face cândida de nossa América... [...] 
Misturai vossas lágrimas ao pranto desses infelizes, dai-lhes um 
sorriso de piedade que traduza uma esperança; armai-vos com o 
báculo augusto da virtude, desprezai o luxo; encarai piedosas o 
vício que vos cerca; chorai com os desgraçados; cortai pela raiz 
esse orgulho mal entendido que vos assemelha a verdadeiros 
brincos de criança; desprezai a vossa posição e lembrai-vos dos 
vossos deveres para com Deus, para com a família e para com a 
sociedade; acreditai que só a virtude é capaz de elevar a mulher, a 
innocente fi lha do proletário, é mil vezes mais cândida, mais bela, 
que a vaidosa e presumida herdeira de amontoados cabedais, 
auferidos dessa fonte de dor, o escravo!16 

16 Ver SIQUEIRA apud LIMA (1998,  p. 38-43).
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Seria preciso muita luta e articulação política e econômica para que a 
abolição dos escravos se tornasse uma realidade. Enquanto os abolicionistas 
queriam libertar os negros e aceleravam o processo, os fazendeiros 
proprietários de escravos precisavam substituir a mão-de-obra e retardaram 
o quanto puderam a ação do Estado, como indica Bosi17.

Segundo os registros biográfi cos encontradas sobre Etelvina18, após 
sua formatura, a partir de 1885, ela dirigiu e manteve um curso primário e 
secundário para meninas até 190019.

Sua contribuição nos jornais sergipanos, no período de 1887 a 1902, 
é intensa. Escreveu em vários estilos literários, colaborando nos jornais 
Gazeta de Aracaju, O Estado de Sergipe, Nova Era e também no Almanaque 
de Sergipe (de 1887 e 1902).

Em 1890, publica o livro de contos Pequenos Voos20. Em 1900, foi nomeada 
professora pública do povoado Barra dos Coqueiros. No ano seguinte, foi 
removida para lecionar na Escola Elementar, anexa à Escola Normal. Em 1911, 
pronunciou um discurso no ato de inauguração do novo Prédio da Escola 
Normal, situado na praça central da cidade.21 A partir de 1911, foi professora 
da Escola Normal, ocupando também o cargo de auxiliar do Diretor da 
Escola Normal e Anexa. Foi nomeada, em 1912, professora catedrática de 
Português. Em 1913, escreveu hinos escolares que serão publicados no 
“Hinário dos Grupos Escolares e Escolas Singulares por iniciativa do Governo 
do General Antônio José Siqueira de Menezes”.

Etelvina participou da “Hora Literária”, sociedade com fi ns culturais, 
criada em 1919, na qual também atuava a professora da Escola Normal e 
poetisa Leonor Teles de Menezes22.

Em 1920, escreveu o poema “Quadras a Tobias Barreto”, por ocasião da 
chegada, em Aracaju, dos restos mortais do renomado sergipano, no ano do 
centenário da emancipação política de Sergipe. Esse poema foi publicado 
pela primeira vez, no livro de Maria Rita Soares de Andrade, intitulado “A 
mulher na literatura”. Faleceu subitamente, em 28 de março de 1835. 

17 Consultar BOSI (1992, p. 141).
18 Consultar Cf. BITTENCOURT (1917, p. 61); GUARANÁ (1925: 75) ; PINA (1994, p. 191); 

FREIRE (1988, p. 29-41); LIMA (1998: Monografi a de conclusão do curso de bacharelado 
em História); ANDRADE (1929: These de concurso apresentada ao Atheneu Pedro II para 
concorrer à livre docência da cadeira de Literatura). 

19 Consultar cf. SANTOS (1997, p. 104).
20 Este livro ainda não foi localizado, teria sido publicado pela Tipografi a da Gazeta de Aracaju 

e teria 39 páginas.
21 Discurso publicado no jornal O Estado de Sergipe, em 17 de agosto de 1911.
22 Esta sociedade “Hora Literária” teria sido, segundo alguns autores, precursora da Academia 

Sergipana de Letras, que será criada em 1929 (cf. NUNES, 1984, p. 262) e só contará com a 
presença feminina, ocupando uma de suas cadeiras, em 1978, com o ingresso da escritora, 
poetisa e professora Núbia Marques.
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Segundo Bittencourt (1917)23, entre os discípulos de Etelvina Amalia 
de Siqueira podem ser citados: “Annibal Freire, Jackson de Figueiredo24, 
Arnaldo Mesquita, Octaviano Mello, Edgard Coelho25, Alfredo Cabral, José 
Cabral, Alvaro Brito, Octavio Brito, Marcillac Motta, Genulpho Freire.” 
Infelizmente, o autor só registrou os alunos homens e com certeza a 
contribuição na formação de várias gerações de alunas da Escola Normal 
não foi pequena. 

Uma ex-normalista, em um discurso em comemoração aos 100 anos 
da Escola Normal, ressaltou a altivez e a austeridade da “mestra”: “ 
Etelvina Amália de Siqueira ereta, como o estirpe, austera em contraste à 
suavidade de sua veia poética, forçando-nos a descobrir o sujeito da oração 
que, manhosamente se escondia nas zeugmas e elipses, dos trechos da 
‘Antologia Nacional’ de Fausto Barretto e Carlos Laet”26.

Jornalista, professora, poetisa, contista, declamadora, oradora, 
abolicionista, republicana, ela é referenciada também por ter sido a primeira 
intelectual sergipana de que se tem notícias. As infl uências recebidas pelo 
irmão e pelo tio são signifi cativas na sua trajetória. Mesmo trabalhando 
como professora, não deixou de contribuir para a imprensa. Como outros 
intelectuais do período, praticava uma espécie de “literatura militante”27 
em defesa da abolição da escravatura. Pronunciou seus mais importantes 
discursos, sem deixar de atuar na alfabetização de meninos e meninas 
recém-libertos, ou ainda escravos no fi nal do século XIX. Vale lembrar que 
eles não eram aceitos na maioria das escolas públicas.

Etelvina Amália de Siqueira não deixou fi lhos, mas através do contato 
com sua sobrinha Marieta Alves de Almeida, Pina28 conseguiu ter acesso a 
um “caderno de poesias” da escritora e recuperar alguns de seus poemas até 
então desconhecidos. Seus outros trabalhos presentes na grande imprensa 
foram analisados por Lima (1998). Alguns também por Freire (1988) e por 
Figueirôa (2007).

Um texto encontrado no álbum da família Diniz de Oliveira Ribeiro, datado 
de 18 de março de 1938, recuperado por Pina29, escrito por Emília Massilac

23 Segundo as informações na capa desta obra, que continha dados biográficos de 
personalidades sergipanas, era adotado como livro didático no Collegio Militar de 
Barbacena, no Ginásio Federal e nas Escolas públicas de Sergipe, tendo sido escrita, 
segundo o autor, “especialmente para a mocidade das escolas.” (BITTENCOURT, 1917).

24 Escritor, jornalista, projetou-se por suas posições políticas e fi losófi cas, fundou no Rio 
de Janeiro o Centro de Estudos e Ação Religiosa D. Vital e editou a revista A Ordem (cf. 
FONTES, 1998).

25 Foi professor na Escola Normal de Educação Moral e Cívica (cf. FREITAS, 1995, p. 94).
26 Consultar FREITAS (1995, p. 85).
27 Consultar SEVCENKO (1985, p. 14).
28 Consultar PINA (1994, p. 191-204).
29 Idem, p. 193-194.
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Fontes, permeado pelo sentimento de perda e de gratidão, edifi ca a imagem 
de Etelvina e conclama as mulheres sergipanas a não se esquecerem da 
“nobre mestra”:

Há três anos, precisamente, no dia de hoje desapareceu do 
cenário da vida o seu vulto de mulher admirável que a todos nós 
empolgava, não só pelas qualidades excelentes do seu espírito, 
sempre em luta por uma vida honrada, como pela sua grande 
inteligência que ressaltava no delicado e espinhoso mister de 
educadora e mestra desvelada e incansável em transmitir o seu 
saber a inúmeras patrícias suas que hoje, por certo, bendirão o 
seu nome. Senti que, ao pisar ao solo da minha terra, não mais 
encontrasse aquele tipo exemplar de mulher sergipana que tanto 
me comprazia em ver, fraternalmente unida como fl ores em 
carimbo, as eméritas professoras Clotildes Ramos Machado, e 
Quintina de Oliveira Ribeiro. [...] Que o seu e o meu Estado, pelo 
impulso generoso e agradecido das mulheres sergipanas que são 
fl ores irmanadas na bondade, façam justiça á sua memória, não a 
esquecendo nunca. É o que nesta hora de saudade desejo e espero 
de minhas gentis conterrâneas.30 

Etelvina Amália de Siqueira, precursora das intelectuais sergipanas, 
professora catedrática da Escola Normal, autora de discursos infl amados 
pela causa abolicionista, de poemas parnasianas e de hinos escolares. A 
preocupação com o processo de escolarização de recém-libertos e ex-
escravos e sua atuação na Escola Normal e em outras escolas marcaram 
também a sua trajetória, no exercício docente, segundo os indícios 
encontrados. O foco na escolarização feminina foi muito signifi cativo.

Maria Firmina dos Reis31 (1825-1917):
romances e contos abolicionistas

Considerada por muitos autores como a primeira romancista brasileira32, 
Maria Firmina dos Reis33 nasceu em São Luís no Maranhão, em outubro de 

30 Consultar FONTES apud PINA (1994, p. 193-194).
31 Agradeço a generosidade da Profa. Dra. Diana Gonçalves Vidal que me presentou com o 

livro de Nascimento Morais Filho, permitindo que eu conhecesse um pouco mais de Maria 
Firmina; sem ele não seria possível realizar este trabalho.

32 Consultar SCHUMAHER ; BRAZIL (2000, p. 390-391).
33 Esta referência sobre a primeira romancista brasileira é alvo de debates entre os estudiosos, 

alguns, como Muzart (1999, p.265), apontam a catarinense Ana Luísa de Azevedo Castro, 
que publicou, no Rio de Janeiro, seu primeiro romance, no mesmo ano em que Ana Firmina 
dos Reis publicou o seu. O título de primeira escritora do Brasil, segundo Schumaher e 
Brazil (2000, p. 390), ainda poderia ser dividido com Nísia Floresta que, até 1859, só havia 
feito traduções e com Teresa Margarida Orta que, apesar de ter publicado seu ensaio 
político romanceado em 1752, mudou-se para Portugal ainda pequena.
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1825, bastarda, negra, e foi registrada como fi lha de Leonor Felipe dos Reis 
e João Pedro Esteves. Ainda menina, foi morar em Guimarães e, em 1847, 
prestou concurso para professora do ensino primário, sendo aprovada.

Seu primeiro romance, publicado por volta de 1859-1860, sob o 
pseudônimo de “Uma Maranhense”, intitulado Úrsula, aborda a questão 
da escravatura no Brasil, sendo considerado pelos críticos um marco na 
literatura feminina abolicionista. Escreveu artigos para jornais e revistas 
e publicou na Revista Maranhense o conto “A escrava”. O romance e o 
conto foram recentemente republicados (2004) pela Editora Mulheres, em 
coedição com a Editora Puc-Minas.

No início de 1880, de acordo com Melo34, Maria Firmina escandalizou a 
sociedade maranhense, criando a primeira escola pública mista e gratuita da 
província. Lecionou até se aposentar. Não teve fi lhos mas adotou diversas 
crianças e cuidou de muitos afi lhados. Morreu cega, aos 92 anos, em 11 de 
novembro de 1917.

Sua participação na imprensa foi intensa, como atesta um de seus 
biógrafos, Nascimento Morais Filho (s.n/ s.d). Entre os veículos de que 
participou estão: A imprensa (1860); Verdadeira Marmota(1861); O Jardim 
das Maranhenses (1861); Almanaque das lembranças brasileiras (1863; 1868); 
Porto Livre (1863); Eco da juventude (1865); A revista maranhense (1887), 
além de outros.

Publicou seu segundo romance, Gupeva, em forma de folhetim no ano 
de 1861 e em 1865, em diferentes jornais, e, em 1871, publicou seu livro de 
poemas, intitulado Cantos a beira mar. Na comemoração do sesquicentenário 
de Maria Firmina, Nascimento Morais Filho, com o apoio do governo do 
Maranhão, organizou alguns dos poemas da autora, republicou o Gupeva 
bem como excertos de seu “Álbum”, com registros de sua trajetória por ela 
mesma, que aproxima-se de um livro de assentos e também de um álbum de 
recordações, muito comuns no século XIX. Público e privado se confundem, 
despedidas, mortes, nascimentos e aniversários povoam suas páginas.

Maria Firmina assim defi ne seu “Álbum”:

Aqui neste livro íntimo, onde só tenho estampados os nomes 
sacros que mais hei amado no mundo: – a quem tenho confi ado 
os mais ardentes e os mais profundos sentimentos de minha 
alma – as mais doces e as mais dolorosas – aqui estais vós. Bem 
compreendeis o que é um álbum – são as páginas d’alma escritas 
ora com sangue, outra hora com lágrimas; nunca animadas por 

34 Consultar MELO (2008, p. 124).
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benéfi co sorriso. Amor ou desesperança – saudade, ou dor, eis o 
que ele signifi ca.35

Nesse livro, encontramos também pessoas que escrevem deixando 
mensagens de apreço, de reconhecimento e de afeto a Maria Firmina 
dos Reis. Muitas passagens são feitas como registros de falecimentos e 
nascimentos, como:

Vanda, fi lha de Otávia, nasceu a 7 de setembro de 1887 pelas 11 horas 
da noite. Zuzu, fi lha de Sinhá, nasceu a 25 de outubro do mesmo ano 
de 87, pelas 7 horas da manhã. Andaram ambos depois de completo 
o 1º ano. Oton, fi lho de Otávia nasceu a 7 de dezembro de 1881, pelas 
6 horas de manhã, batizou-se no 1º de maio de 1883 e principiou a 
andar a 11 de fevereiro de 1884.36 

Segundo Muzart37, “o tom que domina o ‘Álbum’ é o elegíaco e, dentre 
as lamentações, encontram-se dados que nos permitem concluir que a 
vida de Maria Firmina foi árdua e solitária [...] em ‘Resumo da minha vida’, 
em tom evidentemente romântico e por demais melancólico, fala da sua 
infância e de sua solidão”:

De uma compleição débil, e acanhada, eu não podia deixar de 
ser uma criatura frágil, tímida e por consequência melancólica: 
uma espécie de educação freirática, veio dar arremate a estas 
disposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só conhecia 
o céu, as estrelas, e as fl ores, que minha avó cultivava com esmero 
talvez; por isso eu tanto ame as fl ores; foram elas o meu primeiro 
amor.38 

Assim como Etelvina Amália de Siqueira, também Maria Firmina dos 
Reis se ressente do tipo de educação dada às mulheres de seu tempo, dos 
limites da formação realizada no espaço doméstico e, de alguma forma, da 
circunscrição das ações femininas. Em outro momento, ainda no “Álbum”, 
ela registra: “amo a doce melodia dos bosques, o terno afeto de uma mãe 
querida [...] e sobre todas estas coisas amo a Deus; e ainda assim não sou 
feliz; porque insondável me segue, me acompanha esse querer indefi nível 
que só poderá encontrar satisfação na sepultura.”39 Sobre o romance

35 Consultar REIS in: MORAIS FILHO (s.n.t./s.d).
36 Idem, s.n.t./s.d.
37 Consultar MUZART (1999, p. 269).
38 Idem, s.n.t./s.d.
39 Idem, s.n.t./s.d.
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Úrsula, a narrativa, como ressalta Muzart40, “lembra velhas narrativas de 
tempos medievais, cavaleiros e damas em perigo, promessa, confl itos entre 
amor, honra e dever.” As primeiras páginas são dedicadas ao salvamento 
do cavaleiro Tancredo pelo jovem escravo Túlio, em seguida aparece Úrsula, 
que se dedicou de corpo e alma aos ferimentos do jovem cavaleiro. A 
mãe de Úrsula e Tancredo comentam momentos de tristeza e melancolia 
permeados de tragédias e decepções. Mãe Susana descreve a liberdade 
na África, ao saber da alforria de Túlio pelo jovem cavaleiro, e aponta as 
diferenças entre a vida na África e a vida de um alforriado. O amor de Úrsula 
e Tancredo precisa vencer perdas e muitos sofrimentos por conta do tio 
de Úrsula, que quer desposá-la. Segundo Muzart41: “os elemento góticos 
estão presentes na perseguição do tio, no assassinato do herói, à porta da 
igreja, logo depois do casamento, no rapto da heroína e na consequente 
loucura desta. Ainda, como elementos góticos, a obsessão do vilão, agora 
monge, perseguido até a morte pelo remorso”.

Além de textos, Maria Firmina dos Reis deixou também peças musicais, 
entre elas: Auto de bumba-meu-boi (letra e música); Valsa (letra de Gonçalves 
Dias e música de Maria Firmina dos Reis); Hino à Mocidade (letra e música); 
Hino à liberdade dos escravos (letra e música); Rosinha, Valsa (letra e música), 
entre outras42.

Considerações fi nais

A atuação no campo do magistério e da literatura que aproximaram 
Etelvina Amália de Siqueira e Maria Firmina dos Reis pode ser encontrada 
em outros perfi s de autoras/professoras do século XIX, como apontam 
Muzart (1999), Siqueira (et. al. 1995), Telles (1997) e Leite (2005), em diversas 
províncias brasileiras. No entanto, a denúncia sobre a condição feminina, a 
educação restritiva recebida pelas mulheres e a necessidade da abolição da 
escravatura marcaram as trajetórias das professoras pesquisadas.

No caso de Ana Autran, até o momento, não foi encontrada referência 
de que tenha atuado como professora, mas a polêmica travada na 
imprensa baiana com Belarmino Barreto, deu à serie de seus textos “A 
mulher e a Literatura”, no ano de 1871, um cunho pedagógico signifi cativo, 
demonstrando às leitoras e à toda sociedade que as mulheres poderiam ler, 
estudar e escrever sem romper com seus “deveres do lar”.

Ana Autran, Etelvina Amália de Siqueira e Maria Firmina dos Reis 
romperam barreiras, atuaram na imprensa, escreveram poemas, discursos, 

40 Consultar MUZART (1999, p. 266).
41 Idem, p. 267.
42 Idem, p. 272.
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romances e contos, deixaram registros que nos permitiram perceber 
vestígios de emancipação destas professoras/ literatas/ abolicionistas.
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HISTÓRIA DOS IMPRESSOS E A 
FORMAÇÃO DA LEITORA

NO SÉCULO XIX

Maria Arisnete Câmara de Morais

1 Consultar BILAC (1949, p. 18).
2 Consultar MARSHALL (1986, p. 15).

C onsiderando a discussão acerca do tema imprensa, impressos e 
práticas de leitura, demarcando as múltiplas visões no oitocentos, 

pretendo situar este texto em dois momentos: a formação da leitora na 
segunda metade do século XIX e o papel da imprensa. Naquele momento 
histórico, o Brasil presencia mudanças como a Abolição da Escravatura 
(1888) e a Proclamação da República (1889), que simbolizam a transição 
de uma sociedade escravocrata e imperial para uma sociedade republicana.

Nesse contexto, reavivam-se o sentimento nacional e a consciência do 
nosso valor enquanto povo. A literatura brasileira é pródiga em textos que 
exaltam a pátria, sua gente e belezas naturais, a exemplo do conhecido 
soneto A Pátria, de Olavo Bilac1, dirigido às crianças brasileiras: “Ama, com 
fé e orgulho, a terra em que nasceste! Criança! Não verás nenhum país 
como este!”.

O prenúncio da modernidade apontava favoravelmente para os que 
dominavam as práticas de escrita, nos espaços sociais que frequentavam. 
Prenúncio da modernidade entendido como a “experiência de tempo e 
espaço, de si mesmo e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, 
compartilhada por homens e mulheres em todo o mundo”2, ou seja, as 
possibilidades e, ao mesmo tempo, os perigos da leitura dos impressos que 
circulavam, seja nos livros seja nos jornais.

A fala dos Conselheiros do Império mostra a necessidade de um projeto 
educacional que tivesse como sustentação as ideias libertárias advindas da 
Europa. Conservadores e liberais apregoavam em seus discursos a igualdade 
de direitos e de oportunidades. O vínculo entre o progresso e a ação de 
cada indivíduo em particular era uma constante nas falas dos responsáveis 
pelo destino do país. Em 1869, o Conselheiro Paulino José Soares de Souza 
afi rmava:

O progresso nacional é apenas a soma das atividades e das 
atitudes dos indivíduos e vejo a distribuição da instrução em 
todos os seus ramos como uma das bases do desenvolvimento
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da nação. Não temo afi rmar que, conhecendo-se a situação de 
ensino de um determinado país, pode-se inferir seu estado social, 
seu valor político, sua situação moral e sua capacidade industrial.3

Na sociedade que se formava, somente aos letrados seria concedida a 
senha de participação na nova ordem. Não havia, portanto, mais espaço 
para quem não soubesse ler o mundo através das letras do alfabeto.

Portanto, a indagação que permeia este texto centra-se na seguinte 
pergunta: que representação de mulher se faz presente na literatura 
brasileira do século XIX? Que leitora se pretendia formar? Busco nos textos 
literários as marcas dessas leitoras. Textos literários entendidos enquanto 
representações dos princípios contraditórios de construção do mundo 
social, por meio de situações mostradas pelas personagens de fi cção. Ainda 
que considere o estatuto próprio do texto literário, ele é uma produção 
social válida porque revela, de uma outra forma, o que a análise social 
revela por meio de outros processos de investigação. Assim sendo, torna-
se possível o diálogo entre a literatura e a história.

O texto literário, então, confi gura uma infi nidade de leituras, desvela 
as relações sociais, o convívio entre homens e mulheres. Evidencio, nesta 
refl exão, o pensamento de Bakhtin4; para ele, é o romance o “único gênero 
em evolução”, capaz de compreender a própria evolução e transformação 
da sociedade; entretanto, “a representação do passado no romance não 
implica absolutamente a modernização desse passado”.

Busco nos romances de Machado de Assis, José de Alencar, Adolfo 
Caminha e Aluísio Azevedo representações de leitura e de sociedade. 
Deduzo, dessas representações, os perfi s das leitoras e os paradigmas de 
leitura predominantes, por meio das confi gurações construídas por esses 
escritores. Assim sendo, vislumbram-se as imagens de leitura, as maneiras 
de ler e os espaços partilhados dessa prática cultural e plural na segunda 
metade do século XIX.

 Os escritores, tanto no livro quanto no jornal, dirigiam-se à mulher 
branca, aristocrática e bela. Mulher negra e pobre não fazia parte desse 
universo a conquistar. Dessa busca e construção da leitora no século XIX, o 
perfi l representado é o de belas interlocutoras, louras, morenas, franzinas, 
amáveis leitoras de que os jornais e os livros necessitavam para dar vida e 
colorido às suas páginas.

O Jornal A Semana Ilustrada registra as Conversas com as mulheres, de 
Machado de Assis, publicada em quatro folhetins no ano de 1865. Depois, 
elas foram reunidas com várias outras sob o título Contos e crônicas:

3 Consultar ALMEIDA (1989, p. 116).
4 Consultar BAKHTIN (1988, p. 400-419).
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Talvez as minhas belas interlocutoras queiram saber qual é o 
meu ideal a respeito da mulher, e de que modo defi no as minhas 
preferências.
Eu lhes digo: prefi ro todas as belas.
Louras? São deliciosas. Morenas? São magnífi cas. Franzinas? São 
poéticas. Vigorosas? São soberbas! De qualquer cor, de qualquer 
aparência, de qualquer gênero a todas aprecio, a todas adoro, de 
todas sou humilíssimo servo e dedicado adorador.
Como passaram amáveis leitoras? Eu não sei se as leitoras se 
lembram de mim, e se têm presente o que lhes disse na primeira 
vez que tive a honra de conversar com Suas Graças! Aposto que 
não se lembram? Se não se lembram não me admira. É próprio do 
sexo a que tenho a honra de falar.5 

Jornais como o Marmota na Corte compunham um estereótipo de mulher, 
oferecendo-lhe modelos de vestidos e penteados, a última moda de Paris, 
apesar do descompasso das estações do ano entre os dois países.

Há nada mais elegante do que uma moça vestida de colete e 
jaquetinha de homem? ... Vêde-as na gravura, e aplaudireis a 
lembrança que teve a Marmota de mandá-las copiar do original 
francês, publicado em Paris no dia 22 de novembro do ano passado, 
e chegado a esta Corte em fevereiro corrente.6

Machado de Assis, em História de quinze dias (1876), afi rma que há 
dois tipos de leitoras: a que vai ao outeiro, toma água benta, vê o fogo de 
artifício, e vai a pé para casa, se não pilha um bonde; e a que sai de casa 
às nove horas para ir ao baile da Secretaria de Estrangeiros. Uma e outra 
preparam-se neste instante; sonham com a festa, pedem a Nossa Senhora 
que não mande chuva.

Os escritores representam mulheres brancas sempre às voltas com um 
livro: seja lendo silenciosamente, seja partilhando da audição de leituras 
em voz alta, quase sempre masculina, durante os longos serões familiares. 
Alguns exemplos: a personagem Aurélia, no romance Senhora, de José de 
Alencar7, que fi ngia ouvir a leitura de Seixas:

– Que trazem de novo os jornais?
– Ainda não os li. Que mais lhe interessa? Naturalmente a parte 
noticiosa, o folhetim...
Ao mesmo tempo abria Seixas as folhas uma após outra, e 
percorrendo-as com os olhos, lia em voz alta para Aurélia o que 
encontrava de mais interessante. A moça fi ngia ouvi-lo.

5 Consultar ASSIS (1958, p. 1).
6 Consultar MARMOTA NA CORTE (1858, p. 1).
7 Consultar ALENCAR (1990, p. 109).
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No romance A mão e a luva, de Machado de Assis8, a personagem Guiomar 
lia, para a madrinha ouvir, um romance francês, recentemente chegado de 
Paris e trazido pelo último paquete.

 Em Uma lágrima de mulher, Aluísio Azevedo (1956) representa as 
personagens Ângela e Rosalina enlevadas com a leitura, por meio da voz 
grave e compassadas do leitor:

– Então! Senhor Miguel! Não temos hoje leitura? Perguntou Ângela, 
colocando a mão aberta sobre os olhos para poder enxergar o 

interrogado.

Adolfo Caminha9 representa o cotidiano de duas normalistas, através das 
personagens Lídia Campelo e Maria do Carmo, na então província do Ceará, 
em busca dos prazeres que a leitura propicia. Maria do Carmo lia o romance 
O primo Basílio, de Eça de Queiroz, à noite, no seu misterioso quartinho 
pegado à sala de jantar. Leitura que não poderia ser feita às claras, durante 
os serões, pois não era recomendada às jovens incautas. A personagem 
achava que a vida não lhe era de todo má. Ora estava ao piano, ora saía a 
passear com a Lídia Campelo, ora lia romances.

Ultimamente a Lídia dera-lhe a ler O Primo Basílio, recomendando 
muito cuidado: ‘que era um livro obsceno’ lesse escondido e havia 
de gostar muito. [...]
– Não me contes, atalhou Maria, tomando o livro – quero eu 
mesmo ler... gostaste?
– Mas muito! Que linguagem, que observação, que rigor de 
crítica!... Tem um defeito é escabroso demais.
– Onde, foste tu descobrir esta maravilha, criatura?

– É da mamãe. Vi-o na estante, peguei-o, li-o.

A mulher negra, quando representada nos romances, evidencia as 
questões sociais, a exemplo da escrava Bertoleza, personagem de Aluísio 
Azevedo (1996) no romance O cortiço. Depois de anos de servidão ao 
amante João Romão e achando-se perdida e traída, suicida-se diante de 
todos, rasgando o ventre de lado a lado. O autor pretende evidenciar as 
contradições de uma sociedade escravocrata e imperial que gradativamente 
modifi ca-se, exigindo de seus habitantes novas formas de convivência. A 
formação da leitora constitui um desses aspectos a conquistar.

Conforme se sabe, no século XIX a condição feminina caracterizava-se 
pela tentativa de subserviência aos valores da época, que transformavam a 
mulher em meros objetos de desejos e de adornos. Prisioneiras no próprio 
lar, viviam em regime de semi-clausura, tendo, quase sempre, a igreja como 

8 Consultar ASSIS (1874, p. 83-84).
9 Consultar CAMINHA (1994, p. 23).
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espaço de convívio. Segregada do convívio dos homens, raramente saía de 
casa, e à mesa dos repastos familiares, se havia convivas, não compareciam 
nunca10. Gradativamente, esses costumes desapareciam durante a segunda 
metade do século XIX: era o projeto de formação de uma sociedade 
letrada, valorizando a leitura como símbolo de instrução e como forma de 
socialização estava posto.

Neste sentido, no romance Quincas Borba, do escritor Machado de 
Assis11, a personagem Maria Benedita consentia em aprender francês “que 
era indispensável para conversar, para ir às lojas, para ler um romance”, 
uma vez que era de bom-tom aprender a ler e a falar francês; costume esse 
registrado também por Joaquim Manuel de Macedo12 nas Memórias da Rua 
do Ouvidor:

Como é sabido, cuidava-se ainda então muito pouco da instrução 
do sexo feminino: pois bem; algumas senhoras fl uminenses deram-
se logo com interesse e gosto ao estudo da língua francesa.
Um dia um tio velho e rabugento perguntou à sobrinha que 
escapara de fi car analfabeta:
– Menina, por que te meteste a aprender francês, quando ainda 
ignoras tanto o português?...
– Ah, titio!... é tão agradável ouvir dizer très jolie! Em português 

não há isso.

Na opinião de Isabel Gondim, o cultivo das línguas estrangeiras é muito 
importante, principalmente a francesa, uma vez que nela “estão escritas 
excelentes obras de literatura, de ciências e de educação”. Revestida da 
autoridade de quem conhece bem literatura, escreveu o livro Refl exões às 
minhas alunas, no qual aconselha às jovens estudantes ilustrar o espírito 
na leitura dos bons livros, tendo o cuidado de não ler obras “consideradas 
perniciosas, em que a boa moral seja preterida pelas insinuantes narrativas 
pouco decorosas”13. 

Nísia Floresta, no livro Opúsculo humanitário, declarava que “O Brasil já 
tinha fornecido grande cópia de homens ilustrados pelos conhecimentos 
adquiridos em diferentes Universidades da Europa, e a mor parte das 
brasileiras não logravam a vantagem de aprender a ler”14. 

José Veríssimo15 assim analisava a situação educacional:

10 Consultar VERISSIMO (1985, p. 117-118).
11 Consultar ASSIS (1993, p. 80).
12 Consultar MACEDO (1988, p. 76).
13 Consultar GONDIM (1910, p. 25).
14 Consultar FLORESTA (1989, p. 81).
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Na educação da mulher brasileira cumpre tirá-la da quase 
ignorância em que a sua imensa maioria jaz [...] ela é a primeira 
educadora do homem e para educar, a primeira condição é saber 
[...] não se quer fazer dela uma sábia, nem se lhe exige que percorra 
e aprofunde todos os conhecimentos humanos. Bastaria que ela 
não ignorasse o que nos mais essenciais deles, nas ciências gerais 
e abstratas, por exemplo, há de essencial para o conhecimento 
do mundo e direção da vida.

Nesse sentido, os discursos em defesa da criação de Escolas Normais 
intensifi cavam-se nas últimas décadas. A fala do Conselheiro João Alfredo 
Corrêa de Oliveira, em 1872 – numa referência ao Município Neutro – refl etia 
que “algumas medidas me parecem urgentes: a criação imediata de duas 
Escolas Normais, uma para alunos-mestres, uma para alunas-mestras.”16 

O jornal O sexo feminino registrava, orgulhosamente, a criação da Escola 
Normal na cidade da Campanha/Minas Gerais: 

A Campanha tem de gravar em letras de ouro nas páginas de 
sua história o dia 7 de janeiro de 1873, dia memorável que veio 
proporcionar às jovens campanhenses o importante e feliz 
ensejo de se instruírem, ornando os seus nomes com o honroso 
qualifi cativo de normalistas.17

A criação das Escolas Normais favoreceu duplamente a mulher; se, de 
um lado, serviram para formar mestras para as Escolas Públicas, de outro, 
favoreceu a extinção do regime de clausura que até então prevalecera na 
educação das jovens. Pela necessidade de ir à escola, saíam diariamente 
e conviviam em sociedade, para além dos olhares atentos dos pais, ou 
pretendentes a futuros maridos.

Entretanto, todo esse projeto de modernidade apenas tornou-se possível 
após a consolidação da imprensa no país. Carlos Rizzini18, estudando o livro, 
o jornal e a tipografi a no Brasil, constatava que somente em 1808, no quarto 
século do descobrimento e às portas da independência, viríamos a conhecer 
a imprensa. Afi rmava que à exceção dos cabindas e assemelhados da África 
e da Ásia, que teriam pendurado à orelha as letras de imprimir, fomos 
mesmo dos derradeiros povos do universo a fruir o prodigioso invento. No 
entanto, sabe-se que em países evoluídos, como a França e a Inglaterra, no 
fi nal do século XVIII, a imprensa não tinha adquirido ainda a importância que 
alcançaria no século XIX: o livro e a brochura eram os impressos que reinavam 
como um instrumento privilegiado de divulgação das ideias dos escritores.

15 Consultar VERISSIMO (1985, p. 122-129).
16 Consultar ALMEIDA (1989, p. 128). 
17 Consultar ESCOLA NORMAL (1873, p. 2).
18 Consultar RIZZINI (1988, p. 309).
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Foi necessário, então, esperar o desabrochar do século XIX para ver o 
prestígio da imprensa em todo o mundo. Se bem que apresente diferenças 
nacionais, esse desenvolvimento ocorreu paralelo à evolução geral do 
mundo ocidental, modifi cando as relações dos leitores e leitoras com a 
palavra impressa. Esse século presenciava uma verdadeira efervescência 
jornalística. Leôncio Basbaum19 afi rmava que, no Brasil, os jornais surgem, 
a partir de 1840, “como cogumelos após tempestade” e que, no fi nal do 
Império, “não havia cidade ou vila do interior que não tivesse o seu jornal”.

Se for verdade que os jornais multiplicavam-se no Brasil do século XIX, 
é verdade também que os escritores buscavam os leitores para darem 
signifi cados às suas publicações. Uma fatia de público emergia e emergia 
também a necessidade de seduzi-lo. Falo das mulheres que, aos poucos, 
ocupavam espaços sociais nos quais já existiam escritas/leituras a elas 
destinadas.

A redatora do jornal O sexo feminino (1875), Francisca Senhorinha da 
Motta Diniz, lutava pela educação feminina. Tratava-se da professora 
mineira que lançava, inicialmente na cidade da Campanha, no Estado de 
Minas Gerais, em 1873, o seu jornal O sexo feminino e, em 1875, transferia 
esse jornal para o Rio de Janeiro. No editorial de 08 de agosto do mesmo 
ano, essa redatora insistia na participação das leitoras.

Quando nos impusemos o pesado encargo de redigir um 
periódico dedicado aos interesses da mulher nunca pensamos nos 
desempenhar desse árduo trabalho somente confi ada em nossos 
esforços próprios; confi ávamos e confi amos, esperávamos e ainda 
esperamos que em nosso auxílio acudiriam ilustres senhoras, que 
sem se apregoarem literatas, cultivam contudo e vantajosamente o 
jardim da literatura e principalmente a poesia. Um apelo dirigimos 
ao nosso sexo, para que abandonem o indiferentismo que tem 

sido o maior perseguidor de todas as ideias novas.

Machado de Assis, na crônica de 06 de agosto de 1893, falava dessas 
mudanças nos suportes de leitura:

Tudo mudou. Os meninos, com a Gazeta debaixo do braço e o 
pregão na boca, espalharam-se por essas ruas, berrando a notícia, 
o anúncio, a pilhéria, a crítica, a vida, em suma, tudo por dois 
vinténs escassos. A leitura impôs-se, a folha cresceu, barbou, fez-se 
homem, pôs casa; toda a imprensa mudou de jeito e de aspecto.20

19 Consultar BASBAUM (1968, p. 110-111).
20 Consultar ASSIS (1953, p. 350).
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A imprensa foi o principal espaço utilizado pelos escritores e escritoras 
na constituição do público leitor do século XIX, em especial do público 
leitor feminino. Os escritores utilizavam-se da imprensa desde o início da 
sua criação. Artigos, panfl etos, folhetins, notícias de modas e variedades, 
cartas ao leitor eram as estratégias que utilizavam em busca da leitora. Tal 
prática contribuía não apenas para que se estreitassem os laços entre a 
literatura e o jornalismo, como também se especifi casse o campo literário, 
entendido como um campo de força e um campo de luta, cuja fi nalidade é 
transformar ou conservar a relação de forças estabelecida21. 

Os escritores publicavam seus escritos nos jornais e eram considerados 
como a primeira edição dos seus livros. O romance Quincas Borba, de 
Machado de Assis, foi publicado inicialmente na revista A Estação, entre 15 
de junho de 1886 e 15 de setembro de 1891; surgiu nesse mesmo ano sob a 
forma de livro pela Editora Garnier. 

Os escritores utilizavam-se, muitas vezes, de pseudônimos, que era uma 
prática cultural da época. Manuel Antônio de Almeida (1853) publicava em 
folhetim do Correio Mercantil as Memórias de um sargento de milícias, sob o 
pseudônimo de Um Brasileiro. José de Alencar lançava, sem assinatura, no 
folhetim do Diário do Rio de Janeiro, o romance O guarani, entre os meses 
de fevereiro a abril de 1857.

José de Alencar, no texto Como e porque sou romancista (1951), registrava 
sua atuação enquanto redator-chefe do Diário do Rio de Janeiro, ao mesmo 
tempo em que oferecia indícios sobre a historicidade do seu livro Cinco 
minutos. Declarava que, no fi nal de 1856, houve a ideia de oferecer aos 
assinantes do jornal “um mimo de festa”. Desta forma, saiu o seu primeiro 
livro, um folheto de sessenta páginas: “Escrevi Cinco Minutos em meia dúzia 
de folhetins que iam saindo na folha dia por dia, e que foram depois tirados 
em avulso sem nome do autor”.

Aluísio Azevedo, naturalista convicto, escreve sob o pseudônimo de 
Vitor Leal o romance-folhetim O esqueleto e, como golpe sensacionalista, 
anuncia-o pela imprensa como um ataque violento ao naturalismo22.

Machado de Assis era outro exemplo disto; utilizava vários pseudônimos 
com os quais assinava suas crônicas nos jornais: Gil, Job, Dr. Semana, 
Manassés, Eliazar, Lélio e outros. 

Para fi nalizar estas refl exões sobre imprensa, impressos e práticas de 
leitura no oitocentos, registro a minha preferência por uma das páginas 
mais lindas que conheço sobre as práticas de leitura nos longos serões das 
noites brasileiras no século XIX. 

O escritor José de Alencar, no texto autobiográfi co Como e porque sou 

21 Consultar BOURDIEU (1990, p. 172).
22 Consultar BROCA (1957, p. 106).
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romancista (1951), registra esses momentos de intimidade. Informa que, 
em sua casa, ele tinha o honroso cargo de ledor, não somente das cartas e 
dos jornais, como também de volumes de uma diminuta livraria romântica 
constando de livros como: Amanda e Oscar, Saint-Clair das Ilhas e Celestina23. 
Relembra que, quando não havia visitas de cerimônia, sua mãe, sua tia 
D. Florinda e amigos que apareciam sentavam-se todos ao redor de uma 
mesa redonda de jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro. Nesses 
momentos de intimidade, emprestava a sua voz para fazer o enlevo das 
pessoas reunidas nos serões de família. O menino Alencar, então, ocupava 
o solene lugar de honra:

Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, 
lia com expressão uma das páginas mais comoventes da nossa 
biblioteca. As senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, 
e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que 
rompiam-lhes o seio.
Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas 
lágrimas, eu também, cerrando ao peito o livro aberto, disparei 
em pranto, e respondia com palavras de consolo às lamentações 
de minha mãe e suas amigas.
Nesse instante assomava à porta um parente nosso, o Rev. Padre 
Carlos Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira 
ao entrar. Vendo-nos a todos naquele estado de afl ição, ainda 
mais perturbou-se:
– Que aconteceu? Alguma desgraça? Perguntou arrebatadamente.
As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do Padre 
Carlos o pranto, e evitar os seus remoques, não proferiram palavra. 
Tomei eu a mim responder:

23 Marlyse Meyer fez um estudo minucioso das edições desses romances no livro Folhetim, 
uma História, Consultar MEYER (1996). Nesta pesquisa registro o título original e as 
primeiras edições portuguesas dos livros:
1 - AMANDA E OSCAR. Original: ROCHE, Regina Maria. The children of the abbey, a tale. 
Londres, Biblioteca Britânica, Vega, 1796. (Primeira edição). Tradução portuguesa: [ROCHE]. 
Amanda e Oscar ou História da família de Dunreath. Trad. A. V. de C. e S. (Antonio Vicente 
de Carvalho e Sousa). 6 vols. Lisboa, 1823. Esta seria a segunda edição.
2 - CELESTINA. Original: BELLIN DE LA LIBORLIÈR. Célestine, Ou les époux sans l’être; nova 
edição, Paris, 1800. Tradução portuguesa: Celestina, ou Os esposos sem o serem. Lisboa, 
Ofi cina de Antonio Rodrigues Galhardo, 1813, 1814, 1815. (Anúncio da Gazeta do Rio de 
Janeiro, 3/4/1816: “Novelas modernas, impressas em 1815 e que se acham na Loja da Gazeta. 
Celestina ou Os esposos sem o serem”.).
3 - SAINT-CLAIR DAS ILHAS. Original: HELME, Elizabeth. Saint-Clair of the Isles; or, The 
outlaws of the Barra: a Scottish tradition.1a ed. Londres, 1803. Tradução portuguesa: 
[HELME].Saint-Clair das Ilhas ou Os desterrados na Ilha de Barra. Traduzido do francês de 
Madama [sic] de Montolieu por A. V. de C. e Sousa. 2 vols. Lisboa, Tipografi a Rolandiana, 
1827. (Sucessivas edições da Rolandiana: 1835, 1848, 1862).
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– Foi o pai de Amanda que morreu! disse mostrando-lhe o livro 
aberto24. 

São estas as reflexões que pretenderam evidenciar a presença de 
leitura, leitoras e impressos no Brasil daquele período histórico, à revelia 
das denúncias de que não havia leitura no século XIX.

Novas conquistas virão. Outras confi gurações esperam que se lancem 
os dados para as pesquisas futuras. Novas formas sociais trazem novas 
necessidades, diversa educação dos indivíduos. Diversos usos dos impressos 
e das práticas de leitura. A história da formação do público leitor feminino foi 
uma conquista do século XIX. Não esquecendo, porém, o tipo de mulher que 
os escritores representavam e que constituía o padrão a ser conquistado. 
Mulher branca, senhoras aristocráticas, como as de José de Alencar; belas 
e amáveis interlocutoras, como as de Machado de Assis.
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1 As ideias aqui apresentadas estão espalhadas pelos capítulos do meu livro Jornal 
e literatura: a imprensa brasileira no século XIX. Ver BARBOSA (2007).

2 Este texto apresenta parte dos resultados do projeto de pesquisa Jornais e 
folhetins paraibanos do século XIX, com fi nanciamento do CNPQ, desenvolvido 
na PUC/RS, como estágio de pós-doutoramento, sob supervisão da Profª Drª 
Regina Zilberman. 

3 Consultar LUCA (2005).
4 Consultar LEGRAS (V. LXXII, n. 214). 

A

VELHOS OBJETOS, NOVAS 
ABORDAGENS:

O JORNAL COMO FONTE PARA A 
HISTÓRIA CULTURAL1

Socorro de Fátima P. Barbosa2

O jornal, um velho objeto:

ntes de falar de periódicos e de história cultural propriamente, 
gostaria de deixar explicitado o lugar e a concepção que norteiam a 

refl exão aqui desenvolvida. Para isso, precisamos retomar, mesmo que de 
forma breve, as várias apropriações e defi nições dos periódicos do século 
XIX pela historiografi a brasileira. É ao longo do século XX que têm início 
as pesquisas que tomam o periódico como fonte primária da pesquisa 
histórica, mas, até bem pouco tempo, a pesquisa na imprensa tinha seu 
sentido bastante restrito, limitado ao guardião de documentos: atas, 
notícias, discursos ofi ciais, registros cotidianos, até mesmo livros inteiros, 
que foram primeiramente publicados nesse suporte. 

Foi também nessa perspectiva do jornal como arquivo, um simples banco 
de dados onde historiadores buscavam textos consagrados de autores 
célebres, que ele se consagrou nos estudos da história da literatura, que, 
desde muito tempo, o utilizam como fonte de pesquisa. Contudo, aos 
estudiosos da história econômica, da história social e da história política, 
o jornal oferecia o “perigo” da impessoalidade, da ideologia, da tendência 
conservadora ou liberal, republicana ou monarquista, escravocrata ou anti-
escravocrata, o que sempre colocava a imprensa sob “suspeição”3.

Para Horacio Legras4, que estuda os periódicos argentinos do século XIX, 
em certo sentido, a historiografi a tradicional reduz a “memória histórica 
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de todos à autobiografi a espiritual das elites”. Esse processo se dá pela 
devida organização, catalogação e sistematização em um cânone e em um 
número reduzido e facilmente organizado de gêneros literários, autores e 
jornais a serem pesquisados. Se, por um lado, a história dos dominantes, as 
instituições e o cânone justifi cam a suspeição dos historiadores em relação 
ao jornal como fonte histórica, no âmbito da história da literatura, os estudos 
se voltaram sobremaneira para os periódicos – jornais e revistas – que se 
diziam literários. Isso implicou em deixar de lado as práticas escritas da 
época, que transformaram todos os periódicos, mesmo aqueles que não 
se denominavam literários, em suporte da prosa de fi cção, da poesia, da 
carta, das anedotas, dos anúncios etc. 

Porém, no que diz respeito aos estudos sociológicos e da história do 
cotidiano, o pioneirismo e a exceção fi caram por conta de Gilberto Freire 
que, ainda na década de trinta do século passado, em “O escravo nos 
anúncios de jornais brasileiros do tempo do Império”, já demonstrava a 
importância e a riqueza dessa fonte para reconstituir aspectos do cotidiano 
da época por meio, sobretudo, dos anúncios, cujas possibilidades de 
pesquisa julgava ilimitadas. Dessa forma, segundo o que defende, “não só 
o pitoresco, o dramático, o único irrompe dos anúncios: também o comum, 
o que se repete, o quem em certas ciências se chama o demonstrativo em 
contraste com o atípico”. E, surpreendentemente, afi rma também:

Com relação ao Brasil, os anúncios constituem a melhor matéria 
ainda virgem para o estudo e a interpretação de certos aspectos do 
nosso século XIX. [...] Para o estudo do desenvolvimento da língua 
brasileira, por exemplo. No romance e na poesia, só nos livros de 
autores mais recentes ela vem revelando a espontaneidade e a 
independência, que se encontram nos anúncios de jornais através 
de todo o século XIX5.

Na verdade, a perspectiva anacrônica com que o conteúdo histórico do 
século XIX é abordado pela historiografi a positivista do século XX restringe 
não apenas o tipo e os títulos dos periódicos a serem pesquisados. Restringe 
e destitui das condições de produção o que foi a história das práticas de 
escrita, de leitura, da moda, da vida privada naquela época. Assim, podemos 
aplicar aos Oitocentos brasileiro as mesmas condições que João Adolfo 
Hansen6 estabelece para as leituras coloniais. Se quisermos restituir a 
importância, a existência e as possibilidades do jornal como fonte histórica 
do século XIX, devemos principalmente restaurar, não apenas o que se 
escrevia, mas o como se escrevia. Nesse sentido, vale ressaltar aqui a maciça 
participação popular, ou melhor, daqueles que sabiam escrever e que não 

5 Consultar FREYRE (1980).
6 Consultar HANSEN (2003).
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pertenciam necessariamente às classes dominantes. 
Pode-se afi rmar que tanto do ponto de vista literário, quanto do ponto 

de vista histórico, observa-se o mesmo processo segundo o qual os leitores 
se apossaram dessa escrita, como o fazem hoje com a internet. Como os 
internautas de hoje, os leitores escritores dos jornais do século XIX escreviam 
sobre vários assuntos que vão da política ofi cial às práticas culturais de 
leitura e de escrita, criando os mais variados gêneros e títulos, não se 
limitando assim à escrita e ao olhar das camadas dominantes. 

Esta prática, no campo dos estudos historiográfi cos, por sua vez, pode 
ser registrada por depoimentos sobre a leitura, às vezes em textos no 
corpo do próprio jornal, mas também pode ser reconhecida, se partirmos 
do pressuposto de que o jornal funcionava como uma “linguagem” que, 
por si só, ofereceria aos seus contemporâneos protocolos que regravam 
e defi niam os modos de ler e de escrever daquela época. O que propomos 
então é voltarmos o nosso olhar sobre estas regras que vão favorecer e 
restituir o signifi cado de alguns daqueles escritos, muitos literários à época, 
e de que alguns gêneros passem a ser lidos da perspectiva do presente da 
sua enunciação. Nesse sentido, eles têm destinação e interesse. Assim, 
devemos colocar sob suspeição não apenas os aspectos políticos ideológicos 
que difi cultam a utilização do jornal como fonte, mas também aquelas 
“limitações” impostas pelos aspectos materiais do suporte, tais como 
regras, tamanho, leitores, que também impõem, orientam e organizam os 
modos de escrever. Além disso, existe um critério imposto pelo cânone 
que tende a descartar a produção literária dos periódicos quando não 
se encaixam nos padrões estéticos validados pela crítica acadêmica, 
infl uenciada pelas correntes formalistas. A partir dessa concepção, como 
um túmulo tautológico, as pesquisas vão aos jornais à procura do que já 
sabem de antemão: poemas, contos, romances de preferência com “valor 
literário” contemporâneo a sua história e não aquela das práticas culturais 
que os ensejaram. Ou seja, restauram o que é próprio do literário no século 
XX deixando para trás, nas folhas amareladas dos periódicos, toda sorte 
de gêneros literários, cujo uso e práticas históricas foram destituídos e 
apagados pela história, principalmente a acadêmica. 

Porém, e esse é o ponto fundamental porque os periódicos são 
importantíssimos para a reconstituição e visibilidade da vida cultural do 
século XIX brasileiro, se estes textos são desprovidos de valor estético, de 
qualidade literária, feitos que foram “a vapor”, sem nome e sem gênero, 
e por isso “quase uma fala, coisa de casa, useira e vezeira, literatura de pé 
de chinelo”7, eles foram constituídos historicamente, sob a infl uência do 
cotidiano, a partir de práticas históricas de leitura e de escrita. Nesse sentido,

7 Consultar MEYER (1998).
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eles representam modos de ver e dizer uma época, por isso gêneros 
históricos e de fundamental importância para a reconstituição da vida 
literária do oitocentos. Para Roger Chartier, qualquer balanço quando é feito 
da perspectiva do historiador da cultura escrita, temos que “enlaçar numa 
mesma história o estudo de textos (canônicos ou profanos, literários ou sem 
qualidades), o dos suportes de sua transmissão e disseminação, àquele de sua 
leitura, de seus usos e de suas interpretações”8. É dessa perspectiva, portanto, 
que o jornal me interessa, como economia interna de uma linguagem, 
responsável pela divulgação e circulação do literário e do cultural no século 
XIX. E é a partir desse lugar que nos acercamos dos periódicos do século XIX 
como fonte e matéria de pesquisa da vida cultural e literária. 

O ponto sobre o qual pretendo me deter diz respeito às possibilidades 
dialógicas dos periódicos da época e o fato de eles terem promovido, além 
da criação de gêneros, a democratização da escrita, o que favoreceu também 
a ascensão social de jovens pobres, que o utilizaram para se transformar 
em escritores jornalistas. Guardadas as devidas proporções e feitas várias 
ressalvas, pode-se aproximar os periódicos do século XIX à internet dos dias 
de hoje, em que escritores “desconhecidos”, alijados do mercado editorial, 
são lidos e consagrados por milhares de leitores anônimos. Utilizando a 
mesma aproximação, pergunto o que é um blog, um e-mail senão gêneros 
novos criados pela e para a internet? Como deixar de falar dos inúmeros 
textos que circulam anonimamente por milhares de leitores? Do mesmo 
modo, temos as falsas autorias, as apropriações de textos consagrados aos 
quais são adicionadas imagens e músicas.

Foi assim, portanto, que, desde os primórdios da imprensa brasileira, 
os periódicos forjaram e organizaram a linguagem da fi cção, do discurso 
historiográfi co – basicamente todos os gêneros circularam nos periódicos 
(crônicas, diários de viagens, atlas, biografi as, livros de conhecimentos 
geográfi cos, além do discurso bíblico), dando-lhes características próprias, 
marcada sobremaneira pela presença do gênero carta, fazendo circular o 
saber e a cultura de uma ponta a outra deste país constituindo-se, portanto, 
menos como receptáculo, arquivo, do que como mecanismo discursivo. 

As práticas de escrita nas páginas dos periódicos:
os gêneros antigos e os novos

A rigor, não é mais possível escrever a história da vida cultural brasileira 
oitocentista, sem a consulta aos jornais da época, se quisermos reconstituir 
de forma não anacrônica e mais verossímil aquele período. Os periódicos 
foram fundamentais no estabelecimento das práticas de cultura escrita 
brasileira, determinando basicamente todo o processo de circulação dos

8 Consultar CHARTIER (1991).

SOCORRO DE FÁTIMA P. BARBOSA



91

bens materiais e simbólicos. Esse processo inclui desde a criação de gêneros 
literários ao estabelecimento do gosto pela polêmica histórica da qual 
participavam tanto o Imperador como o leitor/escritor popular e anônimo. 

Passo agora a descrever um procedimento de criação de um gênero 
literário, para que, a partir dele, possamos refl etir acerca dessa mesma 
produção no campo da historiografi a. Na década de 60 do século passado, 
Barbosa Lima Sobrinho, em Os precursores do conto no Brasil9, formula a 
hipótese de que o conto tem como origem o “aperfeiçoamento da imprensa, 
assim como a formação de um público especial, numeroso e exigente”. Tal 
hipótese não obteve o devido reconhecimento durante décadas, até que os 
estudos sobre a história da leitura começaram a levar em consideração dois 
novos elementos neste sistema que consideramos literatura: os leitores e o 
suporte por onde circularam os textos. Mais do que juntar contos e folhetins 
esquecidos em jornais, Lima Sobrinho estava propondo, pioneiramente, que 
se relacionasse o jornal às práticas culturais do início do romantismo, o que 
incluía o público leitor e a diversidade do novo gênero que surgia. Ele afi rma 
que “a ampla divulgação do conto, da novela e do romance estrangeiro” nos 
periódicos estava relacionada às práticas de leitura e ao gosto literário do 
público que, por sua vez, determinava e orientava o trabalho, não apenas 
dos escritores e dos homens de letras, mas também dos historiadores da 
época, antenados que estavam com o gosto popular e com a necessidade 
de criar um passado heróico para o país. 

Dessa maneira, da profusão, da diversidade e da variedade de títulos 
de periódicos do século XIX surgem, enfi m, através desse emaranhado de 
textos, os leitores e escritores anônimos, que fi zeram com que os periódicos 
fossem escritos e lidos e, por isso, também participaram da construção do 
seu signifi cado. 

Com relação aos gêneros literários, comecemos com aqueles que foram 
claramente determinados, requisitados e reivindicados pelos leitores dos 
periódicos: as glosas, as charadas, os hieróglifos, os anagramas, gêneros 
completamente banidos das histórias da literatura. Trata-se de práticas de 
leitura e de escrita características do século XVIII, que foram restauradas 
pelas possibilidades tipográfi cas oferecidas pela imprensa. Exemplo dessa 
prática e da participação destes encontra-se n’A Revista Ilustrada, de 22 
de maio de 1861, que, “atendendo à grande aceitação que tem tido os 
anagramas, publicados nos precedentes números”, anima-se “a dar a lume 
mais alguns, para os quais chama a atenção dos apreciadores”. Assim, “será 
premiado quem souber, combinando as letras que abaixo vão, formar dous 
nomes que veem sempre juntos nos jornais”: 

9 Consultar LIMA SOBRINHO (1960).
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A. A. A. A. A. A. O. O. E. E. G. G. 
P. P. P. D.D.R. R. N.N. I. H. T. T.M.

Observa-se que a decifração e a formulação deste anagrama exige a 
partilha dos leitores e autores da leitura não apenas daquele jornal, mas 
de jornais da época. Em outro número da revista, numa nota, o mesmo 
redator agradece ao leitor Sr. L. P., “os dous anagramas que teve a bondade 
de remeter”, mas que não poderá publicá-los sem conhecer primeiro a 
decifração de ambos. Estes exemplos, tão comuns aos periódicos brasileiros, 
exigem estudos que os restaurem em suas condições de produção, como 
prática cultural de leitura e de escrita, própria ao século XIX.

Paralela a essa constatação, pode-se perguntar por que, se tão presentes 
no cotidiano e na cultura letrada do século XIX, esses tipos literários foram 
excluídos do cânone? Talvez pelo fato de estarem associados às camadas 
populares, ou mesmo ao “mau gosto”. Em alguns jornais, fi ca claro que a 
publicação desse gênero era da vontade dos leitores. Pergunto, pois, no 
campo dos estudos historiográfi cos, o quê, ou melhor, que gênero, que 
abordagem da história feita a partir de que perspectiva foi reivindicada pelos 
leitores dos periódicos? Pergunto ainda se é possível verifi car, no campo da 
historiografi a, em que medida a “história ofi cial”, escrita e programada pelo 
Império, foi aceita e incorporada como discurso de verdade10 por aqueles 
que escreviam e liam os jornais da época.

Aqui, propomos indicar alguns procedimentos do suporte jornal que 
foram incorporados pela prosa de fi cção. Essa importação revela-se desde 
a absorção do estilo até  à utilização de sinais tipográfi cos, que foram 
deixados de lado quando da passagem do escrito em jornal para o texto em 
livro. Penso com Mc Kenzie11, para quem as decisões editoriais e os sinais 
tipográfi cos podem moldar seriamente nosso julgamento sobre o trabalho 
de um autor. Dessa forma, como já me referi anteriormente, a pesquisa com 
e nos jornais tem demonstrado a utilização excessiva dos sinais tipográfi cos, 
revelando certo deslumbramento com as possibilidades da tipografi a. 

Por exemplo, observam-se desde a década de 30 daquele século diversos 
usos para as linhas pontilhadas. Os pontos e pontinhos preenchem todo 
e qualquer espaço e produzem sentido para os leitores dos periódicos, a 
ponto de suprimirem textos inteiros. O texto mais antigo em que encontrei 
os pontinhos em um jornal foi n’O Amigo das Letras, de 23 de maio de 1830, 

10 Consultar FOUCAULT (1996).
11 Consultar MACKENZIE (2004).
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justamente em um diálogo em que “EVA DESCREVE A SUA PRIMEIRA 
ENTREVISTA COM ADÃO”:

 *******************

É dessa época o texto abaixo, de Pereira da Silva, “A vida política no 
Brasil”, publicado na coluna Apêndice, do Jornal de debates, de 08 de março 
de 1837. 

Não posso te descrever as minhas sensações de então, nem 
as de meu fi lho .............................................................................
.............................................................................................................

.............................................................................................................

No jornal Gazeta de notícias de 10 de agosto de 1880, o romance Iza, de 
Aléxis Bouvier, faz uso desse artifício para narrar a noite de núpcias de Cecília 
e Maurício, após a cerimônia informal de um casamento feita às escondidas, 
na véspera do casamento que ela seria forçada a fazer: 

És tu? 
Sim, minha Cecília. 
Vem, meu marido... tenho medo de morrer sem ti!... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No baile, a orquestra parou durante um minuto e ouvi-se uma voz:

Nessa perspectiva, os pontinhos que preenchem o diálogo de Virgília 
e Brás Cubas, no Capítulo LV, do livro Memórias póstumas de Brás Cubas, 
passam a ser lidos como prática discursiva historicamente constituída 
porque reconhecida e legível pelos leitores da época e não como discurso 
de vanguarda, antecipação etc. 

CAPÍTULO LV/ O VELHO DIALOGO DE ADÃO E EVA 
Brás Cubas 
. . . . . . ? 
Virgília 
. . . . . . . . 
Brás Cubas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Virgília 
. . . . . . . . !

Na verdade, em muitos textos dos periódicos do século XIX, verifi camos 
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esta técnica, que continuou disseminada em outros escritos após a 
publicação de Memórias póstumas de Brás Cubas, revelando-se como prática 
habitual de publicar textos em jornais. 

Uma dessas práticas diz respeito à presença da epístola, ou da carta, 
como hoje comumente chamamos este gênero que ainda está a exigir um 
estudo de fôlego, que torne visível os seus “usos e denominações” no século 
XIX, como um dos tipos textuais mais comuns às colunas do jornal. A carta 
foi por excelência o gênero pelo qual a escrita se mascarou, ao confundir o 
espaço público e o privado, o anônimo com o famoso e se constituir como 
fi cção, convidando o leitor “a exercícios hermenêuticos que desacreditam 
a linguagem como sistema de signos fi dedignos e autoritários”.

Observam-se vários usos, sejam em críticas, crônicas, romances, sátiras, 
alegorias, fábulas, por anônimos ou ilustres. As pesquisas que realizei 
nos jornais da Paraíba, do Rio de Janeiro e n’O Carapuceiro, de Recife, 
demonstraram a permanência deste caráter didascálico do gênero epistolar. 
Em outras palavras, pode-se aplicar para essa permanência da carta nos 
periódicos brasileiros o mesmo postulado formulado por Christhopher 
Conway para a sua predominância na Gazeta de Caracas. Segundo o autor, a 
frequência com que as cartas participam da economia textual do periódico 
revela “a íntima relação entre a epístola e o periódico”, pois ambos 
“compartilham algumas características tanto na sua confi guração como 
leitura, quanto na recepção: os dois dependem do correio para chegar às 
mãos de seus destinatários, contém notícias e concebem o ato de leitura 
como algo habitual e cronológico”12.

Cito as tradicionais Cartas chilenas e o uso do mesmo expediente no 
panfl eto Cartas políticas, que Alencar fez circular no Rio de Janeiro, com 
o pseudônimo de Erasmo. Claro que, assim como nos jornais paraibanos, 
naqueles da Corte, o anonimato, disfarçado no pseudônimo, serviu para 
fi ns menos nobres, como a calúnia. É que, por um lado, o anonimato revela 
menos o poder do autor do que o da palavra impressa: se existia a censura 
para o autor, não o havia em relação à palavra em si. Basta lembrar desse 
espaço zona franca dos jornais, que foi a seção A pedidos, lugar de matéria 
paga, que garantia a isenção do jornal e sugeria sempre um “alguém”, 
desconhecido e sem acesso ao mundo da imprensa. 

Um bom exemplo dessa onipresença do gênero epistolar nos periódicos 
e da destituição de suas condições de produção quando compiladas em um 
livro pode ser verifi cado nas cartas de Machado de Assis, cartas agrupadas 
por Afrânio Coutinho na Obra completa13, em 3 conjuntos diversos, a partir 
de critérios elaborados pelo próprio organizador. Assim, temos as cartas 

12 Consultar CONWAY (2006).
13 Consultar ASSIS (1959).
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“íntimas”, reunidas no “Epistolário”, as “cartas-prefácios” que, por serem 
de cunho crítico, foram incluídas na seção de “Crítica” e, por último, as 
cartas de caráter público que aparecem na seção à qual denominou de 
“Miscelânea”. O problema é que essa distinção limita em muito os sentidos 
das cartas. Por exemplo, a resposta a uma carta de José de Alencar, na qual 
tece considerações sobre o novo poeta, Castro Alves, ao mesmo tempo em 
que tem o caráter de crítica literária, foi publicada no jornal Correio Mercantil, 
em 1 º de março de 1868. Portanto, a carta “é destinada a ser lida pelo 
público”, o que dá a ela certo tom didático, educativo. Nela, Machado de 
Assis dialoga com outros críticos, quando “a crítica não é instituição formada 
e assentada”. Além disso, nota-se que o comprometimento do autor com 
a matéria tratada se faz com algumas reservas. Em contrapartida, a carta 
que escreve a Lúcio de Mendonça e que se tornará o prefácio do livro de 
poemas Névoas matutinas, independentemente do destino que o jovem 
poeta lhe deu, é carta íntima; nela, não se observa o caráter didascálico 
encontrado na anterior, pois o autor de Dom Casmurro aponta com muita 
elegância, mas de forma bem dura, os problemas do livro, todos, aliás, já 
vividos por ele, quando jovem. Esse tipo de carta-prefácio, como o chama 
Afrânio Coutinho, obedece a um padrão que pode ser identifi cado em outras 
apresentações como a que faz ao livro de Francisco de Castro, Harmonias 
errantes, e de Eneias Galvão, Miragens.

A Miscelânea, como se sabe, era o lugar do jornal por onde circulavam 
todos os gêneros, todos os tipos de escritores – anônimos e célebres. Nas 
cartas de Machado de Assis, Afrânio Coutinho seleciona “alguns trabalhos 
importantes” do autor, “os quais não são facilmente classifi cáveis nas 
categorias correntes”. Todos, com exceção da “Carta a um amigo”, 
saíram das páginas de algum periódico ou revista, em que, com certeza, 
foram compreendidos e aceitos em seus objetivos pela comunidade de 
leitores da época. Assim, organizar esses escritos em livro signifi ca retirá-
los do seu suporte e do conjunto da produção discursiva em que estavam 
inseridos. Por isso, o caráter confuso desses textos, identificado por 
Afrânio Coutinho, para quem esses textos se apresentam “misturando 
qualidades de vários gêneros”, algumas vezes “diferençando-se das 
características tradicionalmente atribuídas a outros”. Dessa forma, dos 28 
textos selecionados 6 são cartas; ao redator dos Ecos marítimos, ao Bispo 
do Rio de Janeiro, à redação da Imprensa Acadêmica, a um amigo, a Valentim 
Magalhães e a Henrique Chaves. Aqui, observo que o critério de seleção 
para que essas cartas componham a “Miscelânea” baseia-se na concepção 
segundo a qual a epístola é por princípio um gênero privado e uniforme, daí 
explicar-se o fato de elas não terem sido incluídas na “Epistolografi a” das 
Obras completas. Mas as cartas em si revelam que Machado de Assis fez 
uso das várias possibilidades proporcionadas pelo gênero epistolar, entre 
elas a crônica de costumes, o necrológio, o ensaio, a crítica literária etc. 
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Em uma dessas cartas contidas na Miscelânea – a “Carta ao amigo” – ele 
a utiliza para justifi car o descumprimento da promessa de um artigo sobre 
o progresso do Liceu Literário Português. Mesmo que não tenha feito o 
“estudo minucioso” que a instituição pedia, ele utiliza a carta para fazer o 
elogio solicitado. A missiva é privada, mas o assunto é público, ou de interesse 
geral, como o foram aquelas publicadas nos jornais e periódicos. Machado de 
Assis sabia que seus escritos eram sempre destinados a um público amplo, 
seja por meio da leitura oral, própria àquele século, seja pela cópia daquele 
original – outra prática que o jornal absorveu com muita naturalidade. 

Uma dessas cartas escritas por ele é anônima. Exemplo de que não havia 
a “autoridade unívoca da palavra impressa”. Coincidentemente é a que 
critica a postura do Bispo do Rio de Janeiro, o que demonstra o uso das 
cartas apócrifas, de caráter didático e propagandístico, como estratégia, 
que foi, neste caso, incorporada pelos periódicos. No entanto, são estas 
duas estratégias – publicar anonimamente e através de matéria paga – 
que asseguram a deslegitimação da autoridade escritural. Há, no entanto, 
situações mais complexas, que revelam não só a multiplicidade de gêneros 
incorporados pelo periódico, mas uma forma de escrever que prevê o 
subterfúgio, a dissimulação, como a escrita própria aos jornais e periódicos, 
através da alegoria, dos pseudônimos, do anonimato. 

Nesse sentido, esse “destronamento” do nome do autor garante que a 
escrita se faça arma contra a escrita do outro, a escrita do poder, que esse, 
como outros exemplos, revelam suas distintas instâncias.

Outro espaço controverso do periódico foi o folhetim. Segundo Marlyse 
Meyer, ele foi um espaço “deliberadamente frívolo”, que formulou a matéria 
e o modo da crônica brasileira. Mas até se fi rmar e se constituir como um 
gênero, com defi nição e suporte defi nidos, a palavra “desdobra-se em amplo 
campo semântico, sempre porém, no âmbito do jornal”14. Assim, esse espaço 
que forjou a crônica, abrigou também toda a sorte de textos, “cães vadios, 
livres farejadores do cotidiano”; muitos são anônimos, “cães sem dono”. 
E se não se enquadram propriamente num gênero, são cães vira-latas, cão 
sem raça, sem pedigree, para usar da metáfora canina de Meyer. Mas esse 
espaço e essa possibilidade favorecidos pelo folhetim originaram outras 
seções – Variedades, Miscelâneas, A Pedidos – em que jazem os milhares de 
textos, que foram produzidos no século XIX brasileiro, em praticamente 
todas as províncias e são, portanto, canis a abrigar toda a sorte de escrito, 
banido dos livros, das antologias e da historiografi a. 

O que signifi ca dizer que o que foi produzido nos periódicos – inclusive 
o literário – não pode ser despregado do presente daquela enunciação e 
lido numa perspectiva de transparência com a referencialidade. Muitas das 

14 Consultar MEYER (1996).
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matérias dos folhetins, contos, cartas e poemas foram constituídos a partir 
de assuntos e abordagens tratadas tanto pelo mesmo periódico que publica 
aquele texto especifi co, como por outros jornais que circularam naquele 
período. Tal qual preconiza John Gledson para os escritos de Machado de 
Assis, não basta saber dos acontecimentos históricos que serviram de pano 
de fundo para as crônicas, mas deve-se ler os jornais para saber “dos eventos 
mínimos, os acontecimentos sem importância do dia, mas que foram coisas 
que Machado comentava, de um jeito ou de outro”15. Tal premissa deve ser 
aplicada não apenas aos textos machadianos, mas a toda produção escrita 
do século XIX brasileiro, quando publicada em jornal, uma vez que esta se 
fazia sempre em diálogo constante com outras formas discursivas e com 
a história presente.

Concluindo, pode-se afirmar que, a partir do momento em que os 
historiadores tornarem dominante esta concepção, indo às fontes buscar 
a matéria dos seus escritos a partir do presente de sua enunciação; 
se observarem o modo como se escrevia e se dizia a história, ou seja, 
como prática cultural dialógica, o século XIX assomará ao presente mais 
próximo daquilo que foi no passado, revelando toda a sua riqueza e as 
suas peculiaridades. A pesquisa em jornais, entre outras coisas, possibilita 
avaliar com maior rigor as práticas históricas, culturais e literárias de várias 
províncias brasileiras da época, que viram reproduzir-se, nos seus jornais e 
folhetins, o mesmo movimento que se dava na Corte. Poetas e escritores, 
leitores anônimos e consagrados usaram e abusaram do jornal para fazer 
circular não apenas o texto literário, mas todas as práticas escritas, além de, 
muitas vezes, reproduzirem documentos, atas, registros e outros produtos 
da escrita, que hoje oferecem uma visão bastante próxima do que se dizia e 
se pensava à época sobre determinado assunto. Mesmo que questionemos 
e duvidemos da qualidade, da ideologia e das tendências desses escritos, 
não podemos perder de vista o papel que os periódicos desempenharam 
como principal suporte de circulação da cultura escrita do século XIX. E, 
se a maioria deles foi esquecida e olvidada na formação do cânone e da 
historiografi a, a pesquisa em jornais da época pode trazê-los ao presente 
e reconstituir, de forma mais verossímil e não anacrônica, a vida cultural 
do período. 

Por fi m, o que me parece o aspecto mais importante revelado pela 
pesquisa em jornais, principalmente os grandes jornais, é a sua “indisciplina” 
resultante dos “artifícios” empregados pelos editores para complementar 
os espaços em branco, a falta de material para completar a edição. Por isso, 
para quem utiliza esse tipo de fonte de pesquisa é necessário não se fi xar 
apenas nos lugares já consagrados, mas fi car atento aos pequenos títulos,

15 Consultar GLEDSON (2006).
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enfi m, a toda matéria e notícia, mesmo as que não dizem respeito ao 
assunto. O certo mesmo em se tratando de periódicos e história cultural é 
fi car atento e desconfi ar de toda organização. 
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INSTRUÇÃO E CULTURA ESCOLAR:
CONSIDERAÇÕES SOBRE CULTURA 
EDUCACIONAL NO OITOCENTOS

Antonio Carlos Ferreira Pinheiro

Iniciando uma discussão

1 O termo “acervo” está sendo aqui compreendido como todo o legado social, cultural, 
político, econômico, religioso e como o patrimônio material ou imaterial da Humanidade.

E ste texto tem como objetivo empreender uma refl exão acerca do 
“acervo”1 histórico educacional brasileiro e, mais particularmente, do 

paraibano, a partir das perspectivas concebidas por alguns historiadores 
sobre a validade conceitual em torno de aspectos relacionados à “cultura 
histórica” no seu sentido mais abrangente para, em seguida, nos determos 
numa possível perspectiva analítica em torno da idéia de “cultura 
educacional” elaborada a partir das experiências sociais, culturais e permeada 
por peculiaridades historicoeducacionais envolvendo, mais especialmente, a 
concepção de “instrução” e de “cultura escolar” do Oitocentos, destacando-
se nessa temporalidade o período imperial. 

Vale aqui, inicialmente, lembrarmos que as referidas expressões têm 
origens temporais muito distantes e distintas, uma vez que o termo 
“instrução” foi cunhada já no renascimento ocidental europeu e, ao que 
indica, a historiografi a, tomou grande dimensão com o movimento do 
Iluminismo e da ilustração. Kant (1724-1804), por exemplo, já indicava 
que “o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação, 
entende-se o cuidado de sua infância (a conservação, o trato), a disciplina 
e a instrução com a formação. Consequentemente, o homem é infante, 
educando e discípulo” (KANT, 1999, p. 11, destaque nosso). 

Assim, à medida que a cultura ocidental foi se tornando mais complexa 
a idéia relativa à instrução foi tomando novos contornos até chegar aos 
nossos dias como uma expressão quase em desuso, principalmente quando 
estamos tratando de educação escolar. A sua utilização somente aparece 
quando estamos produzindo um conhecimento histórico relacionado ao 
século XIX e até as duas primeiras décadas do século XX no Brasil. Portanto, 
nos parece se constituir um conceito que já faz parte da cultura educacional, 
uma vez que remete a uma compreensão particular e específi ca dentro do 
imenso universo que envolve a problemática educacional e escolar.
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A segunda – a cultura escolar – pertence à contemporaneidade e surgiu no 
contexto do movimento de renovação relativo à forma e aos procedimentos 
teóricos e metodológicos de produção do conhecimento histórico, que 
passou a se preocupar com o cotidiano escolar, isto é, que focou as suas 
preocupações nas práticas efetivadas em relação aos processos de ensino-
aprendizagem, além de nas relações sociais e pedagógicas produzidas 
entre os diversos sujeitos diretamente envolvidos com a transmissão, com 
a reprodução e com a produção de saberes escolares, tais como entre 
diretores/ professores, diretores/ alunos, diretores/ técnicos e auxiliares; 
professores/ alunos, professores/ técnicos e auxiliares; alunos/ técnicos 
e auxiliares; alunos/ alunos no confi namento das escalas micro-espaciais 
delimitadas por alas, paredes, grades e muros das instituições escolares e/ 
ou educacionais. 

Postas essas questões iniciais, propomo-nos articulá-las com uma 
discussão que envolve um determinado tipo de produção que, em muito, 
refl ete e aponta para a problemática de uma possível manifestação no 
âmbito da cultura educacional brasileira e, especialmente, no da paraibana. 
Estamos nos referindo aos livros de memória e/ou de história dos municípios 
(ou de cidades) paraibanos que nos trazem importantes aspectos da 
cultura educacional que vai para além de a pensarmos simplesmente 
como produção historiográfi ca ou, como preferem alguns historiadores 
como uma cultura historiográfi ca2. Entendemos, portanto, que essas obras 
mesclam elementos da memória, das reminiscências e de procedimentos 
de pesquisa e de compreensão do “fato histórico” ora assentado no mero 
“empiricismo”, ora no positivismo descritivo. Vejamos algumas motivações 
apresentadas por alguns autores ao elaborarem os seus livros:

Nos tempos de minha mocidade, em Areia, andei colhendo notas 
esparsas para regalo e curiosidade do meu espírito, sem a menor 
intenção de aproveitar esses elementos informativos em livro. 
Ultimamente, quando me lancei ao trabalho, era tarde de mais 
para refrescar a memória. Os velhos, que sabiam de muita coisa 
do passado, morreram. Os moços, que tomaram o seu lugar, já 
agora na casa dos setenta, ignoram, via de regra, quem foram os 

seus avós (ALMEIDA, 1980, p. XIII).3

Não pretendemos, com este modesto trabalho, fazer história. 
Nosso objetivo é registrar fatos que possam servir de subsídios 
para quem quiser aproveitá-los de maneira mais adequada e 

2 Sobre essa questão consultar Cultura historiográfi ca de Diehl (2002).
3 Esta edição é de 1980, entretanto, esse trecho acima reproduzido refere-se ao Prefácio da 

1ª edição, que é de 1957.
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científi ca. Nosso intuito é marcar acontecimentos que sentimos 
que não deveriam fi car soltos nem perdidos, como ocorreu a mui-
tas coisas do passado cuja memória já foi esquecida, e não temos 
mais meios de reconstituí-las e guardá-las na história da Cidade. De 
elegê-los como valores de uma parcela da civilização, em nossos 
tempos e em nossa terra. Nosso anseio foi o de retratar a vida de 
uma cidade, em cujos primeiros tempos já repontou como sendo 
das mais progressistas e importantes da província, e depois, do 
Estado da Paraíba (COSTA, 1986, s/p.).

No que concerne ao “empiricismo”, cabe aqui destacar que desde a 
publicação, em 1908, da obra de Irineu Ferreira Pinto, Datas e Notas para 
a Historia da Parahyba, que uma série de outros historiadores ou apenas 
interessados pela história, realizou levantamentos sobre as datas e fatos 
considerados relevantes para a história paraibana4. Fernandes (2003) nos 
informa que esse tipo de trabalho é assentado no método cronológico, 
que consiste em transcrever e/ ou sintetizar, a partir de pequenos 
trechos ou da reprodução completa, de leis, decretos, correspondências 
oficiais, fragmentos de notícias de jornais, anotações realizadas por 
outros estudiosos ou pelo próprio autor ao longo de sua vida. Tais obras 
apresentam a seguinte estrutura textual: 

Século XIX
(...)
1854
(...)
20 de fevereiro – É provido na escola primária o Prof. Joaquim 
Teodoro Serpa.
(...)
31 de dezembro – Neste ano, 33 alunos freqüentaram a instrução 
primária, cadeira de primeiras letras, sob a regência do Professor 

Joaquim Teodoro Serpa. (FERNANDES, 2003, p. 66)

Todavia, temos a clareza de que muitos dos autores aqui referenciados 
elaboraram as suas versões sobre a história de forma “inconsciente”, do 
ponto de vista teórico-metodológico, pois é sabido que alguns desses 
“historiadores ou memorialistas” não frequentaram os bancos da academia 
para receberem a formação específi ca de historiador tal qual como hoje 
a concebemos e conhecemos, mas as escreveram utilizando a cópia, o 
exemplo, a forma, enfi m se “inspiraram” em outros livros e textos do seu 

4 Cf. LEAL (primeira edição de 1965 e segunda edição de 1986). É muito provável que Irineu 
Ferreira Pinto tenha se inspirado na obra de Pereira da Costa, Anais Pernambucanos, que 
escreveu em 10 volumes sobre a história de Pernambuco seguindo essa metodologia de 
trabalho e de escrita da história.
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e de outros tempos mais distantes. Capturaram e repetiram formas de 
narrativas5.

Para empreendermos tal análise, consultamos 76 obras relativas à 
história municipal ou da cidade (história local)6 e 10 exclusivamente de 
memórias. Também foram consultados 8 livros que discorrem sobre a 
história de instituições escolares que tiveram grande signifi cado para a 
história educacional do município onde estão ou estiveram localizados. 
Desse conjunto, foram selecionados 18 por apresentarem alguma referência 
sobre a instrução/ educação no período imperial. 

Evidentemente, daquele grande conjunto (total de 94 obras) muitas 
não foram aqui referenciadas ou citadas, uma vez que apenas dezoito 
obras relativas à história dos municípios ou de cidades fazem algum tipo de 
referência ao período imperial. Outro aspecto que merece ser ressaltado 
é que, em alguns momentos, as informações contidas são repetitivas nas 
suas argumentações e exemplos. Assim, selecionamos passagens que 
consideramos emblemáticas e que representam conteúdos e aspectos que 
podem ser encontrados em muitos trabalhos. Um exemplo disso se dá em 
relação às longas ou pequenas listagens de professores e professoras que 
ensinaram nas cadeiras isoladas, no Lyceu Parahybano ou no Externato 
Normal. Todavia, tivemos o cuidado, em vários momentos, de identifi car 
passagens semelhantes em notas de rodapé. 

Aqui, podemos adiantar que, nesse conjunto de livros, encontramos 
algumas diferenças, apesar das muitas aproximações, entre as obras de 
caráter exclusivamente memorialista e as que se propõem a elaborar uma 
história do município ou a história de uma instituição escolar específi ca. 
Todavia, vale ressaltar que em muitas das obras acerca da história do 
município e/ ou da cidade, estão presentes muitas características dos livros 
de memória.

Sobre essa questão, Ariano Suassuna, ao fazer a apresentação do livro 
de Terceiro Neto (2002), relativo à história-memória da cidade de Taperoá, 
assim comentou:

Em seu livro, ele fundiu vários gêneros literários ou para-literários. 
E eu só lamento é que, nele, o autor não tenha dado mais atenção 
e espaço maior ao que ele tem de livro-de-memória, gênero que 
sempre exerceu grande fascínio sobre mim (s/p).

5 Além da própria obra do Irineu Pinto aqui indicamos os trabalhos que apresentam a mesma 
conformação: Epaminondas Câmara, Datas Campinenses, 1ª edição de 1947 e 2ª edição de 
1998; José Leal, Itinerário Histórico da Paraíba, 1ª edição de 1965 e 2ª edição de 1989; Flávio 
Sátiro Fernandes, Na rota do tempo: datas, fatos e curiosidades da história de Patos, de 2003.

6 Sobre história local consultar trabalho de Pinheiro (2005), “Interfaces entre o Ensino de 
História a e História da Educação”.
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Além do aspecto acima mencionado, outro que merece destaque é 
referente à periodização. Nas obras exclusivamente de memória, o período 
de discussão fi ca, quase sempre, restrito à própria história de vida do autor, 
envolvendo aspectos da história familiar e de pessoas amigas, companheiros 
de escola (liceus, ginásios, grupo escolares, cursos de graduação), da boêmia 
ou da infância e juventude7. Normalmente nesse tipo de livro os autores 
não se preocupam, rigorosamente, em documentar ou apresentar qualquer 
tipo de referência que comprovem as suas afi rmações. Devemos desconfi ar 
dessas memórias e reminiscências?  Ou considerá-las como signifi cativas 
representações do passado, isto é, como um legado da cultura histórica e, 
mais particularmente, da cultura educacional?

No contexto dessas questões, vale a pena reproduzir o que um desses 
memorialistas aqui estudados escreveu: “Confesso que me atraem, 
particularmente, todas as publicações de reminiscências. Com elas, faz-se 
a História” (NOBREGA apud MAIA, 1979, s/p).

É comum também os livros de memória, como os de história local 
(história municipal ou da cidade), serem permeados de poemas que falam 
do lugar, de amores, de sofrimentos ou de regozijos. Portanto, não há, 
necessariamente, em todas as obras linearidade ou cronologia ascendente 
nos relatos dos fatos e dos acontecimentos, apesar de nos livros sobre a 
história local esse aspecto aparecer com maior frequência. 

No que se refere à narrativa, elas se apresentam, não raras vezes, 
ufanistas, na perspectiva da exaltação do lugar:

Bananeiras era assim, cheia de exemplos de compreensão, de 
generosidade, de bravura (...)
Bananeiras sempre esteve entre a vanguarda do movimento ed-
ucacional da Paraíba (SILVA, 1997, p. 158 e 167)

Com essa forma e características mais gerais, ela (a narrativa) se estende 
ao tratar dos acontecimentos específi cos, ao enaltecer políticos, professores 
ou professoras, diretores de escolas, padres-mestres e as instituições de 
ensino.

Aloysio herdou do pai, Francisco a predestinação de ser médico 
e professor de medicina. Bem-aventurados são eles e outros, os 
plenos de vocação, formados no espírito divino dos professores 
e vocação. (MAIA, 1979, p. 29) 

7 Quase todas as obras que aqui estou denominando de “exclusivamente de memória” 
foram escritas a partir dos anos de 1970 e as informações que nos poderiam ser úteis para 
a história da educação são quase sempre referentes ao período republicano.
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Ao tratar dos doutores, padres, professores e jornalistas, além dos 
comerciantes existentes em Campina Grande no período de 1921 a 1930, 
Câmara (1998, p. 115) assim tece as seguintes considerações:

Nem todas as pessoas desta lista nasceram em Campina. Todas, 
porém, residiram na cidade ou no município, durante vários anos, e 
contribuíram com o seu trabalho, com a sua boa vontade ou com o 
brilho de sua inteligência para a grandeza da terra. (negrito nosso)

A partir desses referenciais mais amplos passamos a discutir as possíveis 
relações entre cultura histórica e cultura educacional nos concentrando no 
período oitocentista paraibano.

Cultura Histórica e Cultura Educacional: 
possibilidades de abordagens sobre a história da educação oitocentista

Como já foi indicado na introdução deste texto, tentaremos aqui 
trabalhar as questões que envolvem a história da educação na perspectiva 
da constituição interpretativa a partir dos conceitos de cultura histórica e  de 
cultura educacional. Iniciaremos pela primeira expressão, cultura histórica. 

A cultura histórica é defi nida por alguns historiadores como a produção 
historiográfica elaborada pelos historiadores de ofício. Entre esses 
historiadores, destacamos a defi nição proposta por Arruda (2007, p. 25), 
que afi rma: “pensar a cultura histórica é atravessar os vários momentos 
de cristalização historiográfica com a instauração de linhas mestras 
interpretativas hegemônicas e hegemonizantes”. Diehl (2002, p. 13), por 
sua vez, entende que, se a atuação do historiador se insere nas discussões 
ou se se detém em analisar e compreender “uma cultura de mudanças e 
as idéias de futuro no passado – são elementos que compõem a cultura 
historiográfi ca”.

Todavia, para outros historiadores, a cultura histórica se constitui a 
partir das diversas possibilidades de leitura e de representação sobre o 
passado, ou melhor, das formas de conceber as relações que a Humanidade, 
e não somente o historiador, mantém com o passado. Essas diversas 
possibilidades de se realizar leitura(s) “escrita(s)” sobre o passado que 
implicam em colocá-las no presente ou em revisitar o passado a partir de 
preocupações do presente.

Aqui, podemos salientar que a cultura histórica manifesta-se a partir de 
diversas linguagens em que o passado é apresentado ou reapresentado. 
Portanto, o cinema, a telenovela, a literatura, a pintura, enfi m as diversas 
expressões artísticas que podem elaborar interpretações sobre o passado. 
Esses “veículos” ou tipos de linguagens “comunicacionais” de lazer e de 

ANTONIO CARLOS FERREIRA PINHEIRO



107

cultura concebem temporalidades e acionam periodizações processuais (de 
longa, de média e de curta duração) ou fragmentadas, (incidental, acidental), 
restrita ao aqui e agora, em relação ao tempo abordado na obra. 

Esses diversos tipos de linguagem apresentam particularidades que 
lhes são próprias ao fazer, ao apresentar as suas narrativas, sejam elas 
intelectualizadas, niilistas, existencialistas, ufanistas, simplórias, formais, 
cômicas, debochadas ou satíricas. 

 Além dessas linguagens, e retornando de certa forma ao campo 
historiográfi co, temos também a produção de livros didáticos que são mais 
frequentemente utilizados no âmbito escolar e, portanto, se constituem em 
elemento signifi cativo e deveras importante ao trabalharmos na perspectiva 
da cultura escolar. Estamos aqui nos referindo, especialmente, aos livros 
didáticos destinados ao ensino de história e da história da educação.

Nesse sentido, aproximamo-nos do entendimento que Abreu, Soihet e 
Gontijo (2007, p.16) têm sobre essa questão:

Buscamos compreender o modo como diferentes grupos sociais 
lidam com temporalidade, promovem usos políticos do passado 
e enquadramentos da memória. Compreende-se que a cultura 
histórica, como fenômeno social, abrange uma diversidade de 
operações (inclusive de escrita, mas não somente) concorrentes 
no trato da temporalidade, desenvolvidas por diferentes tipos 
de atores sociais (literatos, historiadores, professores, artistas, 
músicos populares, grupos indígenas, membros de irmandades, 
ativistas políticos, cineastas, feministas etc.) em função de suas 
lutas e bandeiras políticas – culturais e identitárias. Assim, abre-se 
a possibilidade de investigar vários tipos de usos do passado, tais 
como aqueles empreendidos por indivíduos, grupos e movimen-
tos sociais, bem como pela literatura, historiografi a, mídia, poder 
público e ensino de história. 

Todavia, os veículos (linguagens) e atores sociais e culturais acima 
apresentados carregam consigo outra dimensão, mais complexa, da 
cultura histórica. Estamos nos referindo às abordagens, às perspectivas 
e às ideologias presentes no momento em que estão tratando de um 
determinado problema, conteúdo, tema ou assunto específi co. Muito 
provavelmente, é nessa dimensão mais abstrata, mas que apresenta 
concretudes na ocasião em que está sendo narrada, fi lmada, fotografada 
ou escrita, em que se apresenta potencialmente, a cultura histórica. Essa 
determinada cultura histórica é permeada não somente pelo “lugar social” 

8 Cf. Flores (2007, p.84) que utiliza essa expressão ao se referir à origem de dois intelectuais 
com os quais ele dialoga no seu trabalho. São eles: Terry Eagleton (europeu) e Joseph 
Ki-Zerbo (africano). 
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de seus produtores (CERTEAU, 2000, p. 66), mas também pelo “lugar 
cultural”8, em que está sendo elaborada a cultura histórica. Aqui, a idéia 
de “lugar cultural” não se restringe somente à geografi a, mas engloba 
o contexto cultural do sujeito fabricador do artefato, possuidor de um 
capital cultural ou de erudição, na perspectiva mais clássica. Dependendo 
do “lugar social” e do “lugar cultural” em que esteja o sujeito produtor 
de conhecimento, saber ou arte, teremos perspectivas diversas que serão 
intrínsecas à própria confi guração da cultura histórica.

Portanto, é nesse rastro da discussão sobre cultura histórica que 
refl etiremos sobre a cultura educacional, detendo-nos nas peculiaridades 
e nas experiências escolares ou educacionais restritas ao século XIX e, mais 
objetivamente, restritas ao período imperial brasileiro.

Entendemos que, semelhantemente à cultura histórica, há também a 
possibilidade de abordarmos os fenômenos educativos na perspectiva da 
cultura educacional o que poderá melhor salientar questões específi cas, 
que podem priorizar preocupações contidas a partir dos aspectos mais 
detidamente de ordem fi losófi ca, ou de ordem prioritariamente sociológica 
ou econômica e, especialmente, de ordem histórica, sendo esta última a 
que nos possibilita pensar sobre o passado, seja ele remoto ou próximo 
(história do tempo presente). Nesse sentido, compreendemos que a cultura 
educacional não se restringe à produção da historiografi a realizada pelo 
segmento social vinculado às universidades e, principalmente, àqueles 
atrelados aos programas de pós-graduação, mesmo que esses sejam, hoje, 
mais reconhecidos socialmente como produtores de conhecimento e de 
saberes especializados. Partimos do pressuposto de que os artistas, os 
intelectuais e as pessoas simples, do povo, contribuem para a produção 
de leituras e de interpretações sobre o passado e o presente educacional. 
Evidentemente, que em relação a esses saberes mais fl uidos e não formais, 
podemos dizer que são expressos pela memória, pelas reminiscências e que 
eventualmente ou sistematicamente, evocam, através das lembranças, o 
passado permeado de sentimentos e de percepções singulares ou comuns 
a diversos indivíduos. Nesse conjunto de homens/ mulheres e de seus 
saberes comuns, destacamos aqui os cordelistas, que em muito expressam 
os saberes populares referentes à educação. Acompanhemos o seguinte 
fragmento extraído de um cordel:

Virginius da Gama e Melo,
Jornalista e escritor,
O saudoso Paulo Freire
Polemista e Professor
Que será sempre lembrado
Como grande educador.
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No momento a Paraíba
Exporta muito valores
Lembrem de Celso Furtado
Professor dos professores
[...]
Se querem progresso e paz
No Estado e na Nação
É bom lembrar que o homem
Precisa SAÚDE e PÃO
Ganhar bem por seu trabalho
E ter boa EDUCAÇÃO 

(MONTEIRO, 2005, p. 24 e 27)

Este outro cordel  trata da importância do Paulo Freire, que mirou “uma 
utopia Humanista e coerente com a sua ideologia”:

Educação que ensinasse
O homem a ler e escrever,
Não apenas a votar
Ou pra riqueza crescer,
Mas, sobretudo, mostrar
O sofi sma do poder.
[...]
Reconhece o educador,
Com franqueza e humildade
Que existe conhecimento
No mestre e comunidade,
Devendo cada aprender
Em cada oportunidade.

(BRAGA, 2008, p. 9 e 11)

Entendemos, portanto, que a cultura educacional é uma dimensão 
específica e, ao mesmo tempo, abrangente do intercruzamento de 
saberes populares e de conhecimentos científicos que tomam como 
foco os aspectos relativos aos processos educacionais, sejam eles intra, 
extraescolares ou não escolares. Essa dimensão da cultura educacional 
não prescindirá do referencial politicoeducacional “que se destina à

9 Essa citação foi retirada de um trecho em que a autora inicia uma discussão sobre 
cultura histórica no seu sentido mais amplo e não se refere à problemática educacional 
particularmente. Essa utilização é de nossa responsabilidade. Assim, desejamos esclarecer 
que adotaremos o mesmo procedimento em várias outras passagens neste texto. 
Informamos ao nosso leitor que, a partir desse momento, boa parte dessas ideias já foram 
apresentadas no Colóquio Nacional de Investigações Comparativas em Grupos Escolares, 
ocorrido em agosto de 2007, em São Luís – MA.
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conformação e divulgação de normas e valores identitários da nacionalidade 
em certo momento da vida de uma sociedade”, conforme nos sugere 
Gomes (1998, p.122)9. Nesse sentido, articula setores especializados da 
burocracia estatal (meios administrativos e fi nanceiros) e propicia a adesão 
de intelectuais que elaboram representações de uma nacionalidade ou ainda 
daqueles que são críticos dessa perspectiva, isto é, os que entendem que 
não há uma “única” nacionalidade, mas várias.

Um pouco diferente daqueles que pensam a cultura histórica 
caracterizada pela “relação que uma sociedade mantém com seu passado” 
(LE GOFF, apud GOMES, 1998, p. 122), a cultura educacional expressa não 
somente as determinações do passado mas, sobretudo, expressa as leituras 
e as possibilidades apresentadas no presente, que é “efêmero”, uma vez 
que imediatamente se transforma em passado, mas que, ao mesmo tempo, 
pode se tornar “duradouro” porque é possível a sua permanência. Nesse 
sentido, podemos indicar que o ensino (método) lancasteriano, o ensino 
simultâneo, o método individual de ensino, as cadeiras isoladas, as escolas 
de primeiras letras, as escolas de... (latim, retórica, etc.), a palmatória, a idéia 
de instrução (como ato de instruir/ aprender) ou a idéia de instrução como 
organização e estruturação do ensino público e privado foram “efêmeros” 
ou estiveram na média ou na curta duração. Assim sendo, quase todas as 
características educacionais, que brevemente apontamos,  pertencentes 
ao século XIX, deixaram de existir, ou assumiram algumas delas novas 
conformações. É possível inferirmos a não permanência de outros 
elementos ou aspectos do universo educacional do XIX, nos momentos 
históricos subsequentes (República, século XX), em virtude de não mais 
atender às novas necessidades objetivas postas pelo desenvolvimento 
das forças produtivas como pelos novos padrões de exigência cultural e 
educacional. No entanto, é conveniente ponderar que, apesar de esses 
elementos educacionais relativos ao período imperial terem deixado de 
ser predominantes, podem ainda aparecer como resquícios culturais e 
manifestarem-se no cotidiano escolar. 

Para os pesquisadores que trabalham na perspectiva da cultura escolar e 
das práticas educativas, as oportunidades de perceber essas permanências 
dar-se-ão muito mais facilmente, se comparados aos que se dedicam a 
entender os grandes movimentos conjunturais, das idéias e das ações 
políticas e econômicas (GRAMSCI, 1988 e 1992). Todavia, nada impede que as 
permanências, assentadas na tradição, que podem se processar no interior 
da escola também possam ser alcançadas na dimensão extra-institucional 
escolar. Nesse sentido, fornecem robustos indícios que alimentam ou 
contribuem para a constituição de uma cultural educacional.

Reafirmamos, portanto, que não devemos perder de vista os 
“educadores de ofício” ou aqueles que detêm o “metiér professoral”, que
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atuam no processo de constituição e de propagação de uma cultura 
educacional, seja ela na prática cotidiana, seja ela no campo da produção 
historiográfi ca, marcada, como já foi dito, pelo viés acadêmico. Na verdade 
há outros sujeitos ou agentes sociais que atuam, que interferem e que agem 
de forma interativa. Se a cultura histórica não se restringe “a história da 
história”, ou seja, o historiador não deve se ocupar apenas com a produção 
historicoprofi ssional mas com todo um conjunto de fenômenos que a 
constituem (LE GOFF, 1994), o educador ou professor não deverá pensar que 
a cultura educacional está restrita àqueles que fi zeram ou fazem a educação 
se efetivar enquanto prática social ou como refl exão histórico-fi losófi ca. 
Nessa perspectiva entendemos que a cultura educacional é constituída a 
partir de diversos atores sociais. 

Le Goff  (1994) nos remete aos estudos dos manuais escolares como 
um aspecto privilegiado para entendemos como a cultura histórica pode 
perpetuar ou esquecer momentos, fatos, acontecimentos do passado. 
Acrescenta, também que “o estudo da literatura e da arte pode ser 
esclarecedor desse ponto” (p. 48). No entanto, para além dos manuais 
didáticos, da literatura e da arte, mas nos mantendo ainda no campo 
historiográfi co, referimo-nos à cultura educacional produzida e manifesta 
a partir de livros de memórias que não raras vezes são elaborados 
por intelectuais locais – jornalistas, médicos, advogados, geógrafos, 
historiadores, ou simplesmente autodidatas. Aqui estamos fazendo 
remissão àquilo que Gramsci (1995) denominou “persuasor permanente”, 
ou seja, aquele que num “imiscuir-se ativamente na vida prática, como 
construtor, organizador”, não chega à dirigente10 (p. 8). Muitos desses 
“persuadores” estão nos institutos históricos e geográfi cos e escrevem, com 
regularidade, crônicas, artigos nos periódicos locais, principalmente nos de 
pequena circulação, plaquetes e livros, sobre seus respectivos “torrões” 
natais, dedicando, no último caso, capítulos referentes à “educação” ou à 
“instrução”. Assim, uma das suas principais preocupações é a de “resgatar 
a memória do lugar”, uma vez que

Todo povo tem seu passado. O culto desse passado dinamiza a 
memória e esta deve ser como um curso d’água: à medida que 
se distância de sua nascente, cresce em volume e torna-se forte; 

desperta interesse e incontidamente avança (COSTA, 1990, p.27)

Articuladamente a essa perspectiva, nessas obras encontramos com 
regularidade, informações sobre a organização e sobre a estruturação 
escolar no período imperial brasileiro e, mais particularmente, no paraibano. 
Todavia, embebidos do “espírito republicano”, não raras vezes esses 

10 Para Gramsci constitui-se um tipo ou forma de atuação do intelectual.
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intelectuais disseminam a idéia que a educação/ instrução, no período 
imperial, foi marcada pelo atraso e pela desorganização.

A essa época era deplorável o atraso da instrução pública na Paraí-
ba. O ensino era rudimentar e não ia além de alguns princípios de 
leitura, escrita e conta, uma situação agravada no interior pelo 
pouco interesse da população no estudo das letras. (LUCENA, 
2004, p. 19)

A frequente reincidência dessa leitura sobre a instrução no período 
imperial se dá na maioria das vezes, por contar com as fontes ofi ciais, 
principalmente, com os relatórios da instrução pública e com as mensagens 
elaboradas pelos presidentes de província e encaminhadas às assembléias 
legislativas, que avaliam reiterativamente as precárias condições de 
funcionamento da instrução pública na Província da Parahyba do Norte.       

Tecidas essas rápidas considerações sobre a instrução pública no XIX, 
passaremos a discutir, no próximo item, a idéia de instrução e de educação 
no sentido de verifi carmos como essas duas expressões assumiram sentidos 
específi cos, redundando posteriormente (século XX) no desaparecimento 
do sentido de “instrução”, que foi pouco a pouco sendo substituído, 
tornando-se senso comum a adoção da expressão “educação”. Essas 
análises remetem-nos, portanto, a uma discussão mais objetiva sobre a 
cultura historicaeducacional.

Instrução ou Educação: 
elementos de uma cultura historicoeducacional

Como já dito anteriormente, o termo instrução, muito provavelmente, 
passou a ser mais utilizado a partir da difusão do movimento Iluminista e 
da Ilustração, a partir de meados para o fi nal do século XVIII, chegando até 
o XIX como uma expressão polissêmica. No Brasil Imperial, foi utilizado, 
pelo menos em três sentidos: a) para designar toda a organização ou 
estruturação escolar pública e particular; b) como ato de aprender algo, 
ou seja, instruir-se; c) como acepção mais ampla semelhante ou sinônima 
de educação. Essas três possibilidades de compreensão do termo instrução 
é muito fartamente encontrada na documentação ofi cial, especialmente 
nos relatórios da Directoria da Instrucção Publica ou nas mensagens 
encaminhadas pelos presidentes de província às assembléias legislativas de 
todo o Brasil. Em 1837, por exemplo, o Presidente da Província da Parahyba 
do Norte assim inicia o discurso ao mudar de um assunto para o outro: 
“passarei a fallar-vos da Instrucção elementar da Provincia”. Entretanto, 
em outro trecho, no mesmo documento, afi rma: “a falta de gosto que ainda 
gira entre nós para a instrucção da juventude”.
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O termo “educação”, também é referenciado, no documento, contudo 
indica a sua utilização no sentido voltado para o espaço doméstico, isto é, 
de responsabilidade dos pais. Vejamos:

Mas; Senhores, se vós não são occultos estes precedentes, 
também não duvidaes, que só o progresso da civilização póde 
despertar no coração dos pais de família o interece de darem 
á seus fi lhos huã educação illuminada. (PARAHYBA DO NORTE, 
Província da. Discurso, 1837, p.11)

Assim sendo, a instrução deveria ser promovida pelo poder público e a 
educação no espaço doméstico, conduzida pelos pais ou pelos responsáveis 
pelas crianças e jovens. 

Dez anos depois, verifi camos a partir de um discurso proferido em 1846, 
pelo então Diretor do Lyceu Parahybano, Manrique Victor de Lima, que a 
mocidade deveria, para obter sucesso, beber em fontes abundantes para 
uma “instrução sólida” e para uma “educação culta”. 

No processo educativo, caberia aos mestres “encher de euforia” e 
contribuir para “formar cidadão prestantes à Patria”, todos aqueles que 
se encontravam matriculados no Lyceu. Assim sendo, a educação, além de 
preparar os alunos do Lyceu para ocupar os “elevados cargos” e as posições 
mais “eminentes do Estado”, ela infl uenciaria na formação do “caráter e as 
acções dos indivíduos”. Em contrapartida uma sólida instrução dar-se-ia a 
partir do “nobre empenho de escavarem a mina abundante das sciencias, 
das artes e da literatura”11.

O que podemos depreender dessas diferenças de objetivos da instrução e 
da educação é o atrelamento da noção de educação no sentido de propiciar, 
mesmo no espaço público, uma formação de caráter mais abrangente, 
ou seja, a educação como ação formadora. Enquanto à instrução, caberia 
instrumentalizar o indivíduo para capacitá-lo para o mundo do trabalho.

 Entretanto, já em 1876, parece começar a se difundir no Brasil a idéia de 
que a escola poderia propiciar efetivamente os dois objetivos, tanto o de 
formar, quanto o de instrumentalizar. Vejamos um fragmento de notícia do 
Jornal Constituição, publicado em 14 de agosto do referido ano, em que a 
professora normalista Francisca Duarte, convidava o “respeitável público” 
da cidade de Belém para matricular meninos e meninas no curso primário:

Resolveu estabelecer, em sua residência (...) um externato. 
(...) Offerece este seu estabelecimento aos Paes e tutores que 

11 Todos os trechos que se encontram aspeados nesse parágrafo foram retirados do discurso 
de abertura das aulas no Lyceu Parahybano, em 1846, proferido pelo seu Diretor Manrique 
Victor de Lima. Caixa – 024 – 1846, FUNESC.
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quizerem confiar-lhe a educação e instrucção de seus filhos e 
tutelados, garante-lhes solicitude e desvelo não só no ensino, 
como no tratamento (CONSTITUIÇÃO apud MELO, 2008, p. 83)

Aqui, no entanto, cabe a seguinte questão: teriam sido as normalistas, 
ao criarem escolas particulares, que iniciaram a idéia de que à escola caberia 
“educar” e não mais somente instruir? Teria o processo de feminização 
contribuído para essa radical mudança? Teriam as normalistas levado 
para o espaço público uma concepção global de formação que muito 
provavelmente já se encontrava difundida enquanto uma de suas obrigações 
no espaço doméstico?

A verdade é que, já no fi nal do século XIX, a expressão “instrução” 
fi cou restrita à idéia de organização e de estruturação da escola pública e 
particular no seus diversos níveis: “A instrucção publica é formada nesta 
província pelo Lyceu Parahybano, no Externato Normal e por aulas primarias 
nas cidades, villas e povoações” (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Falla 
de 1887, p.43)

A Instrução e a Educação no período imperial a partir dos memorialistas e 
estudiosos da história local: construção e reforços identitários

Como já delineado brevemente acima, entendemos que os memorialistas 
e os estudiosos da história local (história dos municípios e das cidades) 
apresentam um “acervo” extraordinário relativo à cultura educacional. 
Eles narram e contam as “histórias” buscando construir ou consolidar uma 
identidade, normalmente, já reconhecida pelos seus pares ou próximos 
de sua convivência. Selecionam, interpretam, reelaboram e constroem 
representações sobre o passado de forma muito peculiar porque estão 
muito envolvidos emocionalmente, ora por compactuarem com as 
personagens locais, ora por apresentarem dissidências com outros, uma 
vez que conhecem e convivem com a trama política, social e cultural da 
qual estão tratando.

A carga emocional, todavia, se reduz parcialmente quando estão 
tratando de um passado mais remoto, isto é, referentes ao período colonial 
e imperial brasileiro. Mesmo assim, percebemos que, muitas vezes, ao 
falarem dos primeiros professores e professoras de primeiras letras, 
ocorre o cuidado em ser elogioso, uma vez que muitos deles/ as foram 
fi lhos ou parentes de pessoas poderosas do lugar, isto é, vinculados à 
parentela dos “coronéis” ou das oligarquias. Assim, o memorialista pode 
estar falando do irmão ou da irmã de um ex-prefeito, cunhado(a) de um 
ex-deputado, sobrinho(a) do ex-juiz, primo(a) do ex-pároco, protegido(a) 
do ex-presidente de província, por exemplo, sendo estes não raras vezes 
ancestrais daqueles que hoje ainda são os donos do poder local ou daqueles 
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que circulam no seu entorno.
Finalmente, cabe a pergunta: o que “falam”, ou melhor, o que escrevem 

esses autores sobre o processo de escolarização no período imperial na 
Parahyba do Norte?

Escrevem sobre inúmeros aspectos. Entretanto, aqui agrupamos 
as seguintes tópicos: a) sobre a criação das primeiras cadeiras isoladas 
ou escolas de primeiras letras; b) sobre o “movimento oscilatório” das 
cadeiras isoladas (criação e fechamento); c) sobre os primeiros professores 
e professoras que ensinaram no município ou na cidade; d) sobre como 
as cadeiras isoladas se organizavam: métodos de ensino e procedimentos 
disciplinares; e) sobre as “escolas” e professores “itinerantes”.

a) Sobre a criação das primeiras cadeiras isoladas ou escolas de 
primeiras letras

Regularmente, nas obras consultadas, o processo de escolarização 
da cidade (vila) ou município (distrito ou localidade) é pontuado com a 
indicação da criação da primeira cadeira isolada ou escola de primeiras 
letras. Essa informação ora é apresentada como um “marco” na história 
educacional e cultural da cidade/município, ora simplesmente é dada a 
informação sem muitos outros comentários. Nesse último caso, a referência 
ou fonte utilizada são quase sempre as atas da Assembléia Geral, isso quando 
a criação da cadeira se deu antes da publicação do Ato Adicional de 1834, 
e, quando ocorreu depois, isto é, a partir de 1835, são citados os relatórios 
da Assembléia Legislativa Provincial. Vejamos:

Areia teve a honra de possuir a primeira escola primária, instalada 
em 1822, percebendo o professor Orlando de 150 mil reis por ano.
(...) Em 1834 [foi criada a primeira escola do sexo feminino], regida 
por d. Ana Umbelina Cavalcante Chaves (ALMEIDA, 1980, p. 122).

[Em 23 de outubro de 1831], por ato da Assembléia Geral, [foi] 
criada a primeira escola primária desta povoação [Patos]. (FER-
NANDES, 2003, p. 52)

Data de 13 de outubro de 1831 a criação da primeira escola pública 
de Alagoa Nova. (SALES, 1990, p.149)

Lei nº 220, de 10 de outubro de 1865. Eis a lei que criou a primeira 
escola primária para o sexo feminino de nossa terra... (FREIRE, 
1998, p. 80)

Em seguida reproduz na integra a lei que criou a referida cadeira na 
antiga Vila de Alagoa Grande.
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b) Sobre o “movimento oscilatório” das cadeiras isoladas (criação e 
fechamento)

Em estudo realizado por Pinheiro (2002), encontramos uma ampla 
discussão acerca da criação e da extinção das cadeiras isoladas. A esse 
fenômeno, o referido autor denominou de movimento oscilatório da oferta 
pelo Estado de cadeiras isoladas. Nesse sentido, Almeida (1980, p. 122) nos 
informa que na cidade de Areia “aconteceu que [a] escola por motivos de 
economia, foi suprimida em novembro de 1841 e restabelecida em maio 
de 1847”. 

Idênticos relatos fazem Maia (1976, p. 271) e Coelho (1986, p. 97), quando 
nos informam que as cadeiras de latim (de Mamanguape) e a de primeiras 
letras (de Itabaiana) sofriam um inconstante e oscilante funcionamento, ou 
seja, eram criadas, suprimidas e recriadas, quase sempre com a justifi cativa 
“por medida de economia”.

No âmbito dos discursos que justifi cavam, ou pelo menos tentavam 
explicar, a permanente oscilação acerca da criação ou supressão das cadeiras 
isoladas, estava o fenômeno da seca. Sobre essa questão afi rma Terceiro 
Neto (2002, p. 107) em seu relato:

Em 1877 adveio tremenda seca que transformou meninos em 
famintos e mendigos, muitos deles acompanhando os pais nas 
retiradas para o Brejo. Ficavam nos sítios secos apenas os fi lhos 
dos proprietários mais arranjados. Professor Clementino também 
se fez retirante, indo para Campina Grande, no lombo de um burro 
e tangendo outro com modesta bagagem, num percurso de vinte 

léguas.

c) Sobre os primeiros professores e professoras que ensinaram no 
município ou na cidade

O sucesso ou o fracasso de funcionamento das cadeiras isoladas quase 
sempre é creditado à ação dos professores e das professoras que, segundo os 
autores analisados, normalmente exerciam os seus compromissos docentes 
com afi nco, seriedade e altivez. Assim, após enumerar nominalmente12 os 
principais e mais importantes educadores/as de seu município/ cidade, 
sempre tecem considerações adjetivadas de seus mestres-escola:

12 No livro de Costa (1986, p. 97), Mamanguape: a fênix paraibana, se encontra uma listagem 
de nomes de professores e professoras com os anos em que foram contratados. Listagens 
idênticas também são encontradas nas obras: Maia (1976, p. 272), Itabaiana: suas histórias, 
suas memórias (1500 - 1975) e Sales (1990, p.149), Alagoa Nova: notícias para a sua história. 
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O povo piranhense fi cou muito tempo privado de sua escola 
primária, que só voltou a funcionar em 1857, criada novamente 
pela lei nº 17, de 7 de outubro. Foi provida pelo professor Tibúr-
cio Valeriano da Silva Dourado, um grande nome do magistério 
paraibano que prestou assinalados serviços às populações das 
localidades por onde andou no exercício da sua nobre profi ssão 
(LEITÃO, 1985, p. 119).

[Em 21 de setembro de 1861 já se encontrava] no exercício de sua 
cadeira de primeiras letras desta vila o Sr. Joaquim Teotônio Serpa, 
que é dotado de inteligência bastante para o desempenho de sua 
missão e que até o presente momento vem agradando aos pais 
de família. (FERNANDES, 2003, p. 80)

Possuía Ana Carolina de Paiva Lima renome como educadora. Du-
rante sua permanência em Alagôa-Nova houve grande procura de 
matrículas. [Transferiram-se para Alagoa Nova muitas famílias] a 
fi m de que as fi lhas freqüentassem o curso da exímia educadora. 
Possuía Donana moderna metodologia de ensino, sabia comunic-
ar-se e além de ensinar, educava e transmitia requintes de novo 
estilo da convivência social. (SALES, 1990, p. 149)

Todavia, também são ressaltados de forma crítica aqueles professores 
e professoras que foram extremamente rigorosos, intolerantes, bravos, 
pedantes, etc., ou que simplesmente não eram comprometidos com o bom 
andamento da escola. Acompanhemos as seguintes avaliações:

Competência não faltava a José Berardo dos Santos leal para 
reger a cadeira, mas era um modelo de orgulho, de arrogância, 
de incivilidade. (...) Na escola, trazia os alunos amofi nados, fora 
da escola eram o pais de família que se mostravam constrangidos 
diante da prepotência do mestre.
(...) Quem não esteve pelos caprichos dessa majestade sem trono 
foi o Dr. José Evaristo que, numa das vezes em que assumiu o gov-
erno da Província, 1873, demitiu Berardo a bem do serviço público.13 
(...) No ano seguinte [1897] reassume a cadeira José Berardo, 
reintegrado no cargo pelo presidente Álvaro Machado, seu 
antigo discípulo. Berardo volta pior do que saíra de Areia. Du-
rante 24 anos vivera como um inconformado, acumulando 
recalques no voluntário degredo do Rio de Janeiro, em cujos

13  O autor relata o seguinte sobre a verdadeira causa de demissão do professor Berardo: “A 
causa desse episódio não se procure no temperamento insofrido do professor de latim, 
mas pode ser encontrada no romance das aventuras amorosas. Solteirão impenitente, 
fez José Berardo uma conquista em terreno proibido, que lhe custou a perda do emprego 
(ALMEIDA, 1980, p. 126).
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colégios particulares lutava pela sobrevivência. Retomando a 
cadeira não tardou em fi car sozinho na escola. Era um homem 
sem mais qualidades para o ensino, irascível, intratável, de modos 
brutais, aos berros com todo mundo. Quando o último aluno sumiu 
da escola, que era a sua moradia, sentiu-se aniquilado, porque já 
não tinha a quem maltratar, com desabafos de descomposturas, 
no vazio da escola e da moradia.

O presidente da província em visita que fez à vila de Patos, em 1860, 
constatou a falta de “interesse do professor pelo ensino, o qual, diante 
da evidência de sua incapacidade para o cargo, [pediu] aposentadoria” 
(FERNANDES, 2003, p. 78)

Segundo alguns autores, aqui analisados, é importante realizar esse tipo 
de registro a fi m de retirar do esquecimento esses educadores que tanto 
contribuíram para a formação de gerações e que, muitos deles, morreram 
esquecidos e empobrecidos (SALES, 1990). Sobre esse aspecto, também 
observa Almeida (1980, p. 123) que a professora de letras e música – Maria 
do Rosário Brasileiro, conhecida como Bahia jubilou-se “com o ordenado 
de 37 mil reis por mês, depois de haver ensinado a duas gerações, vindo a 
falecer em extrema pobreza, esquecida de todos, com mais de 90 anos de 
idade, já na segunda década deste século [XX]”.

d) Sobre como as cadeiras isoladas se organizavam: métodos de ensino 
e procedimentos disciplinares 

Em 1874, o professor Clementino Gomes Procópio foi para Batalhão 
(antiga denominação de Taperoá), aos dezenove ou vinte anos de idade e 
“começou a lecionar em casa-sede, que se encheu de alunos” (TERCEIRO 
NETO, 2002, p. 107). No que concerne à forma, ao método de ensino, e ao 
que se ensinava, Almeida (1980, p. 122), destaca que: “A instrução que o 
povo recebia, apesar de todos os rigores da técnica, circunscrevia-se aos 
rudimentos de leitura, escrita e conta”. Nesse sentido, em 1832, o Conselho 
da Província decidiu que, em algumas cidades e vilas do interior paraibano, 
seriam pagos 400$000 àqueles professores que ensinassem pelo método 
de Lancaster e 350$000 para o ensino vulgar. Essa resolução atingiu a Vila 
dos Patos em relação à cadeira de primeiras letras do sexo masculino, que 
foi provida pelo professor José Francisco de Toledo (FERNANDES, 2003, 
p. 53-54).

Em Alagoa Nova, quem fi cou com a “missão” de ministrar as primeiras 
letras de ensino vulgar foi o “mestre” José Soares Alves de Almeida, com o 
ordenado de quinhentos e cinquenta mil réis anuais (SALES, 1990).

Sobre o ensino vulgar, Pinheiro (2008, p.11) tece as seguintes 
considerações:
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A utilização dessa expressão não será muito comum na documen-
tação consultada para este trabalho. Entretanto, estamos inferin-
do que se trate do ensino de primeiras letras, conforme nos deixa 
entender a partir do seguinte documento, de 1838: ‘A Assembléa 
Provincial resolveu que se exigisse de V. Exa informação de quais 
são as cadeiras de Ensino Vúlgar, Latim, Francês e meninos que 
ainda se acham vagas, e se alguma está em concurso [...]’. En-
tretanto, um documento de 1840, nos fornece um outro indício, 
qual seja: a de que o ensino vulgar, apesar de poder funcionar em 
prédios públicos, não era reconhecido como ensino ou escola 
pública ofi cial. Inclusive, no que concerne a alocação de recursos 
para ‘utensílios’ o valor destinado para aquelas consideradas de 
ensino vulgar era bem menor, ou seja, apenas 10$000, enquanto 
que para as aulas de primeiras letras das vilas e povoações da 
Província era destinado 50$000.

Outro aspecto que é recorrente nas memórias e histórias da educação 
dos municípios e cidades refere-se aos procedimentos disciplinares, 
principalmente no que concerne ao uso da palmatória. Segundo Almeida 
(1980, p. 123), “[o professor Targino Calaça Buril] era altamente especializado 
na arte de dar bolos e de infringir castigos corporais”. Comenta ainda o 
referido autor que “naqueles tempos era lícito ao professor submeter o 
aluno a toda sorte de vexames, até mesmo aplicar tapas na cara”.

Em outra obra, Serafi m (1992) ressalta que, desde 1849, o Presidente da 
Província, João Antonio de Vasconcelos, havia abolido o uso da palmatória 
e reproduz o seguinte trecho retirado de sua mensagem, que fora 
encaminhada à Assembléia Legislativa de 1849: “o castigo corpóreo não é 
meio de ensinar, só a barbaridade pode adotá-lo”. Em seguida acrescenta 
Serafi m: 

Em vão. Os costumes estavam de tal sorte arraigados que um 
século depois, ainda conhecemos a palmatória em nossa aula de 
alfabetização. Os mestres eram estimulados pelos próprios pais a 
cometerem um autoritarismo exagerado, algumas vezes doentio. 
(SERAFIM, 1992, p. 84-85)

e) Sobre as “escolas” e professores “itinerantes”

Era comum no meio rural existirem os professores “avulsos”, que 
segundo Terceiro Neto (2002, p. 108), ganhavam alguns “vinténs para 
alfabetizar meninos em sítios, aqui e acolá, nas casas dos proprietários, 
com discípulos restritos” e acrescenta:

No começo do século XX, o professor Januário Pereira de Araújo 
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ia de um sítio para outro, para ensinar o ABC, leitura e tabuada a 
adolescentes, nas casas dos pais, auferindo tosca remuneração, 
naturalmente com direito à bóia. Foi professor dos fi lhos do pa-
dre Torres, na fazenda Riacho Escuro, como também em Jatobá, 
Malhada Alegre e outras.

Mesmo considerando que o autor está se referindo ao início do século 
XX, podemos inferir, que muito provavelmente, essa forma de organização 
escolar tenha sido comum, nas cidades e vilas do interior paraibano de boa 
parte do século XIX.

Considerações fi nais

Ao tecermos considerações acerca da cultura histórica e da cultura 
educacional, notadamente, a partir das obras memória e de história dos 
municípios ou de cidades, no Oitocentos, mais particularmente no período 
imperial brasileiro/ paraibano, tínhamos em mente apontar que esse tipo 
de produção historiográfi ca se constitui muito mais do que fontes para a 
construção de conhecimentos científi cos tão caros para os historiadores 
que se encontram no espaço acadêmico. 

Aqui, esse tipo de obra é compreendido como uma versão da história 
educacional brasileira, ou seja, uma escrita da história realizada por 
“historiadores de não ofício” que imprimem, alimentam e ressignifi cam um 
real educacional que foi produzido em sua plenitude e maior complexidade 
no século XIX. 

Esses memorialistas e historiadores, por estarem mais próximos do 
seu lugar de origem, exercem papel relevante junto a sua comunidade, no 
processo de construção ou consolidação de compreensões acerca de um 
passado distante que se faz ecoar até os nossos dias a partir de movimentos 
seletivos da memória, de vestígios, de indícios re-memorizados do que 
se considerou mais importante e signifi cativo para ser lembrado e quiçá 
perpetuado como verdade.

Referências

ABREU, Martha, SOIHET, Raquel e GONTIJO, Rebeca (orgs.). Cultura política e 
leituras do passado: historiografi a e ensino de história. Rio de Janeiro, RJ: Civilização 
Brasileira, 2007.

ALMEIDA, Horácio de. Brejo de Areia: memórias de um município. 2. ed. João Pessoa, 
PB: Universitária – UFPB, 1980.

ARRUDA, José Jobson de Andrade. Cultura histórica; territórios e temporalidades 
historiográfi cas. Saeculum - Revista de História, n. 16, jan./jun., João Pessoa, PB: 
Departamento de História/Programa de Pós-Graduação em História, 2007, p. 25-31.

ANTONIO CARLOS FERREIRA PINHEIRO



121

BRAGA, Medeiros. O educador Paulo Freire. s/l e s/e, 2008.

CÂMARA, Epaminondas. Datas campinenses. Campina Grande, PB: Caravela, 1998.

CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Tradução de Maria de Lourdes Menezes. 
2ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária. 2000.

COSTA, Adailton Coelho. Mamanguape: fênix paraibana. Campina Grande, PB: 
GRAFSET, 1986.

COSTA, Severino Ismael da. Caiçara...caminhos de almocreves.  João Pessoa, PB: 
Prefeitura Municipal de Caiçara, 1990.

DIEHL, Astor Antonio. Cultura historiográfi ca: memória, identidade e representação. 
Bauru, SP: EDUSC, 2002.

FERNANDES, Flávio Sátiro. Na rota do tempo: datas, fatos, e curiosidades da história 
de Patos. João Pessoa, PB: Imprell Editora, 2003.

FLORES, Elio Chaves. Dos feitos e dos ditos: história e cultura histórica. Saeculum 
- Revista de História, n. 16, jan./jun., João Pessoa, PB: Departamento de História/
Programa de Pós-graduação em História, 2007, p. 83- 102.

FREIRE, José Avelar. Alagoa Grande: sua história. João Pessoa, PB: Idéia, 1998.

GOMES, Angela de Castro. A “Cultura histórica” do Estado Novo. Revista Projeto 
História, São Paulo, n. 16, fev. 1998, p.121-141.

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado Moderno. 6. ed. Tradução de 
Luiz Mário Gazzaneo.  Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1988 (Coleção 
Perspectivas do Homem. V. 35, série política). 

_________. Poder política e partido. 2. ed. Tradução de Eliana Aguiar e organização 
de Emir Sader.  São Paulo, SP: Brasiliense, 1992.

_________. Os intelectuais e a organização da cultura. 9. ed. Tradução de Carlos 
Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1995.

KANT, Immanuel. Sobre a pedagogia. Tradução de Francisco Cock Fontanella. 2ª ed. 
Piracicaba, SP: Editora Unimep, 1999.

LE GOFF, Jacques. História e memória. Tradução de Irene Ferreira, Bernardo Leitão 
e Suzana Ferreira Borges. 3. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1994.

LEAL, José. Itinerário histórico da Paraíba. 2. ed. João Pessoa, PB: FUNCEP/ A União, 
1986.

LEITÃO, Deusdedit. São José de Piranhas: notas para a sua história. João Pessoa, 
PB: UNIGRAF – União Artes Gráfi cas, 1985.

LOPES, Eliane Marta Teixeira & GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. História da Educação. 
Rio de Janeiro, RJ: DP&L, 2001 (Coleção o que você precisa saber).

LUCENA, Humberto Fonsêca de. As raízes do ensino em Araruna. João Pessoa, PB; 
Fundação Casa de José Américo, 2004.

INSTRUÇÃO E CULTURA ESCOLAR



122

MAIA, Sabiniano. Itabaiana: sua história, suas memórias (1500-1975). João Pessoa, 
PB: s/e, 1976.

MAIA, Victorino. Reminicências e gratidão. Rio de Janeiro, RJ: AFE, 1979.

MELO, Clarice Nascimento de. Participação de mulheres na história da escola mista 
no Pará - 1870/1901. Rio Grande do Norte, RN: Programa de Pós-graduação em 
Educação - UFRN, 2008, (Tese de doutorado).

MONTEIRO, Manoel. Nova História da Paraíba: recontada em cordel. 4. ed. Campina 
Grande, PB; s/e. 2005.

PARAHYBA DO NORTE, Provincia da. Discurso com que o Presidente da Província 
da Parahyba do Norte fez á abertura da Sessão ordinaria da Assembléa Provincial 
no dia 15 de Janeiro de 1837.  s/l, s/d.

____________. Falla com que o Exm. Sr. Dr. Geminiano Brazil de Oliveira Góes 
Presidente da provincia abrio a segunda sessão da 26ª Legislativa da Assembléa 
Provincial da Parahyba em 3 de agosto de 1887. Parahyba do Norte: Typographia 
do Jornal da Parahyba- rua V. de Pelotas nº 10, 1887. 

PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. Da era das cadeiras isoladas à era dos grupos 
escolares na Paraíba. Campinas, SP: Autores Associados e Universidade de São 
Francisco, 2002. (Coleção educação contemporânea).

_________. “Interfaces entre o Ensino de História a e História da Educação”. 2005. 
http://www.anpuh.uepg.br/xxiii-simposio/anais/menu.htm.

________. O “Ato Adicional de 1834” e a instrução na Província da Parahyba do 
Norte: momentos de incertezas e inseguranças institucionais (1834 - 1840). In: Anais 
do VII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação: cultura escolar, migrações 
e cidadania. Porto, Portugal: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 
2008. (CD-ROM) (no prelo).

PINTO, Irineu Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba (reprodução da edição 
de 1916), V.II, João Pessoa, PB: Ed. Universitária/UFPB, 1977 (Coleção documentos 
paraibanos, 5). 

SALES, José Borges de. Alagoa Nova: notícias para a sua história. Fortaleza, CE: 
Gráfi ca Editora R. Esteves Tiprogresso, 1990.

SERAFIM, Péricles Vitório. Remígio: brejos e carrascais. João Pessoa, PB: Ed. 
Universitária/ UFPB, 1992.

SILVA, Manoel Luiz da. Bananeiras: sua história seus valores. Bananeiras, PB: Gráfi ca 
do IPÊ, 1997.

TERCEIRO NETO, Taperoá: crônica para a sua história. João Pessoa, PB: Editora do 
UNIPÊ, 2002.

ANTONIO CARLOS FERREIRA PINHEIRO



123

1 Parte deste texto contém fragmentos do capítulo “A feminização do magistério e as prendas 
domésticas (Brasil, século XIX)”, publicado pela autora no livro Gênero e práticas culturais, 
organizado por Maria Arisnete Câmara de Morais, no prelo.

N

UMA ESCOLA PARA AS PRENDAS:
A ESCOLA DE PRIMEIRAS LETRAS NO 

IMPÉRIO BRASILEIRO

Maria Inês Sucupira Stamatto

Introdução

este texto1, defende-se a ideia de que no século XIX a educação 
institucional no Brasil sofreu um corte em relação ao período colonial, 

reorientado suas fi nalidades e objetivando atingir outros segmentos sociais 
não identifi cados com os grupos dirigentes. Nesse processo, a formalização 
de práticas educativas existentes favoreceria a escolarização feminina e a 
feminização do magistério.

Para muitos historiadores, a transferência da Corte Portuguesa para a 
América portuguesa, em 1808, representou a ruptura do “pacto” colonial, 
pois signifi cou, para a sociedade da colônia brasileira, a liberdade comercial, 
através da abertura dos portos (mesmo que no início restrito à Inglaterra); 
a possibilidade de instalação de manufaturas e da imprensa, até então 
proibidas, e, sobretudo, o estabelecimento do governo central em terras 
americanas com todas as consequências advindas deste fato: a gestão do 
reino português a partir da colônia brasileira.

Com a Corte, veio também a urgência de reorganizar o funcionamento 
e mesmo a instalação de serviços gerenciais no Brasil, que antes eram 
realizados em Portugal. Se foi fato que o governo Joanino, recém-instalado 
na colônia brasileira, preocupou-se em abrir instituições de ensino superior, 
igualmente criou mais aulas régias de gramática latina e de primeiras letras 
do que havia em relação ao período anterior.

Com a demanda por leitura e escrita e por formação profissional 
generalizada, impulsionada pela chegada da Corte, pode-se compreender 
a legislação de Dom João VI, abrindo várias escolas régias em todo o país e 
fundando instituições de ensino superior visando à formação de especialistas 
e profi ssionais, como a Academia de Guarda Marinha, a Academia Real 
Militar (que posteriormente se tornaria a Escola Nacional de Engenharia), 
os cursos de Anatomia e Cirurgia no Rio de Janeiro e na Bahia, os cursos de 
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Economia, Agricultura, Química, Geologia, Mineralogia, Desenho Técnico, 
Música, História Natural e Farmácia. Inserida nesse contexto, inclui-se 
também a vinda da Missão Francesa em 1816, fi nanciada pela Coroa, no 
intuito de incentivar a cultura, a ciência e as artes e da qual iria se originar 
a Escola Nacional de Belas Artes.

De qualquer forma, a instalação de aulas para o ensino elementar, 
mesmo restrita a poucos candidatos e a baixo financiamento, e a 
institucionalização de cursos em nível superior revelam uma orientação 
diferente da administração educacional que se praticou em períodos 
anteriores. Notadamente, o ensino jesuítico visava à formação intelectual 
da elite e à catequese para os demais segmentos sociais. 

A reforma pombalina na educação foi realizada para que o governo 
português assumisse o controle diretamente do sistema de ensino que 
estava em sua maior parte nas mãos dos jesuítas. Em relação à colônia 
brasileira, um dos maiores efeitos das medidas tomadas por Pombal foi 
a generalização da língua portuguesa em detrimento da chamada ‘língua 
geral’, mais usada em muitas partes daquele que hoje se constitui o território 
brasileiro. Criou-se, também, o problema da continuidade dos estudos 
dos grupos sociais mais abastados quando os colégios dos jesuítas foram 
fechados. A solução para quem podia, e que já se praticava anteriormente, 
era a de completar os estudos na Europa, especialmente em Portugal. Para 
a grande maioria da população que habitava a colônia brasileira e que não 
frequentava os colégios jesuíticos, e que continuou fora da escola, esta 
medida não alterou o seu cotidiano.

As modifi cações da sociedade colonial, em função do deslocamento da 
administração do reino para a colônia brasileira, da quebra do pacto colonial, 
da premente necessidade de reorganização do poder real, tanto material 
como simbolicamente, foram transformações que alteraram o cotidiano 
social e o funcionamento da vida política da América portuguesa.

A lei e o sentido da escola no Império

Na esteira da instalação da administração real, da reinstalação ou 
da criação de instituições que dessem conta da máquina burocrática 
governamental, urgia a formação de novos quadros gerenciais, 
incrementando a necessidade de pessoal formado para ocupar postos 
abertos, em serviços como os de escriturário, secretário, carteiro, fi scal, 
arrecadador de impostos, contador, bancário, entre outros. Todos esses 
serviços eram hierarquizados em vários níveis,  e, certamente aqueles de 
mais alto prestígio, de maior remuneração ou de chefi a, estavam destinados 
aos provenientes dos grupos sociais mais elevados, e os postos inferiores 
seriam ocupados pelos demais grupos sociais, excetuando-se os escravos 
e as mulheres. Porém, a natureza destes serviços exigia um mínimo de 
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escolarização. 
A demanda pela criação e pela ampliação de serviços do setor terciário 

dentro desse contexto iria provocar o primeiro impulso no país em prol 
da alfabetização popular. Com premência, tinha-se carência de letrados! 
Onde estavam os que sabiam ler e escrever para atender aos serviços 
especializados de uma burocracia que se ampliava, de um comércio 
em expansão, de uma cidade em crescimento, de um país que nascia? 
“Engenheiros, médicos, advogados e até guarda-livros vinham sempre do 
reino!”2.

Da mesma forma, Seco, investigando sobre a educação que emerge dos 
livros de viagens, descobriu que a falta de escolas foi denotada em vários 
lugares do nosso território, principalmente nos mais afastados dos centros 
mais urbanizados e economicamente mais desenvolvidos chamando a atenção 
dos estrangeiros:

Não há escola na aldeia [Aldeia de Duro] e as únicas pessoas que 
sabem ler e escrever são os dois capitães, um deles homem de 
quarenta anos; o outro que se chama Luiz Francisco Pinto, contava 
então setenta e quatro.3 

Não havia nem padre nem mestre-escola num raio de mais de duzentos 
quilômetros, situação essa que perdurava fazia muitos anos. Não parecia 
existir nenhum tipo de governo no povoado4.

Nesse contexto, as aulas régias adquiriam um novo sentido. Agora 
passariam a formar os quadros mais baixos da administração e serviços, 
acenando com um emprego àqueles que morassem perto de sedes 
administrativas ou locais com serviços terciários. Portanto, medidas que 
aumentassem a possibilidade de escolarização, mesmo que reduzidas, 
como foi o caso, sugerem uma nova orientação nas políticas de educação.

Com a independência, este novo sentido da escolarização, além do 
catequético, tornava-se mais premente diante da necessidade de formação 
dos quadros administrativos no estabelecimento do governo independente 
e brasileiro. Para as novas instituições criadas, e as antigas reformuladas, era 
necessário pessoal apto ao trabalho burocrático, o que exigia um mínimo 
de conhecimentos escolarizados, como, por exemplo, a leitura, a escrita, 
o sistema de numeração e as quatro operações aritméticas.

Assim, a escola de primeiras letras pública (gratuita ao aluno e paga pelo 
estado) foi instituída com objetivos diferenciados. Para os grupos dirigentes, 
signifi cava a instalação de serviços fi nanciados e controlados pelo governo,

2 Consultar SANTOS (1922, p. 378)
3 Consultar GARDNER (1942, p. 264) apud SECO (2008, p. 19).
4 Consultar BURTON (1983, v. II, p. 287) apud SECO (2008, p. 19).
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estabelecidos para garantir o funcionamento do novo Estado. Para os demais, 
se constituiria em uma possibilidade de sobrevivência, com diferentes 
salários, em ocupação de diversos postos de trabalho hierarquizados nas 
instituições que iam se abrindo na organização da jovem nação.

Pode-se perceber uma intenção em expandir a escolarização popular 
quando se instalou na sede da Corte uma escola normal, de preparação 
ao magistério pelo método mutual (Lancaster). Como essa proposta 
preconizava o ensino para centenas de alunos com um único professor, 
adotava-se a ideia de aumentar o número de escolarizados, rapidamente, 
com o menor custo para o Estado.

Uma lei (Decreto, 1823) determinava que viessem de cada província dois 
soldados para aprenderem por este método e retornarem para ensinar 
a outros professores em suas províncias. Ao que parece, eles serviriam 
como multiplicadores de um procedimento de ensino que prometia fazer 
aprender, ao mesmo tempo, centenas de alunos com um único professor. 
Depreende-se que o objetivo era a expansão do ensino elementar, porém, 
em virtude dos gastos feitos com esse sistema, infere-se que a expansão 
almejada não era para atingir toda a população.

Com a Constituição de 1824 e com toda a legislação emanada dela, 
organizava-se o governo brasileiro e se reestruturavam várias funções 
do Estado, gerando-se novamente necessidades de preenchimento dos 
postos administrativos novos ou redefi nidos. Para quem tivesse acesso aos 
bancos da escola de primeiras letras, mantinha-se aberta a possibilidade de 
emprego nos níveis mais baixos da administração. Para o governo que se 
constituía, a escolarização, mesmo que em patamares baixos, não poderia 
ser dispensada sob o risco de não se conseguir funcionários para a nova 
máquina administrativa.

Diante dessa situação, entende-se a promulgação da lei que instalava 
o ensino superior, na recém-independente nação, anteriormente à 
promulgação da Lei Geral, que criava escolas elementares nos “lugares 
mais povoados” (15 de outubro de 1827) em um país eminentemente rural. 
Teriam como função a formação da população, restritamente, para as 
atividades administrativas que se faziam necessárias: escrivão, bancário, 
carteiro, contador, coletor de imposto, atendente administrativo, entre 
outros, todos cargos destinados à população masculina.

Nota-se igualmente a preocupação com a formação dos quadros 
dirigentes na criação das escolas de direito de Olinda e São Paulo, reservadas 
para os fi lhos da elite (11 de agosto de 1827). Da mesma forma, adquiriam 
nexo as tentativas realizadas para a formação profi ssional, durante o 
governo imperial, que foram esparsas e pontuais em todo o país, sendo 
muitas vezes mesmo efêmeras.
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O governo brasileiro atendia aos imperativos de um projeto político que 
não considerava a incorporação do conjunto da população em um sistema 
escolar. Precisava-se de funcionários para os diversos cargos e mão-de-obra 
especializada para algumas profi ssões, como, por exemplo, carpinteiros, 
pedreiros, serralheiros, carpinteiros, alfaiates, chapeleiros, fundidores, 
dentre outras. Porém, a maioria dos trabalhos era feita por escravos. Assim, 
a escolarização não era imaginada extensiva a todo povo, porque aos olhos 
dos grupos abastados, seria desnecessária.

Consegue-se compreender melhor as tentativas mais efi cientes de 
ampliar a escolarização da população, nas décadas fi nais do Império, quando 
a questão da abolição estava posta. A escola passava a ser vista como a 
formadora de novos contingentes de trabalhadores especializados e de 
continência àquela parcela da população que estava mudando de categoria, 
de trabalho escravo para trabalho assalariado.

Se, nos primeiros anos imperiais, as ações voltadas para a escolarização 
popular estavam ligadas ao processo de construção do Estado nacional 
brasileiro e de criação das condições de governabilidade, nas décadas 
fi nais deste período, a atuação da elite dirigente visava à escolaridade 
como mecanismo de controle e disciplinamento das camadas populares, 
especialmente daquelas que estavam incorporando uma nova condição 
jurídica, a de súdito do reino brasileiro. A partir de então, a instituição escolar 
passaria a ser vista como uma das soluções para a formação do trabalho e 
para a preparação para a participação no tipo de estrutura social pretendida 
pelos governantes, redimensionando-se novamente sua função.

Dessa forma, não se pode afi rmar que a legislação escolar imperial foi 
“letra morta”, de que não foi integralmente aplicada5 ou de que por vários 
motivos a lei não se efetivou enquanto prática, o que demonstra o descaso do 
Estado para com este nível de ensino6. De fato, para a compreensão do seu 
sentido da legislação da instrução no império necessita-se de uma análise a 
partir de uma contextualização histórica, em que se possa detectar a quem 
serviu o sistema escolar instalado.

A lei masculina para a escolarização feminina

Para além do fato de que o magistério se constituiu em sua grande maioria 
por homens, no início da institucionalização desta profi ssão, toda a legislação 
educacional também foi estabelecida por legisladores masculinos. Durante 
todo o século XIX, no Brasil, as mulheres foram cidadãs com direitos restritos: 
não eram eleitoras nem elegíveis. Isto signifi ca que o corpo legislativo do 
país era formado integralmente por homens, que assim regulamentavam

5 Consultar MEDEIROS (2008).
6 Consultar ZOTTI (2008); SECO (2008).
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sobre a instrução feminina. Ora, a norma dispõe das condições da prática, 
dos direitos e deveres de cada um, um espaço de discussão vedado às 
mulheres e um campo reivindicatório de lutas feministas.

Sobre esse aspecto é importante citar a primeira lei brasileira do ensino 
primário – de 15 de outubro de 1827 – em seus artigos 6 e 12, em que se 
percebe claramente a discriminação feita em relação às estudantes e às 
professoras:

Artigo 6 - Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro 
operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e 
proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a 
gramática da língua nacional, e os princípios da moral cristã e da 
doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados 
à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras a 
Constituição do Império e a História do Brasil.
Artigo 12 - As Mestras, além do declarado no artigo 6, com 
exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da 
aritmética só às suas quatro operações, ensinarão também as 
prendas que servem à economia doméstica; e serão nomeadas 
pelos Presidentes em Conselho, aquelas mulheres, que sendo 
brasileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais 
conhecimentos nos exames feitos na forma do artigo 7.

Nascia, já discriminada, a formação do professor. O programa de estudos 
da escola de primeiras letras restringia o acesso de continuidade escolar às 
meninas, centrando sua formação nas funções do lar.

Em 1830, por lei deste ano, todas as escolas criadas anteriormente à 
Lei Geral foram incorporadas a esta legislação (Decreto de 14 de junho). 
O que previa a lei de 1827, que regulamentava o ensino primário em todo 
território nacional, sobre a formação de professores? O ensino primário 
seria ministrado separadamente para meninos e meninas, em escolas de 
primeiras letras, entendendo-se por isto o pagamento do mestre-escola e 
não a construção de prédios escolares. Era de atribuição do presidente da 
província: a decisão do número de escolas, o sexo a que estava destinado 
o ensino, a localização da escola (em que povoado, vila ou cidade) e a 
contratação de professores, que deveria ser feita por concurso público, 
através de exames das matérias previstas na lei de 1827.

A partir de 1834, com o Ato Adicional, coube às Assembleias Provinciais 
a legislação sobre o ensino primário, secundário, normal e profi ssional, com 
exceção do Município Neutro, onde esta matéria era de competência do 
Império, bem como a do ensino superior. Na opinião corrente da época, 
reservava-se a legislação e os recursos fi nanceiros referentes ao ensino 
superior à esfera da administração central e deixava-se o ensino primário 
e secundário às decisões e às dotações orçamentárias provinciais. Assim, 
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fi cavam resguardados, para a formação das elites, os recursos nacionais, e 
para os demais, os recursos das províncias, sempre “parcos recursos” nas 
queixas dos relatórios provinciais.

De 1834 a 1889, cada província fez as suas leis de ensino e criou suas 
instituições educacionais, salvo as relativas ao ensino superior, provocando 
a maior diversidade regional possível em relação aos outros níveis de ensino. 
A uniformidade na educação nacional dava-se pela entrada nos cursos 
superiores, quando a prestação dos exames preparatórios era obrigatória 
ou a frequência do colégio Pedro II, instituído no Rio de Janeiro como escola 
padrão para o ensino secundário. 

Percebe-se que os grupos que estavam no governo reservaram recursos 
do Estado brasileiro para o ensino superior, que era frequentado por seus 
fi lhos, e mantiveram as decisões sobre as faculdades em âmbito nacional, 
nas quais poderiam ter infl uência nas votações. Já o ensino primário e o 
secundário, fi cando na alçada dos governos locais, contariam com menos 
recursos e estariam destinados aos mais desfavorecidos socialmente, 
embora os liceus e os ateneus criados nas capitais das províncias tivessem 
formado os fi lhos da elite local em nível secundário e os quadros para o 
governo provincial.

É sufi ciente comparar a primeira legislação da província do Rio Grande 
do Norte com a Lei Geral para se verifi car não apenas a sua infl uência na 
elaboração das leis provinciais como também na manutenção da orientação 
de restringir os estudos femininos aos elementos básicos da alfabetização 
e da preparação para o lar:

Estatutos para as aulas de Primeiras Letras da Província do Rio 
Grande do Norte:
Art. 4. Os Professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações 
de Aritmética, prática de quebrados, decimais, e proporções, a 
noções mais gerais de Geometria prática, a Gramática da Língua 
Nacional, os princípios da moral Cristã e da Doutrina da Religião 
Católica Apostólica Romana, proporcionados à compreensão dos 
alunos, preferindo para as leituras a Constituição do Império, e a 
História do Brasil.
Art. 5. As Professoras, além do que fi ca dito no artigo antecedente, 
com exclusão das noções gerais de Geometria, e limitando a 
instrução da Aritmética somente às suas quatro operações, 
ensinarão também as prendas, que servem à economia doméstica.7

7 Consultar RESOLUÇÃO (1836).
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O mesmo assunto, a título de mais um exemplo, também foi 
regulamentado na primeira lei de instrução primária, no Rio de Janeiro, 
em 1837:

Art. 1º. As Escolas Públicas de instrução primária compreendem as 
três seguintes classes de ensino:
1ª Leitura e escrita; as quatro operações de Aritmética sobre 
números inteiros, frações ordinárias, e decimais, e proporções; 
princípios de Moral cristã e da Religião do Estado; e a Gramática 
da Língua nacional.
2ª Noções gerais de teoria e prática.
3ª Elementos de Geografi a.
Das Escolas de meninas
Art. 17 Nas Escolas Públicas de instrução primária de Meninas serão 
ensinadas as matérias compreendidas nos números primeiro e 
terceiro do Artigo primeiro, menos decimais e proporções, e a 
coser, bordar, e os misteres próprios da educação doméstica.

As meninas não poderiam estudar matérias consideradas difíceis, como 
geometria, e deveriam aprender as prendas domésticas, matéria que 
recebeu várias nomenclaturas, mas que foi inclusa em todos os currículos 
e programas de cursos destinados ao público feminino durante o período 
imperial, sendo defi nitivamente abolida do currículo somente no século 
seguinte, na reforma de ensino efetivada pelos governos militares em 1971.

Nas Escolas Normais fundadas em todo país, a partir de 1835, também 
constavam disciplinas neste sentido. A sessão feminina da escola normal 
de São Paulo, criada em 1847, de acordo com Campos8, surgiu como meio 
de encaminhar as senhoritas órfãs, criadas no Seminário das Educandas, 
que, aos dezoito anos, não tivessem sido pedidas em casamento e não 
quisessem se empregar como domésticas. E, após uma visita de inspeção 
a este Seminário, em 1835, o Presidente da Província recebeu um relatório 
denunciando o abuso da professora, que ensinava literatura, em livros 
difíceis, em vez de ensinar a coser e a bordar9. Dessa forma, verifi ca-se que 
eram educadas, primeiro para o casamento, para serem ‘do lar’, e depois, 
se fosse o caso, para outra profi ssão decente: a docência.

As moças que precisavam se sustentar e que morassem em zona rural, 
em geral, ligavam-se às atividades da agricultura ou, em menor número, ao 
pastoreio; àquelas que habitavam núcleos urbanos trabalhavam em ofícios 
os mais variados. Diversos autores (DIAS, 1995; CAMPOS, 2002; SAMARA, 
1993; LEITE, 1984) apontam tipos de trabalhos urbanos, ou em zonas

8 Consultar CAMPOS (2002, p. 18-19).
9 Consultar DIAS (1995, p. 38).
10 Idem, p. 23.
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próximas, no século XIX, que elas realizavam, sendo livres ou escravas: 
costureira, fi andeira, tecelã, rendeira, bordadeira, louceira, lavadeiras, oleira, 
irmã de caridade, jornalista (por jornada de trabalho), modista, ’mulheres 
públicas’, lavradora, roceira, aguadeira, atriz, operária, parteira, ama-de-
leite, vendedora, comerciante, diretora de escolas primárias [particular], 
professora, doméstica assalariada e artesã, ou viver da elaboração de 
arranjos, peneiras, colchas, fl ores, hospedagem, serviço doméstico, e, para 
algumas ao fi nal do Império, escritoras e as profi ssões liberais. Dias10 ressalta 
que, nas lojas, não se admitiam mulheres como balconistas, e apenas uma 
ou outra mais remediada tinha o seu comércio estabelecido, armazém ou 
loja de molhados (...) Em 1829 uma ou outra fábrica de tecidos distribuía 
encomendas a costureiras e fi andeiras nas próprias casas. A autora11 adverte 
que, além da hierarquia da pobreza ditada pela cor, existia também a 
dos ofícios, entre os quais os de lavadeiras e vendedoras pareciam mais 
desprezados, como ocupações próprias de escravas.

A partir desses dados é possível tecer mais uma hipótese para explicar 
a feminização do magistério, no caso brasileiro. Advoga-se a ideia de que 
as escolas elementares formavam mão-de-obra feminina especializada, 
por meio do ensino das prendas domésticas, e, como esta matéria atraía as 
meninas, e somente poderia ser ministrada por professoras, a necessidade 
de mulheres na profi ssão tornou-se premente.

As prendas e a feminização do magistério

Em 1836, o presidente da província do Espírito Santo afi rmava, em seu 
relatório, que não havia nenhuma professora para as meninas12. Esse tipo 
de registro foi comum nos relatórios de presidentes nas primeiras décadas 
do período imperial. No Brasil, a profi ssão docente, no início, constituiu-se 
masculina. Entretanto, no começo do período republicano constata-se pelas 
estatísticas que a profi ssão13 do magistério primário é majoritariamente 
feminina.

Almeida14, citando pesquisas de Apple, realizadas em 1988, informa que, 
na Inglaterra, em 1870, para cada cem professores, havia 99 professoras; 
em 1930, a cada cem professores, correspondiam 366 professoras, num 
rápido processo de feminização. Nos Estados Unidos, em 1870, a parcela

11 Idem, p. 252.
12 Consultar STAMATTO (1992, p. 347).
13 Concorda-se com Perrot quando afi rma: as mulheres sempre trabalharam. Elas nem sempre 

exerceram ‘profi ssões’ (2005, p.). No século XIX, era comum referir-se à ‘ocupação feminina’, 
o que denota uma discriminação em relação ao segmento feminino em exercer profi ssões, 
e, talvez por isso, haver isonomia salarial entre os sexos.

14 Consultar ALMEIDA (1998, p. 65).
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feminina constituía 60% do corpo docente e, em 1930, 89,5%. Stamatto15 
revela que os estudos referentes ao Canadá apontam para a mesma 
situação, em 1849 as mulheres já ocupavam mais da metade das escolas e, 
em 1853, já eram quase dois terços do corpo docente.

No Brasil, pesquisadores vêm demonstrando a ocorrência do mesmo 
fenômeno. A título de exemplo, Campos16 apresenta os seguintes dados:

Nota-se que, durante a década de 1880, ainda no Império, o maior 
percentual nos dois últimos anos de normalistas é feminino, iniciando-se 
o processo que os historiadores chamam atualmente de feminização do 
magistério.

A esse respeito, no entanto, permanece não resolvida a questão 
fundamental sobre os motivos que levaram a essa situação. Silva17 
considera a feminização do magistério como uma luta das mulheres para 
estabelecerem-se profi ssionalmente. Já para Perrot18, a feminização não 
é necessariamente uma conquista triunfante, mas a consagração de uma 
retirada. Os setores em que elas entram são progressivamente desertados 
pelos homens, que preferem reconstituir, em outros lugares, espaços 
masculinos intactos.

Para Campos19, o salário relativo à docência certamente foi uma das 

15 Consultar STAMATTO (1998, p 224).
16 Consultar CAMPOS (2002, p. 21).
17 Consultar SILVA (2002, p. 96).
18 Consultar PERROT (2005, p. 258).
19 Consultar CAMPOS (2002, p. 21-72).

MATRÍCULA NA ESCOLA NORMAL DE SÃO PAULO DE 1880 A 1889

Ano Masculino (%) Feminino (%)

1880 40,98 59,02

1881 60,00 40,00

1882 66,18 33,82

1883 62,37 37,63

1884 58,16 41,84

1885 59,05 40,95

1886 51,55 48,45

1887 52,14 47,86

1888 39,82 60,18

1889 47,78 52,22
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prováveis causas do pouco estímulo dos homens postulantes à carreira. 
Efetivamente, concorda-se que a remuneração sempre foi um ponto de 
reclamação e de luta dos profi ssionais da educação, não sendo diferente 
no período imperial. Um levantamento realizado apresenta as seguintes 
quantias recebidas como salário, distribuídos por década20:

VENCIMENTO DOS MESTRES

DÉCADA SALÁRIO ANUAL

1820 040$000 a 150$000

1830 150$000 a 600$000

1840 200$000 a 800$000

1850 300$000 a 1.000$000

1860 600$00 a 1.000$000

1870 700$000 a 1.200$000

1880 700$000 a 1.800$000

Para se ter uma ideia do que signifi cavam estes valores em 1879, houve 
a estipulação de que todos que recebessem menos de 1.000$000 por ano 
estariam isentos de impostos21, o que dispensava muitos professores do 
encargo tributário. O problema com o argumento de que os proventos 
eram baixos e por isso somente o contingente feminino dispunha-se a 
entrar para o magistério é o de que, no início do século XIX, a grande 
maioria dos professores era composta de homens, mesmo recebendo os 
valores demonstrados acima, considerados irrisórios. Somente nas duas 
últimas décadas daquele século foi que as mulheres começaram a entrar na 
profi ssão de forma massiva, igualando e, posteriormente, ultrapassando o 
número de efetivos masculinos. Ou seja, os salários sempre foram reputados 
como ínfi mos, que não sustentavam uma família, indignos, mas, no início do 
estabelecimento da profi ssão no Brasil, a maioria dos ocupantes da profi ssão 
era de homens, e somente mais tarde eles abandonaram o magistério.

Além disto, é importante atentar-se para as diferenças salariais entre os 
sexos introduzidas nas práticas por brechas na lei, que, em muitos casos, 
permitia a contratação para o magistério quando não houvesse candidatos 

20 Consultar STAMATTO (1992, p. 343).
21 Consultar BRASIL (1879, decreto nº 7544).
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habilitados nas matérias estipuladas em lei, na condição de que recebessem 
somente parte dos valores estipulados para a docência:

Art. 3º Os professores que, não sendo isentos de frequentar a 
Escola Normal, tem continuada o reger suas Cadeiras, vencerão, 
da publicação da presente Lei em diante, metade do ordenado 
que compete aos que se tiverem habilitado na dita Escola, em 
quanto, por falta de quem os substitua, não forem jubilados, ou 
não se habilitarem (...)22

Como, em geral, eram as mulheres as candidatas menos habilitadas, 
em função das difi culdades para escolarização, e para a continuidade dos 
estudos, muitas professoras sujeitavam-se a esse tipo de contratação.

Apesar disso, o número de efetivos femininos nos bancos escolares 
durante o Império não cessou de aumentar. A diversidade nas províncias 
foi grande, mas pode-se constatar a diminuição da diferença numérica 
entre meninos e meninas que frequentaram a escola elementar imperial. 
No Espírito Santo, em Goiás e em Mato Grosso, a proporção, ao fi nal desse 
período, era de três meninos para uma menina na escola, e era de dois 
meninos para uma menina em Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. No Ceará e na Paraíba, as meninas 
igualaram aos meninos em números na escola23. Isso demonstra a crescente 
procura pelo ensino elementar da população feminina, sinal de que a escola, 
mesmo preparando mais para o lar, atendia as necessidades desse público.

Considerações fi nais

É preciso ter em conta que a inserção da mulher em uma profi ssão não 
pode ser considerada apenas na entrada para o magistério. Pensando-se 
assim, pode-se esquecer de todas aquelas outras ‘ocupações’ públicas que 
as mulheres já vinham realizando para sustentar-se, ou a sua família. Trata-
se também de analisar o fato de que todas as meninas que, em diversas 
épocas, saíram dos bancos escolares, se não completamente alfabetizadas, 
mas ‘prendadas’, podendo viver do fruto de seu trabalho como doceiras, 
costureiras, fl oristas, bordadeiras, entre outras atividades, ensinadas por 
mestras, às vezes quase analfabetas.

Por conseguinte, quando se aborda o magistério pelo viés da 
profi ssionalização feminina, é preciso olhar a professora como formadora 
de mão-de-obra especializada. A escola desenvolvia habilidades e 
capacidades para ofícios, ou ocupações femininas, como se chamavam no 
século XIX, que possibilitavam atividades mais atrativas do que os serviços

22 Consultar DECRETO (1839).
23 Consultar STAMATTO (1992, p. 406).
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mais ligados ao de empregada doméstica. Nas cidades, a escola primária 
seria um destes locais onde essas atividades eram matéria curricular, desde 
a institucionalização das prendas domésticas (com a sua variedade de 
nomenclaturas), que ensinavam a costurar, bordar, tricotar, cozinhar, fazer 
rendas, fl ores, frutas e enfeites de cera, artesanatos para o lar. Para as que 
completassem o curso elementar, havia a possibilidade de conseguirem 
empregar-se em serviços burocráticos ou de se tornarem professoras.
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 1 A tese, de minha autoria, intitula-se Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família 
e parentesco espiritual, e foi defendida no Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Pernambuco no segundo semestre de 2007, orientada pela Profa 
Dra. Rosa Maria Godoy Silveira. Em 2009 a tese recebeu o 1o Prêmio Teses da ANPUH, 
sendo publicada pela Editora da UNESP.

2 No meu estudo de doutorado, tomo como base os pressupostos teóricos que orientam 
os recentes estudos sobre a escravidão, a saber: premissas, entre as quais, a de que os 
escravizados são considerados sujeitos históricos e, mesmo com os limites e a violência 
imposta pelo sistema escravista, construíram uma lógica de sobrevivência e de resistência. 
Entre os muitos estudos, destaco os de MATTOS (1988); CHALHOUB (1990); COSTA 
(1998) e SLENES (1999). 

CRIOULOS E PARDOS
NA PARAÍBA OITOCENTISTA:

REPRODUÇÃO NATURAL NUMA ÁREA 
DE AGRICULTURA DE EXPORTAÇÃO? 

Solange Pereira da Rocha

ara discutir o tema “Escravidão, trabalho livre e pobreza”, preparei um 
texto que é um item de um dos capítulos de minha tese de Doutorado1, P

cujo objetivo principal era o de compreender como mulheres e homens 
negros (escravos e não-escravos) estabeleceram seus vínculos familiares e 
as estratégias elaboradas para (re)construírem os vínculos parentais em três 
freguesias da Zona da Mata da Paraíba oitocentista – Cidade da Parahyba, 
Livramento e Santa Rita2. Todavia, ao realizar pesquisas com o objetivo de 
estabelecer uma caracterização da população negra em tais freguesias, 
constatei que os dados estatísticos mostravam resultados diferentes dos 
que costumam ser apresentados pela historiografi a da escravidão3, tanto 
no que se refere à nacionalidade de mulheres e de homens escravizados 
quanto ao seu grupo étnico-racial/ cor. 

Essa observação foi obtida após pesquisa baseada em fontes eclesiásticas 
(registros de batismo, casamento e óbitos) e cartoriais (cartas e escrituras 
de alforria), nas quais encontrei uma população predominantemente crioula 
(pessoas nascidas na Paraíba ou no Brasil) e de cor parda (dupla ascendência, 
negra e branca). Na tentativa de reafi rmar ou refutar essa hipótese, realizei 
um estudo mais minucioso da freguesia de Nossa Senhora das Neves e 
coletei informações mais gerais das duas outras freguesias, Livramento 
e Santa Rita, e, em seguida, fi z a reconstituição de famílias escravas de 
algumas propriedades rurais. 
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Portanto, nesse texto apresentei, primeiro, dados da origem/cor de 
crianças, mulheres e homens escravizados das três freguesias mencionadas, 
tendo por base dados obtidos nos registros de batismo; em seguida, 
fi z a redução de escala de observação e passei a verifi car o impacto do 
nascimento de crianças escravas e ingênuas (nascidas após 1871) nas 
unidades produtivas de alguns proprietários das três freguesias, que 
possuíam registros de um período regular, entre as décadas de 1830 a 1880, 
época que se caracterizou por várias conjunturas da escravidão no período 
Imperial, com um aspecto em comum: com o passar das décadas do século 
XIX, cada vez tornava-se difícil obter mão-de-obra escrava negra, a exemplo 
da lei de 1850 (Eusébio de Queirós), que aboliu o tráfi co internacional de 
africanos, e da de 1871 (Rio Branco), que suprimiu a escravidão hereditária. 
Além disso, com a intensifi cação do tráfi co interprovincial os preços dos 
escravizados alcançaram altos preços. 

Mas vamos à análise dos dados sobre os escravos das três freguesias: 
um primeiro aspecto a ser destacado refere-se à alta taxa de mestiçagem 
encontrada entre brancos e negros. No período de 1833 a 1888, na paróquia 
de Nossa Senhora da Neves (fundada em 1586 e localizada na Cidade da 
Parahyba, atual João Pessoa), das 1.421 crianças e adultos cativos batizados, 
a maior parte era de crianças, 1.372 (ou 96,5%), portanto de origem crioula. 
Dessas pessoas crioulas, 46,1% foram classifi cadas como mestiças, isto é, 
resultantes das relações de indivíduos brancos e “pretos”, entre os quais 
predominavam os pardos (44,5%), seguidos dos cabras (1,3%), dos mulatos 
(0,2%) e dos semibrancos (0,1%). Os ditos simplesmente crioulos eram 18,7%, 
e os pretos, 15%. Apesar de haver 19,2% de assentos batismais sem trazer a 
cor da pele do batizando, havia a indicação do nome da mãe e/ou do pai, o 
que permite inferir que haviam nascido na capital, ou seja, eram crioulos. 
Esse signifi cativo percentual de batizandos sem a indicação da cor mostra 
que havia sub-registro das pessoas batizadas. Contudo, não há dúvida da 
forte presença de indivíduos pardos e crioulos na população dessa freguesia. 
Outro dado interessante a registrar é que essa população tinha um forte 
equilíbrio sexual: eram 680 meninos e 691 meninas4. 

Em Livramento e Santa Rita5 identifiquei, também, a presença 
significativa de crianças pardas com a condição de escravizadas. Em 
Livramento, freguesia que iniciou seu funcionamento em 1814, área rural 
com nove engenhos no século XIX, e em que, no período de 1814 a 1884,

3 Conforme KARASCH (2000) e CARVALHO (1998).
4 A pesquisa se baseou em nove livros de batismo da freguesia de Nossa Senhora das Neves, 

do período de 1833 a 1888, e cinco de óbitos, datados de 1869 a 1881, todos do acervo do 
Arquivo Eclesiástico da Paraíba, doravante AEPB. 
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foram 487 pessoas batizadas (crianças e adultos), houve difi culdades de 
se apurar a cor de mais de 60% das pessoas batizadas. Mas, das que foram 
identificadas (40%), 33,9% estavam os explicitamente indicados como 
mestiças (pardas, 32,9%, e as cafuzas, 1,0%). Entre as restantes estavam as 
africanas (20,7%), as pretas (43,9%) e as crioulas (1,5%). Essa freguesia teve 
uma população mais “escura” do que a da capital, pois 66,1% eram pretos, 
crioulos e africanos, contra 33,9% de mestiços.

Em Santa Rita, freguesia cuja fundação da igreja matriz é do ano de 1839, 
formada por área mista, rural e urbana, onde os padres seguiram a regra 
eclesiástica e, quase sempre, colocavam a cor das pessoas batizadas, das 
652 crianças que receberam o primeiro sacramento, no período de 1840 a 
1871, 77,5% tiveram a cor indicada, dessas 41,7% eram pardas; 32,5% foram 
indicadas como pretas; um pequeno grupo (3,3%) recebeu diferentes 
classifi cações como cabras, crioulos, africanos, índio e negro e o restante 
(22,5%) não teve indicação sobre a origem/cor.

Na Tabela 1, foram agregados os dados das três freguesias – 2.560 
crianças e adultos batizados e escravizados – na qual é possível observar 
a taxa de 36,9% de pardos na população escrava e mais 1% de mestiços 
com outras denominações, entre eles os mulatos (0,1%); cabras (0,8%); 
cafuzos (0,07%); semibrancos (0,07%) e mamelucos (0,03%) e os ditos pretos 
somavam 19,6% dos cativos. Entre os “mais escuros”, tem-se, ainda, os 
nomeados como crioulos (10,6%) e africanos (3,4%). Não se pode deixar de 
destacar que 28% das pessoas batizadas não receberam uma designação, 
portanto, há grande probabilidade de a população parda escravizada ter 
sido maior. Mas, de qualquer maneira, os dados mostram um total de 37,9% 
de pessoas com variedade de mestiçagem e média de 95% de indivíduos de 
origem crioula. 
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Cruzando as informações para se descobrir a procedência dos pais e das 
mães das pessoas escravizadas batizadas nas três freguesias, identifi cou-se 
o seguinte quadro: nas três freguesias, a presença de homens africanos, 
no universo dos pais, foi bastante restrita, apenas três homens designados 
como pais de crianças foram identifi cados como “gentios d’África”, na 
capital, e nenhum, nas outras duas freguesias, isto é, todos eles foram 
elencados nos grupos dos nascidos em território brasileiro.

5 Da freguesia de Livramento, utilizei os livros de batismo, datados de 1814 a 1884, e os de 
óbitos, de 1814 a 1842 e de 1880 a 1889. De Santa Rita, analisei batismos realizados no 
período de 1840 a 1872 e óbitos dos anos de 1841 até 1887.

6 As crianças batizadas que receberam como cor “cabra”, geralmente eram fi lhas de mulheres 
com ascendência negra – parda ou preta.

7 A criança “mameluca” Francelina (Livro de Batismo de Nossa Senhora das Neves, 1846-50, 
fl .109) era de condição escrava, e seu dono era José Antonio de Vasconcelos, mas o nome 
de sua mãe está ilegível. 

8 A criança “índia” (Delfi na, Livro de Batismo de Santa Rita, 1840-52, fl . 98) era de condição 

TABELA 1 – POPULAÇÃO ESCRAVIZADA POR COR E/OU ORIGEM, DAS FREGUESIAS DE 
NOSSA SENHORA DAS NEVES, LIVRAMENTO E SANTA RITA, NOS ANOS DE 1814 A 1888

FONTE: Livros de batismo das paróquias de Nossa Senhora das Neves (1833-88), de 
Livramento (1814-84) e de Santa Rita (1840-71), AEPB.

COR ORIGEM

N. SRA. DAS NEVES LIVRAMENTO SANTA RITA TOTAL %

PRETA 206 84 212 502 19,6

PARDA 611 63 272 946 36,9

MULATA 03 00 00 04 0,1

CABRA6 18 00 05 23 0,8

CRIOULA 257 03 13 273 10,6

AFRICANA 49 39 01 88 3,4

N/C 274 296 147 717 28,0

MAMELUCA7 01 00 00 01 0,03

CAFUZA 00 02 00 02 0,07

ÍNDIA8 00 00 01 01 0,03

SEMIBRANCA 02 00 00 02 0,07

NEGRA 00 00 01 01 0,03

TOTAL 1.421 487 652 2.560 100,0

SOLANGE PEREIRA DA ROCHA



143

Com relação às mães, em 738 registros das crianças, com indicação da 
origem das mães, a maioria era nascida no Brasil. As mulheres, denominadas 
de pretas, crioulas, pardas, cabras, mulatas e negras, somavam 94,7% (ou 
699), enquanto apenas 39 (5,3%) vieram da África e foram nomeadas de 
nagô, gentio, mussumbi, angico e d’África. Nas freguesias rurais, Santa 
Rita e Livramento, nenhuma mãe foi classifi cada como de origem africana. 
Na primeira área rural, o número de mães era de 76, e na segunda, de 150. 
A todas elas foram atribuídas as seguintes cores: preta, parda ou crioula. 
Ainda sobre as mães, nas três freguesias, a maioria delas teve fi lhos naturais9, 
somente uma criança não teve a mãe indicada. 

Após a análise da origem/cor dos escravizados nas três freguesias, 
vejamos uma amostra com os proprietários, as mães e as crianças escravas. 
Desse modo, será possível perceber e reforçar a ideia de que o nascimento 
de crianças foi importante para a sobrevivência do sistema escravista nessa 
freguesia. Ao realizar a reconstituição das famílias escravas, observei os 
casos de proprietários que batizaram crianças por mais de duas décadas 
para perceber, sobretudo, quais meninas sobreviveram e se tornaram mães, 
pois, dessa forma, estariam favorecendo seus donos com um potencial 
de mão-de-obra. Alguns casos foram escolhidos para exemplifi car essa 
situação, na qual constam famílias escravas que mostraram a importância 
do crescimento endógeno na freguesia da capital. 

Considerando a freguesia mais populosa, a de Nossa Senhora das Neves, 
obtive os seguintes dados: 32 proprietários; 327 crianças escravas ou 
ingênuas; 73 mães escravas e 17 pais escravos. Assim, foi possível perceber 
a alta frequência de nascimento de crianças no interior das unidades 
produtivas e das residências dessa freguesia10. Esses números indicam que, 
nessa freguesia, o arranjo familiar mais comum era o composto pela mulher 
e pela criança, família monoparental11. 

Seguem alguns exemplos de proprietários de mães escravas com fi lhos

escrava; seu dono era Cipriano José Freire, e sua mãe, de condição escrava, se chamava 
Alexandrina. 

9 No oitocentos, os párocos seguiam as disposições das CONSTITUIÇÕES Primeiras do 
Arcebispado da Bahia, feitas e ordenadas pelo ilustríssimo e reverendíssimo senhor, D. 
Sebastião Monteiro da Vide, São Paulo: Typografi a 2 de dezembro de Antonio de Louzada 
Antunes, 1853, e nomeavam os fi lhos de mães e pais solteiros de “fi lho natural”. Na 
atualidade, historiadoras e historiadores costumam fazer uso das expressões “ilegítimo” 
e “bastardo”. Nesta pesquisa, prefi ro utilizar o termo “fi lho natural”, por entender que 
as duas últimas expressam um juízo de valor extremamente negativo, que desqualifi cam 
as pessoas que formaram prole sem receber a bênção da Igreja Católica. Além disso, na 
documentação pesquisada, os fi lhos de mães solteiras eram assim designados. 

10 A elaboração da discussão sobre o nascimento de crianças escravas no interior das 
propriedades rurais se benefi ciou dos procedimentos metodológicos desenvolvidos por 
BOTELHO (1998 , p. 211-234).
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naturais. Antônio Barbosa Aranha da Fonseca12, entre os anos de 1860 
e 1883, teve dezoito crianças batizadas na Matriz de Nossa Senhora das 
Neves, sendo sete de mulheres solteiras e nenhuma casada. Duas delas, 
Felipa e Maria, geraram cinco fi lhos, cada uma; Eufrázia teve três fi lhos, 
já Romualda teve dois13, e outras três mulheres, Izabel, Paula e Paulina14, 
um fi lho, cada. Essas crianças nasceram nas seguintes décadas, na de 1860 
foram seis crianças; na seguinte, foram nove, e na última, a de 1880, quando 
foram considerados apenas três anos, nasceram três ingênuos. Acredita-se 
que essa foi uma das estratégias utilizadas por esse senhor para enfrentar 
a alta de preço dos escravos e mesmo as difi culdades econômicas pelos 
quais sempre passou a província paraibana. 

Há outros senhores, donos de poucas escravas, que tiveram a 
ampliação da propriedade com o nascimento de crianças. Como ocorreu 
na propriedade de Antônio Furtado da Mota, onde duas de suas escravas 
– Carolina e Marcolina – levaram à pia batismal cinco crianças. A primeira 
teve uma fi lha e a outra quatro crianças (Nicolau, Cecília, Maria e Irineia)15. 

Antônio de Souza Carvalho foi outro senhor que teve um bom aumento 
da propriedade escrava, pois apenas uma única escrava, Joana, tornou-se 
mãe de seis crianças, quatro delas, resultantes de gestações de gêmeos, 
fato ocorrido entre 1867 e 187916. Completando esse quadro, seis donos, 
que tiveram sob sua posse até três mulheres escravas, benefi ciaram-se com 
as crianças geradas por elas, que variaram de cinco, no mínimo, e nove, no 
máximo. 

Domingos José Gonçalves Chaves tinha em sua unidade produtiva pelo 
menos duas famílias escravas, uma monoparental e uma legítima. A primeira 
era formada por Joana e suas fi lhas Camila e Tereza. Sobre a legítima, a

11 O termo família monoparental é empregado para se referir ao arranjo familiar composto 
por mãe (ou pai) e seu fi lho ou sua fi lha.

12 Em 1883, apareceu o último registro de batismo, constando Antônio Barbosa Aranha da 
Fonseca como dono de mulheres escravas que se tornaram mães. Vale destacar que foram 
encontrados, ainda, dois assentos de batismo no livro de Santa Rita, na década de 1840, 
no qual havia duas mães escravas (Benedita e Feliciana) pertencentes a Antônio Barbosa 
Aranha da Fonseca (Ver LB Santa Rita, 1840-52, fl s. 66 e 108, respectivamente). 

13 Um dos fi lhos de Romualda, uma criança ingênua, Calisto, de nove meses, faleceu em 23 
de junho de 1878 (Livro de Óbito Nossa Senhora das Neves, 1877-78, fl . 258, AEPB).

14 Paulina faleceu por complicações no parto, em 02 de abril de 1869. Sendo que, um dia antes, 
sua fi lha, a recém-nascida Maria, havia morrido de espasmo. (Consultar os dois registros, 
da mãe e da fi lha, no Livro de Óbito Nossa Senhora das Neves, 1869-72, fl . 01, AEPB).

15 A esse respeito, consultar os cinco registros no mesmo livro: LB Nossa Senhora das Neves, 
1871-88, Maria, fl .35, e nas fl s. 42, 54, 68 e 72, os quatro irmãos – Nicolau e Cecília, Maria 
e Irineia, AEPB.

16 Conforme LB Nossa Senhora das Neves, 1863-68, fl . 150 (gêmeos: Fausto e Fausta); LB 
Nossa Senhora das Neves, 1868-71, fl . 131(gêmeos: Lúcia e Lúcio); LB Nossa Senhora das 
Neves, 1871-88, fl s. 21 e 40 (Ovídio e Cecílio), AEPB.
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partir da junção de fontes, registro de batismo da freguesia da capital com 
cartas de alforria existentes no Livro de Notas, obtive dados informando 
que a mesma tinha três gerações. O casal composto por Fernando e Maria 
(ambos designados como procedentes de Angola) teve três fi lhas e dois 
fi lhos (Maria, Ana, Ponciano, Benta e Joaquim), e como netos, no mínimo, 
duas crianças, Bento e José, fi lhos de Benta17. As três gerações familiares 
compunham-se, portanto, de nove pessoas. Certamente, os laços no cativeiro 
devem ter sido importantes para amenizar as difi culdades cotidianas, como 
no caso de um relacionamento de avô/ avó com fi lho/ fi lha e neto/ neta. 
O grupo de escravos de Domingos José era formado, especialmente, por 
adultos (8), mas havia quatro crianças (Camila, Tereza, Bento e José), todas 
nascidas de duas escravas do mesmo dono, as mencionadas Joana e Benta. 
Provavelmente, as crianças passavam a signifi car riquezas para seus donos 
e herdeiros.

Por fi m, há ainda mais uma família escrava, com três gerações, que 
foi registrada na unidade produtiva de Antônio Soares de Pinho, a qual 
foi iniciada por Luiza, uma parda solteira, que teve duas fi lhas, Juliana e 
Margarida, que, por sua vez, deram a Luiza, pelo menos, três netos – Joana, 
Maria e Cassiano18. Mais duas mulheres adultas foram identifi cadas sob a 
posse desse senhor e de seus herdeiros. Elas tiveram um total de nove 
crianças, em três décadas. 

Também é signifi cativo como se deu a formação de mão-de-obra no 
interior de alguns engenhos e sítios das freguesias mencionadas, cujos 
resultados fortalecem a hipótese da importância dos nascimentos de 
crianças escravas para a sobrevivência da escravidão, se não em toda a 
província da Paraíba, ao menos na parte da Zona da Mata. 

João José Botelho, dono do Engenho Marés (freguesia de Nossa 
Senhora das Neves), genro do importante político e senhor de engenho 
Manoel Maria Carneiro da Cunha, também tinha por costume batizar as 
crianças cativas nascidas na sua propriedade. Entre as décadas de 1840 a 
1880, vinte e quatro crianças batizadas foram identifi cadas. Elas tinham a 
condição de escravas ou ingênuas. Dessas, pelo menos três, Benedita19,

17 As pessoas escravizadas pertencentes a Domingos José Gonçalves Chaves estão registrados 
no Livro de Notas-1841-1846, folhas 77 a 83, do Tabelião Joaquim Rodrigues Segismundo, 
depositado no Instituto Histórico e Geográfi co Paraibano/IHGP. Agradeço ao historiador 
Carmelo Nascimento Filho por ter conseguido o acesso a esse material no IHGP.

18 Os registros de batismo dessa família encontram-se nos Livro de Batismo de Nossa Senhora 
das Neves, 1833-41, 1850-57 e 1857-63.

19 Com o nome de Benedita, nasceram três meninas nos anos de 1849, 1858 e 1863, 
respectivamente. Também constam no livro de batismo, sob a posse de João José Botelho, 
três mulheres como mães; apenas uma delas adotou um segundo nome, Benedita das 
Mercês. As outras foram identifi cadas como Benedita. Isso difi cultou o discernimento 
delas, visto que as três foram mães na década de 1870. 
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Estefânia e Rosa, nasceram no engenho referido, entre 1840 e 1850, e, duas 
décadas depois, procriaram e benefi ciaram seu dono. Foram seis crianças; 
três delas nasceram após setembro de 1871. Eram, portanto, ingênuas. No 
ano de 1859, o dono do imóvel o colocou à venda. Nos jornais da capital, 
esse engenho era descrito como: 

distante da cidade [apenas] uma légua, com moenda nova, 
capacidade das terras – safrejar – mil pães de açúcar anuais (...). 
Possui também pés de coqueiro, alguns escravos moços de boa 
enxada, mestre de açúcar e carreiro sem vício [...]. O dito engenho 
[era] banhado por um excelente rio, sempre corrente, de água 
potável e com boa proporção para sustentar um engenho de 
água.20 

Os “escravos moços” mencionados poderiam ser os cativos que 
nasceram no próprio engenho. Há boas possibilidades de que a resposta 
seja afi rmativa, pois, considerando-se as mulheres e os homens escravos 
batizados entre 1840 e 1860, tem-se seis pessoas – José, Guilherme, Rosa, 
Regina e duas, com nome de Benedita, constam registradas no livro de 
batismo. Mas, apesar das qualidades do engenho – com bons e jovens 
escravos, novos equipamentos e provido de recurso natural, como o rio 
Marés – segundo o livro de registro de batismo, até 1887, o major João José 
Botelho não havia conseguido vendê-lo. Todavia, o engenho continuava a 
produzir, certamente, em razão da exploração da mão-de-obra de escravos 
e de ingênuos nascidos em tal unidade de produção. 

Para investigar a reprodução natural na capital, analisei, ainda, a 
população escrava do “maior produtor de alimentos” (verduras, frutas 
e cereais) da Cidade da Parahyba, Simplício Narciso de Carvalho, um 
“homem de cor”, dono de diferentes propriedades – sítios, casa residencial 
– na capital e na freguesia de Santa Rita, que tinha por hábito batizar as 
crianças escravas, por isso houve condições de reconstituir aspectos das 
famílias escravas formadas nas suas propriedades, entre os anos de 1848 a 
1874, resultante, sobretudo, da reprodução natural das mulheres que lhe 
pertenciam. 

Na sua propriedade, foram identifi cadas trinta e nove crianças escravas 
sob sua posse, entre os anos de 1848 a 1874. Isso signifi ca que, em pouco 
mais de duas décadas, período durante o qual havia cessado o tráfi co externo 
e estava em pleno vigor o tráfi co interprovincial, crianças continuavam a 
nascer do ventre escravo. Elas foram geradas por dezesseis mães escravas, 
a maioria de fi liação natural (11), e como apenas cinco delas se casaram na 
igreja, foram identifi cados, portanto, cinco pais. Das crianças que aparecem

20 Ver jornal A imprensa, 1859 (microfi lme), depositado na seção de periódicos da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. 
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nos registros de batismo, trinta e oito nasceram e viviam nas propriedades 
de Simplício Narciso de Carvalho. A outra, a trigésima nona, era Verônica, 
de seis meses de idade que, junto com sua mãe (Rufi na), foi doada aos 
parentes de seu dono, em 1857. No caso de doação, a legislação previa que 
a posse continuava nas mãos do senhor doador, sobretudo, no momento 
de abertura de espólio.

Além de Verônica e de sua mãe (Rufi na, mulata de 38 anos), o escravo 
Albino (“preto de nação”, de 35 anos) e um sítio (denominado Cruz do 
Peixe) constam na escritura de doação de bens que Simplício Narciso de 
Carvalho fez a seus parentes (sogro, sogra e cunhadas), no ano de 185721. 
As mudanças na vida dos escravos envolvidos em tais “negócios” devem 
ter-lhes causado transtornos e sofrimentos, como a sua separação de 
familiares e de parentes espirituais. Rufi na, por exemplo, era mãe de outra 
criança (Benedito), madrinha de Felipe e comadre de Florinda22, moradores 
numa das propriedades do referido senhor.

Todas essas pessoas escravas de Simplício Narciso de Carvalho constam 
na Tabela 2, encontrada nos livros de notas e nos de batismos, da capital e 
das freguesias de Livramento e Santa Rita. Com o objetivo de conhecer o 
parentesco espiritual existente entre as pessoas que viviam nas propriedades 
do referido proprietário, relacionei os homens e as mulheres que foram 
padrinhos e madrinhas, respectivamente. Para evitar superposição, separei 
os que já haviam sido mencionados como pais ou mães e agreguei os que 
não tiveram fi lhas ou fi lhos batizados. Dessa maneira, mais três homens e 
uma madrinha foram identifi cados. Nos livros de óbitos de duas freguesias, 
a de Nossa Senhora das Neves e a de Santa Rita, foram encontrados seis 
indivíduos falecidos, sendo que duas mulheres, por já estarem no grupo 
de mães (Maria e Mônica), não foram contabilizadas; os outros eram 
quatro homens (Joaquim, Caetano, Izeo e Severino) – apenas eles foram 
acrescentados ao grupo de escravos de Simplício. Toda essa população 
escrava (39 crianças e 30 adultos), sob a posse de Simplício Narciso de 
Carvalho, somou 69 pessoas, identifi cadas em diferentes fontes históricas23, 
mostrando uma população crioula e com prevalência de crianças nascidas 
nas próprias unidades de produção, conforme Tabela 2. 

21 Conforme Livro de Notas – 1851-56, fl s. 75-6, IHGP.
22 Conforme Livro de Batismo Nossa Senhora das Neves, 1857-63, fl . 105. 
23 A família nuclear, composta pelo casal Leonor e Honorato e um fi lho, Eusébio (Livro de 

Batismo Santa Rita, 1852-56, fl . 06, AEPB.), pertencia a Simplício Narciso de Carvalho, 
mas foram batizados em Santa Rita, no engenho Outeiro (05 de setembro de 1852), 
pertencente a seu pai, José Narciso de Carvalho. Esse dado reforça a suposição de que 
Simplício passou a administrar seus bens e escravizados no fi nal da década de 1850, sendo 
que suas atividades foram ampliadas para a Cidade da Parahyba, onde, no ano de 1857, 
foi batizado o seu primeiro escravo. 
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A despeito dos inúmeros batismos patrocinados na capela da Fazenda 
Boi-Só, uma das propriedades de Simplício Narciso, ele não apadrinhou 
nenhuma criança escrava. Numa única oportunidade, apareceu como 
padrinho de uma criança negra. Isso ocorre na década de 1860, na então 
povoação de Cabedelo, quando participou do batismo de Ambrósia, 
fi lha legítima de Gertrudes do Espírito Santo e de Joaquim Francisco do 
Nascimento, todos pretos livres. A madrinha não foi sua esposa, mas uma 
mulher livre, chamada Cândida Maria da Conceição25.

Os dados levam a destacar que, na população escrava de Simplício 
Narciso de Carvalho, a continuidade de nascimento de crianças possibilitava 
a manutenção do trabalho escravo, com base no crescimento vegetativo 
da população escrava no interior dos engenhos e sítios, como se deu nas 
propriedades desse senhor de terras e de escravos. Certamente, do grupo 
das trinta e nove crianças, sairiam os seus (prováveis) trabalhadores rurais 
e domésticos de Santa Rita e da capital. 

Tomando-se outra propriedade rural, o Engenho da Graça, pertencente 
a José Luiz Pereira Lima, localizado também na capital da província da 
Paraíba, foi possível acompanhar quatro décadas do oitocentos, iniciando 
em 1835 e indo até 1875. O grupo das crianças batizadas era composto de 
trinta e uma, sendo que a maioria, vinte e sete, estava em nome de José 
Luiz Pereira Lima, e as restantes, em nome de seu fi lho homônimo. Ele era

TABELA 2 – ESCRAVIZADOS/AS DE SIMPLÍCIO NARCISO DE CARVALHO,
 POR SEXO E FAIXA ETÁRIA (1857-74)

SEXO ADULTOS CRIANÇAS TOTAL

MASCULINO 13 24 37

FEMININO 17 15 32

TOTAL 30 39 69

FONTE: Ver nota de rodapé 24.

24 São vários os documentos nos quais estão registrados crianças, mulheres e homens 
escravizados de Simplício Narciso de Carvalho, a saber: Livros de Batismo das freguesias 
de Nossa Senhora das Neves, dos anos de 1857-63, nas folhas 05, 24, 57, 105 e 136. Nos 
dos anos de 1863-68, nas folhas 12, 27, 64, 101 e 159, e nos de 1868-71, nas folhas 55, 56, 
225 e 226. Nos Livros de Batismo de Santa Rita, nos anos de 1840-52, nas folhas 91, 114 
e 126; nos anos de 1852-56, nas folhas 06 e 14, e no livro de 1852-64, folha 09, AEPB. No 
Livro de Óbito Nossa Senhora das Neves, dos anos de 1869-72, nas folhas 07, 19, 21, 43, 
46 e 82, todos do AEPB. Em RODRIGUEZ (1994). Na edição fac-similar de 1962, consta a 
informação acerca da cor de pele de Simplício Narciso de Carvalho.

25 O batismo se realizou em 10 de junho de 1866, no oratório que invocava o Santíssimo 
Coração de Jesus, em Cabedelo (Ver Livro de Batismo Nossa Senhora das Neves, 1863-68, 
fl . 123, AEPB). 
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dono do engenho e foi um dos poucos negociantes26 existentes na 
província. Como se fez com Simplício Narciso de Carvalho, as evidências 
sobre esse dono de escravos permitem observar as estratégias senhoriais 
para a formação de um contingente de mão-de-obra escrava, com base na 
reprodução endógena. 

Em novembro de 1835, época em que aparecem os primeiros 
registros batismais referentes às crianças escravas, e momento em que, 
provavelmente, iniciava a organização do seu engenho, Pereira Lima tinha 
mulheres e homens escravos, crioulos e africanos, adultos e crianças. Em 
três meses – entre agosto e novembro de 1835 – levaram-se à pia duas 
crianças nascidas no engenho (Margarida e Bernardo), e outros quatro 
foram adquiridos no mercado externo, duas mulheres e dois homens: as 
adultas Rita (“de nação”) e Luiza (“mina”), e dois africanos, indicados como 
“mina”, Gonçalo e Lourenço27. A entrada de novos cativos vindos da costa 
litorânea da África ocorreu, provavelmente, somente dezoito anos mais 
tarde, em 1853. Nessa segunda compra, José Luiz Pereira Lima escolheu 
apenas homens (o cabundá, Bernardo e dois Antônios, um quissamã e 
outro angico)28. O restante dos trabalhadores escravos desse engenho era 
composto de mulheres e homens crioulos, que contribuíram, ao longo de 
suas vidas, para o crescimento da população de tal senhor. 

A respeito das duas escravas africanas mencionadas, talvez apenas uma 
delas, Luiza, tenha sido mãe, visto que, em 1862, uma mulher, com esse 
mesmo nome, batizou uma menina (Salustina). Entre os anos de 1835 a 
1846, por outro lado, outra mulher, a africana Maria29, que estava em fase 
reprodutiva, teve seis crianças: Margarida (1835), Vitorino (1836), Isabel 
(1839), Cipriano (1840) e as gêmeas Cosma e Damiana (1846). Passados 
menos de vinte anos, com exceção de Margarida, três delas voltam a 
aparecer no livro de batismo e tiveram um total de nove crianças, uma 

26 A empresa de José Luiz Pereira Lima levava o seu nome, acrescido de Companhia. Duas 
referências a ela foram encontradas no Livro de Notas, 1856-61, fl s. 116-17 e fl . 123, IHGP. 
Ambas eram escrituras de hipoteca, sendo a empresa JLPL & Cia a hipotecária. Os 
hipotecantes costumavam oferecer escravos para garantir os empréstimos.

27 Todos os assentos desses quatro escravizados constam nas folhas 34 e 35, do Livro de 
Batismo Nossa Senhora das Neves, 1833-41, AEPB. As duas mulheres (Rita e Luiza) foram 
batizadas em 08 de novembro de 1835. Os dois homens, Gonçalo e Lourenço, receberam 
o sacramento católico em 15 de novembro de 1835. (Ver as atas batismais na fl . 35 do 
mesmo livro).

28 Conforme Livro de Batismo Nossa Senhora das Neves, 1850-57, fl . 119, AEPB.
29 Das seis vezes em que Maria, de propriedade de José Luiz Pereira Lima, aparece como mãe 

das crianças batizadas, em apenas uma ela foi identifi cada como “gentio da África”; nas 
outras, foi classifi cada como “preta”. Como o nome Maria é o mais comum, poderia ser 
outra pessoa, contudo, nessa mesma propriedade, outros “africanos”, como Gonçalo, em 
1835, foi identifi cado como “mina”, mas, ao batizar Merência, a fi lha de Cosma, em 1864, 
havia apenas o seu nome e referência de pertencer a José Luiz Pereira Lima. 

CRIOULOS E PARDOS NA PARAÍBA OITOCENTISTA



150

delas, de condição ingênua. Assim, considerando a família monoparental 
iniciada por Maria (seis fi lhos e nove netos), foram identifi cadas dezesseis 
pessoas de três gerações, um número bastante expressivo, num período 
em que a propriedade escrava passava pela sua maior alta, apontando a 
ampliação dos cativos. 

Outras escravas também tiveram fi lhos e, no período de 40 anos, os 
Pereira Lima sempre puderam contar, ao menos potencialmente, com mão-
de-obra para o trabalho agrícola. Além disso, a própria posse de tais crianças 
deve ter contribuído para o aumento da fortuna dos donos do Engenho 
da Graça, a exemplo de Manoela, que teve sete fi lhos, entre os anos de 
1851 a 1875. Os dois primeiros fi lhos foram registrados como naturais, mas, 
depois, Manoela se casou com Manoel Gomes, tendo outros cinco fi lhos, 
portanto, eram legítimos. Pelo fato de a mãe-escrava repetir os nomes das 
crianças – José e Josefa – suponho que, pelo menos, quatro deles faleceram, 
pois, a cada batismo, havia insistência de batizar as crianças com os dois 
nomes citados. Uma última informação referente à escrava Manoela foi a 
sua morte, ocorrida em 187730. 

TABELA 3 – ESCRAVIZADOS/AS DE JOSÉ LUIZ PEREIRA LIMA, POR SEXO E FAIXA ETÁRIA 
(1835-75)

FONTE: Livros de Batismo da freguesia de Nossa Senhora das Neves – 1833-88, AEPB.

SEXO ADULTOS CRIANÇAS TOTAL

MASCULINO 12 16 28

FEMININO 07 15 22

TOTAL 19 31 50

A população escrava encontrada no Engenho da Graça mostrou-se, 
ainda, equilibrada sexualmente, entre as crianças que lá nasceram (foram 
16 meninos e 15 meninas). Pelo menos três das meninas nascidas nesse 
engenho foram mães e contribuíram para o aumento do número de escravos 
da família Pereira Lima. Entre as três meninas identifi cadas que tiveram 
fi lhos, todas eram fi lhas de Maria: Cosma (um bebê, Merência), Izabel (dois 
fi lhos, Daniel e Florentino) e Damiana (três crianças, Clara, Justa e Francisco). 
Como se percebe, a reprodução natural teve um grande impacto no interior 
do Engenho da Graça, talvez por iniciativa de seu dono, que viu, assim, a 

30 Conforme as atas batismais nos livros de Nossa Senhora das Neves, 1850-57, fl . 38 e 168, 
AEPB. Na década de 1860, Manoela se casou formalmente com Manoel Gomes, e os dois 
batizaram quatro crianças: duas, de condição escrava, cujos assentos estão nos livros de 
batismos de Nossa Senhora das Neves, 1863-68, fl . 33 e no livro de 1868-71, fl . 136; uma 
forra (Nossa Senhora das Neves, 1863-68, fl . 126) e um ingênuo (Nossa Senhora das Neves, 
1871-88, fl . 17).
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alternativa de enfrentar as difi culdades para adquirir mulheres e homens 
escravos provenientes da África Atlântica31. 

Ao contrário do que ocorreu com Simplício Narciso de Carvalho, que 
não apadrinhou nenhum dos fi lhos de suas escravas, José Luiz Pereira Lima 
batizou três das crianças nascidas em sua propriedade. Os seus afi lhados foram 
batizados em diferentes anos: Vitorino, fi lho de Maria, em 1836; Laurinda, 
fi lha de Josefa Maria da Conceição, em 1847; e Feliciana, fi lha de Manoela, em 
185432. Essa última mãe-escrava escolheu também o fi lho do senhor, Manoel 
Luiz Pereira Lima, para batizar sua outra fi lha Josefa (forra)33, em 1866. 

Considerando as evidências nos registros de batismos, nota-se, no início 
da década de 1850, que o engenho estava habitado por quatro mulheres 
na idade produtiva, cerca de dezessete jovens e crianças e por, no mínimo, 
quatro homens adultos34, talvez já envelhecidos, daí a iniciativa de se 
incorporarem à propriedade escravos do sexo masculino, em 1853. Para 
confi rmar a hipótese de envelhecimento dos mesmos mencionados nos 
Livros de Óbito de Nossa Senhora das Neves, constatei que, entre 1879 e 
1881, faleceram três homens cativos, com idade de 70 a 85 anos35. Fazendo 
um recuo de até 20 anos, esses homens, na década de 1850, tinham cerca de 
50 a 60 anos, uma idade avançada para a época e, tratando-se de escravos, 
que, normalmente, cumpriam exaustivas e pesadas cargas de trabalho, 
deveriam estar debilitados36.

31 Na elaboração da tabela 3, as pessoas batizadas (crianças e adultas), mais as mães, pais 
e padrinhos de condição escrava (como Antônio e Domingos), foram contados apenas 
uma vez, para evitar o aumento da posse escrava. Nessa situação, estavam as escravas 
batizadas quando crianças e que se tornaram mães. São elas: Cosma, Damiana e Isabel. 

32 Os registros dos batizados das três crianças estão nos LB Nossa Senhora das Neves: o 
de Vitorino, no LB Nossa Senhora das Neves, 1833-41, fl . 63; o de Laurinda, no Livro de 
Batismo Nossa Senhora das Neves 1846-50, fl . 83, e o de Feliciana, no Livro de Batismo 
Nossa Senhora das Neves, 1846-50, fl . 168, todos no AEPB. 

33 Será que Manoela escolheu o fi lho do dono do Engenho da Graça, com interesse em obter 
a liberdade de sua fi lha Josefa? Nada há na documentação informando, contudo a criança 
foi batizada como forra, conforme consta no Livro de Batismo Nossa Senhora das Neves, 
1863-68, fl . 126, AEPB. 

34 Gonçalo apareceu, pela segunda vez, no livro, em 31 de julho de 1864, como padrinho de 
Merência, fi lha de Cosma, conforme Livro de Batismo Nossa Senhora das Neves, 1863-68, 
fl . 46, AEPB. 

35 Os três homens registrados no livro de óbito eram todos africanos: Joaquim, falecido em 
1877 (Livro de Óbito Nossa Senhora das Neves, 1877-78, fl . 51, AEPB); e dois homens também 
com o nome de Antônio (um qualifi cado, de Grande, e o outro, de Pequeno), falecidos, 
respectivamente, em 1879 e 1881, dos quais, o primeiro, de “moléstias interior” (Livro 
de Óbito de Nossa Senhora das Neves, 1877-79, fl . 215, AEPB), e o segundo, de “velhice” 
(Livro de Óbito de Nossa Senhora das Neves, 1877-79, fl . 233, AEPB).

36 Conforme Livro de Notas, 1841-46, fl s. 129-131, IHGP, em 13 de março de 1846, José Luiz 
Pereira Lima comprou o escravo crioulo Joaquim, de cerca de 22 anos, pela quantia de 
350$000 réis, vendido por Genoveva Cândida da Rocha, que também era dona da mãe 
desse escravo. Indicava, assim, a separação de uma mãe escrava do seu fi lho. 
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Se a reprodução natural poderia ser um componente econômico para 
o proprietário escravo – a exemplo do que apontam Florentino e Góes37 – 
para o escravizado, poderia ser uma oportunidade de manter seus vínculos 
familiares. No próprio Engenho da Graça, identifi cou-se o núcleo familiar 
iniciado pela africana Maria, que deve ter convivido com fi lhos/ fi lhas e 
netos/ netas, além de tios/ tias, sobrinhos/ sobrinhas e outros. O parentesco 
espiritual também esteve presente – quatro mães se tornaram comadres de 
homens escravos do próprio Engenho da Graça. Assim, em 1849, Domingos 
tornou-se padrinho de Tibúrcio e compadre de Delfi na38. Em 1858, o mesmo 
se deu com Antônio, padrinho de Faustino, fi lho de Joana39; Cosma, em 1864, 
fi rmou o parentesco ritualístico com Gonçalo, seu compadre e padrinho de 
sua fi lha Merência40 e, dois anos antes, em 1862, o escravo Antônio batizou 
Clara, fi lha de Damiana41. 

 Por fi m, uma última observação sobre o proprietário do Engenho da 
Graça, José Luiz Pereira Lima. Ele era um homem ligado ao mundo rural e 
ao urbano, como negociante, e deveria conhecer as formas de se adquirir 
escravos da costa da África. Contudo, segundo as evidências, somente fez 
aquisição de africanos em dois momentos, ao longo de quatro décadas em 
que esteve à frente da administração do seu engenho, tendo se benefi ciado 
com a reprodução no interior de sua propriedade, e essa pode ter sido uma 
das estratégias para mantê-la em funcionamento. 

Nas duas freguesias rurais – Santa Rita e Livramento – dois senhores 
tiveram um expressivo número de escravas e escravos batizados. Um deles, 
o comendador Manoel Maria Carneiro da Cunha, dono de dois engenhos 
(Una e Tibiri), localizados nas freguesias de Santa Rita e Livramento, tinha 
uma população escrava de 59 indivíduos – crianças e adultos –, todos 
identifi cados nos livros de batismo. Entre os adultos, estavam três mães 
naturais e quinze famílias nucleares, que tiveram 26 crianças entre 1835 
e 1854. Dessas crianças que nasceram, considerando-se os registros de 
óbitos, foram identifi cados apenas três escravos falecidos, todos adultos 
e pertencentes a Carneiro da Cunha. Ele foi um dos poucos que teve uma 
população escrava com signifi cativo número de famílias legítimas/ nucleares, 
a maioria sacramentada pela Igreja, pois, de dezoito famílias identifi cadas, 
em quinze, houve indicação do nome do pai da criança. 

Vejamos os casais que seguiram as orientações tridentinas e se casaram 
na Igreja. Nos livros de casamento de Livramento e Santa Rita. Os dezesseis 

37 Ver FLORENTINO (1997).
38 Livro de Batismo das Neves, 1846-50, fl . 174, AEPB.
39 Livro de Batismo das Neves, 1857-63, fl . 26, AEPB.
40 Livro de Batismo das Neves, 1863-68, fl . 46, AEPB. 
41 Livro de Batismo das Neves, 1857-63, fl . 112, AEPB.
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casamentos realizados na paróquia de Livramento foram celebrados na 
década de 1820 (um total de 15 dos 16) e 1830 (apenas um dos 16). Em Santa 
Rita, houve seis celebrações, todas ocorridas na década de 1850; desses 
matrimônios, com exceção de oito, a maioria foi celebrada nas capelas dos 
engenhos Tibiri  (Nossa Senhora do Rosário) e Una (São Gonçalo). Entre os 
oito casais que preferiram contrair matrimônio na Matriz de Livramento, 
estava o formado por Zacarias e Gertrudes. Não se sabe o motivo que os 
levou a essa preferência, pois, no ano anterior, já havia se realizado o primeiro 
casamento na capela de São Gonçalo42. Desses casamentos, resultaram o 
nascimento de vinte e quatro crianças. De famílias monoparentais, havia 
duas crianças. Na Tabela 4, consta a população do referido proprietário:

TABELA 4 – ESCRAVIZADOS/AS DE MANOEL MARIA CARNEIRO DA CUNHA,
POR SEXO E FAIXA ETÁRIA (1814-84)

FONTE: Livros de Batismo da freguesia de Livramento – 1814-84, AEPB.

SEXO ADULTOS CRIANÇAS TOTAL

MASCULINO 15 11 26

FEMININO 18 15 33

TOTAL 33 26 59

Outro grupo de escravo pertencia a Joaquim Gomes da Silveira e 
seus herdeiros, no qual foram identifi cadas 24 crianças nascidas em dois 
engenhos (Gargaú e do Meio), mas, em apenas cinco famílias, os pais se 
fi zeram presentes – a chamada família legítima. A maioria dessas crianças 
pertencia à família monoparental, sobretudo, com a vinculação de mãe e 
criança. Todos os escravizados – mulheres, crianças e homens – somavam 
41 pessoas. 

Das vinte e três crianças (19 naturais e 5 legítimas) nascidas nas 
propriedades de Gomes da Silveira e de que se obteve a data da nascimento, 
um maior número veio ao mundo nas décadas de 1860 (7) e 1870 (6), ainda 
na segunda metade do século XIX, nasceram 3 na década de 1850. Antes 
disso, nos anos de 1830, época em que, possivelmente, esse senhor iniciava 
a formação da população escrava de seus engenhos, foi identifi cado apenas 
um bebê e, na década seguinte, nasceram 6. Houve apenas uma menina, 
Paula (fi lha de Baldoína), de quem não se teve a data de nascimento, porém 
ela parece ter sido a primogênita da escrava referida e deve ter nascido no 

42 O primeiro registro de casamento de escravos pertencentes a Manoel Maria Carneiro da 
Cunha foi o de Joaquim e Rosa, ambos de Angola, realizado em 26 de janeiro de 1829, na 
capela de São Gonçalo, localizada no engenho Una. Conforme LC Livramento, 1814-50, 
fl . 61, AEPB. 
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fi nal dos anos de 185043. 
Assim, as análises dos dados indicam o signifi cativo nascimento de 

crianças no interior das unidades produtivas e das residências. Esse 
crescimento endógeno, se não foi sufi ciente para preservar o sistema, deve 
ter benefi ciado os seus donos. Além disso, revela um aspecto interessante 
da população escrava das três freguesias: a forte presença de crianças, 
mulheres e homens de condição escrava, nascidos na própria província. 
Contudo, esses são alguns indícios da reprodução natural encontrada em 
freguesias de uma área de agroexportação do Norte do Império. Mas, para 
confi rmar tal hipótese, são necessárias mais pesquisas sobre a província 
da Paraíba.
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1 Sobre a historiografia do Quebra-Quilos ver: SOUTO MAIOR (1978); JOFFILY (1977); 
MONTEIRO (1995). 

H

ESCRAVIDÃO, LIBERDADE,
POBREZA E REBELDIA NO

CONTEXTO DO QUEBRA-QUILOS
(1874-1875)

Luciano Mendonça de Lima

Palavras iniciais

istoricamente, os escravos articularam variadas formas individuais e 
coletivas de protestos e lutas no interior das sociedades escravistas 

formadas no Novo Mundo. Nesse contexto, destacam-se os seus próprios 
movimentos, tais como fugas, formação de quilombos, insurreições, mas 
também a sua participação em movimentos políticos de outros grupos 
sociais, a exemplo de revoluções liberais e de revoltas populares. É 
nesse último caso que se enquadra a nossa temática, ao buscar discutir e 
compreender os signifi cados políticos e culturais que os cativos imprimiram 
à sedição do Quebra-Quilos, um movimento originalmente composto 
por diferentes camadas livres da população, a exemplo de pequenos 
proprietários, sitiantes, artesãos, desocupados, feirantes, vaqueiros, etc.1.

Apesar do pouco destaque dado pela historiografi a brasileira, o Quebra-
Quilos foi um dos mais importantes movimentos de nossa história, em 
termos de composição social e de impacto político. O seu aparecimento 
coincide com uma conjuntura de crise da monarquia e da escravidão, cujos 
efeitos mais visíveis se manifestam abertamente nas províncias do Norte do 
Império na segunda metade do século XIX. Foram milhares de participantes 
e quase 80 localidades confl agradas, entre vilas e cidades da região em foco.

Em que pesem as muitas experiências compartilhadas na vida cotidiana 
entre as diversas camadas de pobres livres e escravos, nem sempre suas 
ações políticas convergiam, especialmente em momentos de comoção 
social. É o que parece ter ocorrido no curso do Quebra-Quilos, quando 
tivemos movimentos mais ou menos paralelos: de um lado, os populares 
e, de outro, os cativos. 

Assim é que, nos meses fi nais do ano de 1874, diversas vilas e cidades 
das províncias da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte 
foram conflagradas por um conjunto de acontecimentos que ficou
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conhecido para a posteridade com o nome de sedição ou revolta do Quebra-
Quilos. Onde quer que tenha se dado, a ação dos revoltosos seguiu um 
padrão mais ou menos comum: grupos de homens e mulheres, constituídos 
por agricultores pobres, artesãos, feirantes e desocupados, entram em 
confronto com as forças policiais, destroem os pesos e medidas do novo 
sistema métrico-decimal recém-implantado; recusam-se a pagar impostos; 
atacam os prédios onde funcionam algumas repartições públicas, tais como 
a Câmara, a Cadeia, os Cartórios e a Coletoria de Renda e, em seguida, se 
dispersam, não sem antes deixarem no ar um clima de apreensões difusas. 

Em Campina Grande, município localizado no interior da província 
da Paraíba e que se transformou no epicentro dos acontecimentos, o 
movimento se singularizou porque os escravos locais aproveitaram a ocasião 
para entrar em cena e se rebelar contra seus senhores. Uma testemunha 
ocular nos deixou a sua impressão: 

No dia 4 de dezembro novo gênero de terror veio pungir a 
população da cidade de Campina; já não eram os sediciosos de 
dia desrespeitando as autoridades e chasqueando das poucas 
famílias que por falta de tempo e de meio não tinham fugido; 
já não eram os sediciosos arrombando cadeias e derramando 
o terror na população; já não eram as chamas sinistras dos 
cartórios incendiados a noite, ao concerto de vaias, imprecações 
e gargalhadas; eram os escravos insurgidos querendo impor sua 
liberdade a seus senhores, abusando das circunstâncias criticas em 
que estes se achavam sob a ruína da ordem. Maior desgraça não 
poderia naquela ocasião recair sobre a cidade de Campina Grande.2

Quem eram estes escravos? Quais as suas expectativas e visões de 
mundo? Que falas e gestos eles acrescentaram ao conturbado cenário 
criado durante a sedição do Quebra-Quilos? Por que resolveram se insurgir 
“querendo impor a sua liberdade a seus senhores”? Quais suas relações 
com os homens livres pobres e demais grupos sociais? É o que tentaremos 
responder neste texto, destacando o contexto e o substrato político e 
cultural que informou a ação dos revoltosos. 

Economia, sociedade e demografi a em Campina Grande

Situada no agreste da Borborema, a formação histórica de Campina 
Grande está ligada ao processo de conquista do interior da Capitania Real 
da Paraíba do Norte, quando grupos de sertanistas ligados à poderosa Casa

2 Ver: Quebra-Quilos. Relatório do Comandante das Forças Imperiais Estacionadas na Província 
da Paraíba do Norte. Publicações do Arquivo Nacional. Vol. XXXIV, 1937. Arquivo Nacional 
do Rio de Janeiro (doravante ANRJ). 
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da Torre da Bahia devassaram territórios ocupados desde tempos imemoriais 
por índios pertencentes à grande nação Tapuia. Os que escaparam à sanha 
destruidora dos conquistadores foram transformados nos primeiros 
escravos locais, entre o fi nal do século XVII e início do século XVIII. Contudo, 
com a consolidação e com a expansão das atividades socioeconômicas 
e as possibilidades abertas pelo tráfi co negreiro, por essa mesma época 
começaram a chegar os primeiros africanos escravizados. Estes eram 
desembarcados no porto do Recife e redistribuídos por terra para diferentes 
localidades, tanto de Pernambuco como das províncias limítrofes. Por se 
localizar numa zona intermediária entre o litoral e o agreste, o município 
se benefi ciou desde os primeiros momentos desta posição privilegiada, 
transformando-a em ponto de experiências múltiplas3. 

Observando a procedência dos africanos de Campina Grande, verifi camos 
que 96% deles eram originários da África Centro-Ocidental, cujo centro de 
gravitação girava em torno dos portos litorâneos do atlântico, especialmente 
o de Luanda e seus arredores, ponta de lança do domínio luso-brasileiro 
em aliança com as elites africanas. Na documentação, eles aparecem com 
denominações variadas, tais como Angolas, Cabinda, Benguela, Cassanges, 
Congos, Candeias, Angicos, Camundongos, Quimbundos, Rebolos etc. Já da 
África Ocidental, cuja principal referência era o Castelo de São Jorge da Mina, 
vieram por volta de 2% dos escravos locais, conhecidos como Minas. Por 
fi m, o restante era da África Oriental, mais precisamente de Moçambique, 
porto africano situado no Índico4.

Em grande medida, essas denominações estavam ligadas aos locais 
de embarque e/ ou apreensão dos africanos, combinadas a determinadas 
características étnicas e linguísticas dos diversos povos que habitavam o 
litoral e o sertão do continente muito antes da chegada dos europeus. 
Alguns desses grupos eram portadores de tradições e histórias seculares, 
com complexas estruturas sociais e políticas, como era o caso dos Bantos, 
cuja população predominava especialmente entre a África Centro-Ocidental, 
justamente a área de onde proveio a maior parte dos africanos de Campina, 
do Brasil e até das Américas como um todo. Esta identidade era reinventada 
no contexto da diáspora, expresso em novas formas de sociabilidade, visões 
de mundo e elaboração de uma cultura de resistência ao cativeiro no outro 
lado do atlântico5.

3 Ver: VIANNA (1985).
4 Estes informações foram retiradas do banco de dados montado a partir do levantamento 

sistemático de uma série composta por mais de 900 inventários do antigo município de 
Campina Grande. Ver: Inventários post-mortem. 1785-1888. Arquivo do Depósito Judicial 
do Fórum Afonso Campos de Campina Grande (doravante ADJFACCG). Para uma visão de 
conjunto do comércio internacional de cativos ver. KLEIN (2004). 

5 Sobre as “nações” africanas e seus signifi cados no Brasil escravista, ver KARASCH (2000).
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Com o tempo, a população cativa de matriz africana foi precocemente 
se crioulizando, a tal ponto que, quando da realização do 1º censo nacional 
do Império, realizado em 1872, o fenômeno já era uma realidade que deitava 
raízes no tempo6. De acordo com os dados ofi ciais, Campina Grande contava 
com uma população de 15.178 habitantes, dos quais 1.105 eram escravos, 
o que dá um percentual de 7,4%. Destes, todos haviam nascido no Brasil, 
quer seja no município quer seja em áreas circunvizinhas. Um dos fatores 
explicativos dessa realidade era o relativo equilíbrio entre os sexos que 
imperava no interior da escravaria local, com 50,6% de homens e 49,4% de 
mulheres, com um forte contingente de indivíduos jovens com potencial de 
reprodução endógena. Equilibrado no sexo, os cativos campinenses também 
o eram nas cores, com 50,9% de pretos e 49,1% de pardos7. 

Embora apenas 6,3% dos escravos fossem legalmente casados ou viúvos, 
em comparação com 35,2% da população livre, existem evidências de que 
os cativos lançavam mão de diferentes estratégias matrimoniais, sexuais e 
afetivas que não o sacrossanto modelo monogâmico abençoado pela Igreja 
Católica Apostólica Romana e chancelado pelo Estado imperial brasileiro8. 

A estrutura de distribuição e posse de escravos em Campina Grande era 
elástica o sufi ciente para abrigar um número signifi cativo de proprietários. 
Assim, embora os grandes senhores locais controlassem quase a metade 
da escravaria (mesmo que fossem apenas 13,7% do universo total), havia 
uma verdadeira multidão de médios e pequenos proprietários cujas vidas 
dependiam da exploração desses mesmos trabalhadores. Mesmo que tenha 
havido uma tendência à monopolização da propriedade escrava ao longo 
do tempo, especialmente depois do fi m do tráfi co negreiro, em 1850, é fato 
também que os senhores donos de poucos escravos continuaram a ter uma 
participação importante no contexto da escravidão até praticamente às 
vésperas da abolição9. 

6 Esse processo remonta pelo menos ao final do século XVIII, quando os africanos 
representavam apenas 1/3, enquanto os crioulos formavam os restantes 2/3 da escravaria 
local. Ver: Inventários post-mortem-1785/1888. ADJFACCG. 

7 Ver: Recenseamento Geral do Império do Brasil a que se procedeu no dia 1º de agosto de 1872. 
Vol. 6, 4ª parte. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (doravante BNRJ). 

8 Indicador a esse respeito é a análise da documentação produzida pela própria Igreja. Das 
306 crianças escravas nascidas na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campina 
Grande em pouco mais de uma década, apenas 35 eram fi lhos legítimos, cujos pais eram 
legalmente casados e reconhecidos no ato do batismo. Em compensação, as 271 restantes, 
ou seja, 88,6% eram fi lhos naturais, resultantes de relações consensuais onde apenas a 
mãe era conhecida. Ver: Livros de assentos de batismo-1854/1865. Ver: Arquivo da Igreja 
Catedral de Campina Grande (doravante AICCG). 

9 Em Campina Grande, de acordo com as suas características socioeconômicas particulares, 
pequeno proprietário era quem detinha até 3 escravos; médio, quem possuía entre 4/9, e 
grande, quem tinha um plantel acima de 10 cativos. Assim, apesar do primeiro grupo ser 
formado por 304 proprietários (53,3%), controlava apenas 538 escravos, ou seja, 17,5% da 
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Apesar de sua posse representar prestígio para quem os possuía, a 
aquisição de escravos por parte dos proprietários se dava, principalmente, 
pelas possibilidades de produção de riqueza que a exploração sistemática 
de seu trabalho representava. Ao lado de outros tipos de trabalhadores, 
a exemplo dos jornaleiros, moradores, agregados e meeiros, foram os 
principais responsáveis pela produção da riqueza material e cultural do 
município. Nesse aspecto, podemos afi rmar que não houve uma atividade 
socioeconômica do antigo município de Campina Grande em que os 
africanos e seus descendentes não estivessem empregados. Lá estavam 
eles nos algodoais, preparando a terra, plantando a semente, colhendo 
e benefi ciando a planta, ensacando e transportando o seu produto fi nal, 
o chamado “ouro branco”; nas fazendas e currais, cuidando de todo tipo 
de animais, na condição de auxiliar ou mesmo de vaqueiro; plantando 
e colhendo o feijão, o milho e a mandioca, esta última matéria-prima da 
farinha, um dos principais componentes da dieta local; extraindo da cana de 
açúcar a aguardente e a rapadura nas engenhocas, produtos esses também 
de largo consumo entre a população; desempenhando as mais variadas 
funções domésticas, no interior de modestos casebres de pau-a-pique ou 
então de casas-grandes construídas de materiais mais nobres, como tijolo, 
telha, pedra e cal; trabalhando como ferreiros, sapateiros, marceneiros, 
pedreiros e demais ofícios artesanais; marcando presença no pequeno 
comércio, feito principalmente nas feiras, realizadas semanalmente nas 
quintas-feiras e sábados, onde compravam, vendiam e trocavam os mais 
diversos tipos de mercadorias e bens, resultante de seu próprio trabalho 
autônomo nas suas roças.

Porém, nem só da dureza do trabalho e das marcas da violência era 
feita a existência dos escravos. Por mais que seus donos tentassem 
transformá-los em coisas, os cativos locais procuraram preservar a sua 
dignidade humana, ao frearem os aspectos mais terríveis do sistema, 
impondo limites à exploração econômica e a opressão social. Para isso, 
utilizaram-se dos mais diferentes expedientes e estratégias, condicionados 
pelas particularidades históricas dos contextos em que estiveram inseridos 
ao longo do tempo. Esse complexo processo, feito de embates, confl itos, 
alianças e negociações estabelecidas no cotidiano, gestava-se no mundo 
do trabalho e se estendia para todas as dimensões da vida social. Alguns, 
após anos de exaustivo trabalho, usaram de muita paciência e cálculo para 
conseguir a tão sonhada carta de alforria. Outros, apoiados numa extensa 
rede de solidariedade, foram às barras dos tribunais litigarem a liberdade

escravaria; já o segundo era um pouco mais equilibrado, pois, se eram 188, detinham 35,8% 
dos cativos; por fi m, se os grandes senhores eram apenas 78 em números absolutos, em 
compensação controlavam 1440 escravos, o que signifi ca exatamente 46,7% do montante 
global. Ver: Inventários post-mortem-1785/1888. ADJFACCG. 
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com seus senhores. Os mais “afoitos” fugiram, cometeram pequenos 
furtos e até atentaram contra a vida de seus senhores. Tudo isso permitiu 
que os escravizados campinenses tecessem, às vezes de forma silenciosa 
e quase imperceptível a um olhar apressado, um mundo político e cultural 
cujo substrato estava na base de ações ousadas, na medida em que o 
tempo avançava e os confl itos e divisões da sociedade em que viveram 
se acentuava. É o que parecia estar acontecendo quando da eclosão do 
Quebra-Quilos. 

Derramando susto: narrando a trama

O Quebra-Quilos eclodiu no dia 14 de novembro de 1874, quando os 
populares aproveitaram a ocasião em que se realizava a feira semanal de 
Fagundes, termo de Campina Grande, para protestar. Portanto, entre o 
começo da sedição e a entrada em cena dos escravos, no dia 4 de dezembro 
de 1874, mais de um mês haveria de se passar, detalhe esse que não pode 
ser desconsiderado para efeito de análise. Nesse intervalo de tempo, eles 
mediram os prós e os contras e as implicações de uma ação coletiva. Diante 
de um quadro de acirramento das tensões sociais, procuraram tirar partido 
da situação, benefi ciados pelo afrouxamento do controle e da vigilância 
de senhores e autoridades. A senha para o levante foi dada por um grupo 
de cativos, que se dirigiu imediatamente para uma propriedade de nome 
Timbaúba.

A escolha desse alvo não se deu por acaso. Logo após o episódio do 
arrombamento da cadeia de Campina Grande, a cidade fi cou acéfala por 
um bom tempo, em termos de autoridades constituídas. Alguns buscaram 
abrigo em suas propriedades rurais, nos arredores da cidade. Foi o caso do 
presidente da Câmara Municipal, o liberal Bento Gomes Pereira Luna, que 
juntou sua parentela e se abrigou no dito lugar, propriedade de sua família. 
Além de Bento Luna, o escrivão da Coletoria de rendas, o secretário e o 
procurador da Câmara também lá se refugiaram10.

O “sossego” da família Luna e amigos haveria de durar pouco. Certa 
noite, a fazenda em que estavam foi cercada por um grupo de 30 a 40 
escravos, armados de cacetes, foices e armas de fogo. Capitaneado pelos 
negros Firmino e Manoel do Carmo, o grupo começou a gritar pelos nomes 
dos que se encontravam na casa-grande da propriedade. Daí a pouco, estes 
foram saindo, um por um, tendo à frente o próprio Bento Luna. Neste 
momento, iniciou-se uma tensa conversa entre as partes: de um lado os 
escravos, que, de forma fi rme, diziam ser livres a partir daquele momento

10 Para o que se segue ver: ANRJ. Sumário de culpa por sedição. Correspondência do Ministério 
da Justiça com a presidência da província da Paraíba do Norte. Códice IJI-317. 1875. 
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e, por isso mesmo, queriam os “papéis da liberdade” e, de outro, autoridades 
amedrontadas, querendo ganhar tempo ao máximo, afi rmando que não 
tinham como garantir a liberdade daqueles escravos rebeldes. 

Ao perceberem que poderiam estar sendo enganados, os escravos, 
com palavras e gestos ameaçadores, obrigaram os que ali se encontravam 
a saírem das casas, após o que todos foram feitos prisioneiros. Uma por 
uma das ditas autoridades foi amarrada no lombo de cavalos e, sob forte 
vigilância, todos foram obrigados a marchar de volta à cidade, no sentido 
de buscarem os tão desejados papéis.

A distância a separar o sítio Timbaúba da cidade de Campina Grande 
era de, aproximadamente, duas léguas, ou, o que dá no mesmo, treze 
quilômetros. Nessa caminhada, é possível que novos escravos tenham se 
juntado ao grupo original, pois essa era uma área formada por importantes 
propriedades escravistas.

Diferentemente dos populares, que dias antes chegaram gritando 
“abaixo os impostos” e “morra maçons, viva a religião católica”, desta vez 
os escravos entraram na cidade entoando suas próprias palavras de ordem 
de “viva a liberdade”, como que a expressar novas demandas sociais e 
políticas em um contexto histórico maior. Após isso, deslocaram-se para a 
residência do procurador da Câmara, Raymundo Theodorico José Dornellas, 
e se apropriaram do “livro da emancipação dos escravos”. Enquanto isso, um 
novo contingente de escravos, liderado pelo liberto Benedito, engrossou as 
fi leiras dos sublevados. Sempre acompanhados dos prisioneiros, os escravos 
foram à presença do Vigário local, de nome Calixto Correia da Nóbrega, para 
tratar da liberdade deles e de seus fi lhos, pois queriam daquele religioso “o 
livro onde estavam pintados os escravinhos novos”.

 O Vigário tentou apaziguar os ânimos, afi rmando que aquela não era a 
melhor maneira de se conseguir a liberdade, aconselhando os mesmos a 
retornarem ao domínio de seus senhores. Parece que os escravos não se 
deram por vencidos, pois continuaram a lutar pela liberdade e, para isso, 
saíram em direção à vila de Alagoa Nova, distante apenas alguns quilômetros 
de Campina, para aí se reunirem a novos cativos que os aguardavam.

Ao tomarem conhecimento do que se passava em Campina Grande 
por aqueles dias, os proprietários locais não perderam tempo e, em que 
pesem as difi culdades de momento, procuraram se articular, no sentido 
de perseguir os escravos insurrecionados, antes que fosse tarde demais. 
Para isso, juntaram milícias particulares e o que naquele contexto restava 
de forças públicas para reprimir o levante. A partir desse momento, as 
notícias escasseiam e os escravos saem de cena de forma tão espetacular 
como haviam entrado. 

Os acontecimentos de Campina Grande se deram num momento 
particular da história da escravidão e da experiência negra no Brasil
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oitocentista. Naquela conjuntura histórica, o aprendizado político dos 
escravos já ia longe, atingindo um novo patamar, que se expressava 
em novas e, muitas vezes, ousadas estratégias de lutas individuais e 
coletivas pela liberdade, cujas repercussões preocupavam cada vez mais 
setores da elite política e econômica, setores esses empenhados com a 
manutenção da ordem pública e, em particular, com o delicado problema 
do encaminhamento da chamada questão do “elemento servil”, processo 
esse que, em maior ou menor grau, atingiu todas as províncias escravistas 
do Império, gerando uma espécie de efeito bumerangue, em relação a um 
conjunto de ideias e experiências que migravam e circulavam por diferentes 
lugares11.

A segunda metade do século XIX chegou trazendo preocupações também 
para autoridades e elites paraibanas. Mesmo que essa fosse considerada 
uma região periférica no contexto dos interesses hegemônicos do Império, 
nem por isso esteve desconectada de um quadro histórico maior, quadro 
esse confi gurado, em parte, devido ao infl uxo dessa complexa e delicada 
conjuntura política, social e econômica. Precisamos agora compreender 
como tudo isso se expressou localmente e entender como os próprios 
escravos traduziram esse estado de coisas, e assim avançarmos na nossa 
preocupação central, que é compreender a participação dos escravos 
campinenses no Quebra-Quilos. 

Sedição e insurreição no universo da pobreza livre,  liberta e cativa:
 signifi cados políticos e históricos

A divulgação de leis que, direta ou indiretamente, diziam respeito 
à vida no cativeiro era cercada de todo cuidado por parte das elites e 
autoridades constituídas, pois os escravos tinham o “mau costume” de as 
interpretarem à sua maneira. E quase sempre enxergavam mais além do 
que, em princípio, elas lhes garantiam ou asseguravam. No caso da Paraíba, 
essa parecia ser uma tradição secular. Em 1774, por exemplo, vários escravos 
paraibanos foram presos em função de um suposto levante. No centro 
dos acontecimentos, estava um alvará emanado da Coroa portuguesa 
que declarava livres os escravos entrados em Portugal e Algarves a partir 
de então. Em seu processo de migração da metrópole para o continente 
americano, a compreensão daquela determinação legal gerou muita 
controvérsia. O problema maior se deu com os escravos locais, que achavam 
que estavam incluídos na lei e, portanto, tinham direito à liberdade. Por 
conta desse entendimento, extraíram cópia do respectivo Alvará e passaram 
a divulgá-lo junto aos seus parceiros. A situação chegou a tal ponto que as 
autoridades constituídas mandaram tropas militares para diferentes pontos 

11 Ver: REIS (2000); LINEBAUGH (1984, p. 7-46). 
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da capitania no sentido de se evitar o pior. Como resultado fi nal, houve a 
prisão de vários cativos, especialmente pardos12. Esse episódio revela, entre 
outras coisas, a capacidade política dos afroamericanos, egressos em sua 
maioria de comunidades assentadas na tradição oral, de se apropriarem 
dos códigos burocráticos das sociedades onde eram obrigados a se inserir 
como escravos no Novo Mundo.

Algumas décadas depois, agora já em pleno século XIX, os decretos 
imperiais 797 e 798, previstos para entrar em vigor em 1º de janeiro de 1852, 
se transformaram na principal razão para a eclosão da revolta popular do 
Ronco da Abelha, também conhecida como Guerra dos Marimbondos, 
quando grupos de populares invadiram as sedes de diversas vilas e cidades 
das províncias da Paraíba, de Pernambuco e do Ceará e destruíram o que eles 
sintomaticamente denominavam de “papéis do cativeiro”13. A associação 
que as populações pobres locais estabeleceram entre esses decretos e 
um possível processo de escravização dos “homens livres de cor” fazia 
sentido. Afi nal de contas, esses homens e mulheres formavam a maioria da 
população e muitos deles, direta ou indiretamente, haviam experimentado a 
experiência da escravidão num passado recente, cujo espectro continuava a 
rondar o seu cotidiano. Não devemos esquecer que as atribuições de contar 
a população e de registrar o nascimento eram aspectos fundamentais para 
defi nir o estatuto do cidadão, ou seja, quem legalmente era livre ou não. 
Se até então essas atribuições estavam nas mãos dos padres locais (em 
quem, bem ou mal, a população confi ava), com os novos decretos essas 
funções passavam para as mãos de burocratas e de membros das elites 
locais, alguns deles donos dos cartórios e com fortes interesses próprios, 
como, por exemplo, transformar um fi lho de liberto ou negro livre em 
escravos, numa conjuntura de carência de mão-de-obra, agravada ainda 
mais pelo fi m do tráfi co negreiro e pelo monopólio da terra, estabelecidos, 
respectivamente, pela Lei Eusébio de Queirós e pela chamada Lei de Terras, 
ambas de 1850. Além de uma gama variada de pobres livres, o motor social 
da revolta, apareceram entre os amotinados alguns escravos lutando pela 
liberdade nessa ocasião.

Com a Lei do Ventre Livre, em 1871, não foi diferente. Assim, apesar de 
todas as precauções, as notícias terminaram chegando aos ouvidos dos 
cativos, que procuraram utilizá-las a seu favor, num momento em que a 
comunidade dos homens livres estava dividida em relação ao futuro da 

12 Ver: Ofício do governador da Paraíba, brigadeiro Jerônimo José de Melo e Castro, ao secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro de 23 de fevereiro de 1774. 
Documento Nº 1954, Cx. 25. CD Rom. Documentos manuscritos avulsos referentes à 
Capitania da Paraíba, existentes no arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa.

13 Estes decretos previam a realização de um censo populacional e o estabelecimento do 
registro civil, antes atribuições da Igreja. Devido à forte reação popular, ambas as medidas 
foram suspensas. Ver: MONTEIRO (1980). 
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escravidão. Durante todo o processo de discussão e de aprovação da 
mesma, as informações terminaram circulando nas casas-grandes, na 
imprensa, nas ruas e nas suas muitas encruzilhadas. Em Campina Grande, 
o texto da lei foi publicado poucos dias depois de sua sanção pela Princesa 
Isabel, em nome do Imperador D. Pedro II. Temos evidências de que esse fato 
se deu no começo do mês de outubro, exatamente num sábado, durante a 
realização da tradicional feira, no Mercado Novo da cidade. Como sabemos, 
as feiras e seus arredores eram espaços a que os escravos tinham acesso, 
chegando a frequentá-los com certa assiduidade. Esse processo se dava de 
várias formas: eles poderiam vir sós ou acompanhados de seus senhores 
para aí encontrar conhecidos, oferecer serviços, transacionar os produtos 
resultantes de sua economia própria ou de pequenos furtos, levando e 
trazendo notícias dos mais variados tipos e lugares14.

Podemos imaginar o reboliço psicológico e político que tudo aquilo 
gerou na cabeça de alguns escravos. Saber que estava ali, naquele “papel”, 
a possibilidade de se livrarem do cativeiro, ou, pelo menos, de melhorarem 
de vida. Entretanto, logo eles perceberam que as coisas não seriam nada 
fáceis, pois o signifi cado e o uso da lei se transformou, a partir de então, 
em alvo de novas e acirradas disputas. 

Um dos efeitos dessa conjuntura se expressava nas disputas judiciais 
em torno da liberdade e do cativeiro. Nesse sentido, não por acaso é que, a 
partir desse momento, se registra um aumento signifi cativo no número de 
ações de liberdade movidas por escravos contra seus senhores, processos 
esses que muitas vezes não se circunscreviam ao acanhado ambiente 
local, extrapolando em muito a arena de disputa nos tribunais, o que bem 
expressa o clima político que então se respirava, particularmente no que diz 
respeito aos mecanismos sociais e ideológicos legitimadores da instituição 
escravista. Nesses processos, os escravos locais alegavam as mais variadas 
razões: maus tratos, apresentação de um pecúlio, manutenção de liberdade 
contestada, ausência de matrícula, reescravização ilegal etc. Um desses 
tantos cativos que lutavam contra a sua condição com as armas que tinha 
a seu dispor naquele momento histórico foi a preta Luiza. Ela morava no 
distrito de Fagundes em companhia de seus fi lhos, de nomes Antonio e 
Raimundo. Em 1873, resolveu entrar com uma ação de liberdade contra 
Cândida Ferreira de Andrade, alegando estar em “cativeiro injusto”, isso 
por não ter sido matriculada, conforme prescrevia o artigo 8º da Lei 2.040 
de 28 de setembro e 1871. Ao tomar conhecimento do fato, o juiz de órfãos 
municipal, o doutor Bento José Alves Viana, determinou imediatamente a 

14 A informação de que a Lei do Ventre Livre foi publicada na feira de Campina Grande se 
encontra em: Ação de liberdade da escrava Joaquina contra seu senhor Manuel de Barros 
-1871. Setor de Documentação Histórica Regional da Universidade Federal de Campina 
Grande (doravante SEDHIR/UFCG). 
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retirada de Luiza e de seus fi lhos do domínio de sua suposta senhora. Ato 
contínuo, nomeou depositário dos escravos a Bento Gomes Pereira Luna, 
e ao bacharel Ireneo Joffi  ly curador. Após uma breve consulta dirigida pelo 
referido juiz ao coletor de rendas do município, o senhor José Antonio 
Cavalcante de Albuquerque, foi constatado que, de fato, Luiza e seus fi lhos 
não haviam sido registrados. De acordo com o que previa a legislação em 
vigor, o curador solicitou que fossem expedidas as respectivas cartas de 
alforria em favor de seus curatelados. Diante do quadro exposto, não restou 
alternativa ao dito juiz a não ser atender ao pleito do curador, reconhecendo 
a liberdade dos três cativos em 8 de novembro de 187315. Assim como Luiza, 
vários de seus companheiros egressos ou em pleno cativeiro buscaram 
explorar novas oportunidades com o emprego de diferentes estratégias, 
alimentando expectativas de dias melhores por ocasião da comoção social 
gerada pelos acontecimentos de fi nais de 1874. 

Assim, quando resolveram se levantar, os escravos campinenses tinham 
todo esse processo histórico como pano de fundo. A partir de um complexo 
mecanismo de mediações sociais e políticas, eles levaram tudo isso em 
consideração, imprimindo um sentido próprio aos acontecimentos. Posto 
isso, é preciso agora resgatar mais detidamente a racionalidade de suas 
ações, enfrentando uma série de questões ainda em aberto.

Para isso, precisamos retomar os fatos narrados. Como vimos, o primeiro 
ato dos escravos no Quebra-Quilos se deu quando eles se dirigiram ao sítio 
Timbaúba. Há indícios de que contatos prévios haviam sido estabelecidos 
entre os escravos que permaneceram nas senzalas da propriedade e os 
líderes da rebelião, através de vínculos de parentesco e amizade, o que 
certamente facilitou as coisas. A escolha desse alvo não foi, portanto, 
aleatória. Eles bem sabiam que lá se encontravam personagens chaves 
para os objetivos que pretendiam alcançar com aquele gesto extremo, 
porém calculado. Afi nal de contas, ali estava o presidente e o secretário 
da Câmara municipal e o chefe da Coletoria de rendas, guardiões dos tão 
desejados papéis referentes à liberdade. Os negros tinham suas razões para 
se apropriarem de alguns daqueles papéis. 

Se aquelas autoridades e proprietários achavam que podiam fazer os 
negros Firmino, Manuel do Carmo e seus demais companheiros de “bobos”, 
enganaram-se redondamente. Quando perceberam que aqueles senhores 
estavam querendo enganá-los, os escravos não se fi zeram de rogados: 
exigiram que todos saíssem do interior da propriedade e se preparassem 
para retornarem à cidade de Campina Grande. Antes de empreenderem 
a viagem de volta, os escravos aproveitaram a ocasião para, mesmo que 
simbolicamente, irem à forra contra séculos de humilhação e violência,

15 Ver: Ação de liberdade da escrava Luiza contra sua senhora Cândida Ferreira de Andrade-1872. 
SEDHIR/UFCG. 
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dando àqueles senhores o mesmo tratamento que estes mesmos 
proprietários e seus prepostos estavam acostumados a dispensar a eles no 
dia-a-dia. Algumas testemunhas são unânimes em afi rmar que os negros 
estavam muito agitados, pronunciando impropérios e xingamentos aos 
senhores ali transformados em prisioneiros16. 

Ao chegarem à sede do município, aos brados de “viva a liberdade”, os 
escravos de Campina Grande se dirigiram à casa de um dos prisioneiros e 
se apropriaram de um dos livros que procuravam. Em seguida, foram para 
a residência do Vigário. Começava aí o segundo ato de um drama cujo 
desfecho ainda estava longe de seu fi m. Quando se depararam com a dita 
autoridade eclesiástica, os escravos afi rmaram, desta feita, estar em busca 
do “livro de assuntos de batismo das crias livres”. Mais uma vez, a postura 
do prelado foi contraditória. Se, de um lado, era acusado de ser cúmplice 
na escravização ilegal de pessoas livres17, por outro lado, lhe era imputada 
a acusação de ter pronunciado as seguintes palavras no púlpito: “Escravos, 
fugi do jugo de vossos senhores, se acaso forem maçons o pai, o marido 
e o senhor”18.

Se a atitude do prelado foi ambígua, a dos escravos foi bastante coerente, 
ou seja, negociar na base da pressão. Ora, naquele contexto de convulsão 
social em que o município estava mergulhado, os escravos buscaram nas 
palavras do vigário legitimidade para seus gestos em busca da liberdade19. 
Entretanto, quando os escravos colocaram em prática aquelas palavras, 
o reverendo procurou tergiversar e apaziguar os ânimos daqueles mais 
exaltados, tornando-se, mais uma vez, um intransigente defensor da 
ordem escravista. Em vez do apoio esperado pelos escravos, o que ele fez 
foi persuadi-los a se dispersarem, afi rmando que não era com atitudes de 
rebeldia que iriam conseguir se emancipar do jugo dos senhores. Apesar 
disso, os escravos não se deram por vencidos, já que, em vez de retornarem 
para as suas casas, conforme o desejo expresso do vigário, continuaram a 
lutar pela liberdade. Tanto é assim que, após esse episódio, saíram em direção 
à Alagoa Nova, vilarejo próximo de Campina Grande, onde pretendiam se

16 Ver: Sumário de culpa por sedição... Auto de perguntas feito a Raymundo Theodoro José 
Dornellas e Antonio Martins de Souza. op. cit. 

17 A este respeito, basta lembrar que o referido vigário e outros eclesiásticos locais vinham 
sendo acusados de registrar fi lhos ingênuos de cativas, de acordo com os preceitos da 
Lei de 28 de setembro e 1871, como sendo escravos. Ver: Ação de liberdade da escrava 
Joaquina contra o seu senhor Manuel de Barros-1871. SEDHIR/UFCG. 

18 Ver: Quebra-Quilos. Relatório... Op. cit. 
19 Não foi por mero acaso que os escravos de Campina Grande procuraram pressionar o 

vigário. É que aos párocos locais era reservado um papel fundamental no cumprimento, ou 
não, dos dispositivos da Lei do Ventre Livre. Por exemplo, no artigo 8º, inciso 5, está escrito 
que “Os párocos serão obrigados a ter livros especiais para o registro de nascimentos e 
óbitos dos fi lhos de escravas, nascidos desde a data desta lei”. Ver: Abolição no Parlamento: 
65 anos de lutas. Vol. I. Brasília: Senado Federal, 1988, p. 490. 
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encontrar com um outro grupo de cativos levantados que lá os aguardavam 
para novas investidas.

Tanto os eventos do sítio Timbaúba como este último, envolvendo o 
Vigário local no curso da jornada escrava no interior do Quebra-Quilos, 
podem revelar evidências de que os escravos fi zeram uma leitura própria 
da Lei do Ventre Livre em âmbito local. Muitos proprietários e seus 
representantes no parlamento brasileiro se colocarem frontalmente 
contra a sua aprovação, alegando, dentre outros motivos, o perigo de ela 
estimular ainda mais a rebelião escrava20. Descontando o que esses gestos 
poderiam ter de teatralização e jogo de cena, é inegável que expressavam 
uma preocupação real da parte deles, pois a escravidão cada vez mais 
perdia legitimidade interna e externa, e a resistência escrava avançava, 
conforme temos argumentado. Pelo menos em Campina Grande, as piores 
previsões senhoriais se cumpriram, pois os escravos viraram a lei de ponta-
cabeça, estabelecendo uma leitura própria de seus principais dispositivos, 
tencionando-os ao máximo, e, assim fazendo, buscaram legitimar um 
processo de busca da alforria, de forma coletiva e organizada, mesmo que 
para isso tivessem tido de entrar em confronto mais ou menos aberto com 
senhores e autoridades para reafi rmar a liberdade de homens, mulheres 
e crianças mantidas em injusto cativeiro. Se há evidências de que os 
senhores estavam descumprindo a lei, também os escravos procuraram 
usá-la conforme seus interesses. Faz sentido, mais uma vez, o fato de terem 
procurado, justamente, os livros que, na nova realidade então vigente, 
garantia, ou não, a posse de cativos (no caso, os livros de matrícula, de 
classifi cação de escravos e o do registro de ingênuos) para se apropriarem 
dos mesmos21.

Por outro lado, é possível aventar a hipótese de que alguns escravos 
se envolveram no movimento porque perceberam uma deterioração em 
suas condições de vida, agravadas em função de aspectos particulares da 
conjuntura. Nunca é demais lembrar que se vivia então a crise da economia 
local, particularmente o setor algodoeiro, devido à recuperação da produção 
americana no período posterior à Guerra de Secessão e a outros problemas 
internos advindos dos rearranjos promovidos pelas elites imperiais após a

20 Esse debate nacional acabava tendo ressonância em nível local. Depois de fazer um libelo 
em defesa da ordem pública durante uma disputa judicial envolvendo um escravo e um 
senhor, o advogado deste chegou a profetizar: “a rebeldia é sempre a consequência 
imediata nestes negócios, e Deus queira, que muito em breve não tenhamos de lamentar 
grandes desgraças”. Ver: Ação do africano Bernardo contra seu senhor, o capitão João de 
Deus Barros-1872. SEDHIR/UFCG.

21 Para o debate historiográfi co em torno da Lei do Ventre Livre ver: CONRAD (1978, p. 112-
146); GEBARA (1986, p. 11-75); CHALHOUB (1990, p. 95-174). Uma discussão das questões 
mais gerais acerca das complexas relações entre lei, história e confl itos sociais encontra-se 
em THOMPSON (1987, p. 348-361). 
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Guerra do Paraguai, privilegiando os setores da classe dominante do 
Centro-sul em detrimento das elites decadentes das províncias do Norte. 
Como geralmente acontecia nessas situações históricas, os produtores 
tendiam a buscar saída através da intensificação dos mecanismos de 
exploração econômica e de opressão social dos trabalhadores pobres 
livres e escravizados, no sentido de recuperarem seus lucros provenientes 
da produção agrícola. Para os cativos, isto poderia signifi car mais extração 
de sobre-trabalho, com a extensão da jornada de trabalho, mais e maiores 
castigos físicos, vigilância redobrada na liberdade de movimento, etc.22. 

Some-se a tudo isso, a plena vigência do tráfi co interprovincial por 
esse tempo. Para os escravos locais, o pior dos mundos imagináveis era a 
possibilidade de serem vendidos para as fazendas de café de São Paulo, 
do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais. Esses temores não se davam por 
acaso. Por aqui, bem ou mal, ao longo de décadas, eles haviam construído 
espaços de sobrevivência no interior do sistema, com os quais estavam 
mais ou menos acostumados. Não que com isso eles vivessem no melhor 
dos mundos. Não se trata disso. Porém, era fato que, para os escravos, o 
tráfi co poderia romper bruscamente com um quadro histórico e humano 
pacientemente tecido ao longo do tempo, signifi cando uma verdadeira 
reviravolta, já que tudo isso envolvia valores, sentimentos e projetos de vida. 

Assim, é provável que alguns escravos tenham sido impelidos para a 
insurreição de 1874 em função dos efeitos particulares que o tráfi co estava 
gerando no seio da comunidade escrava campinense. Em outras palavras, 
os escravos se aproveitaram de uma conjuntura específi ca para porem 
termo a um tipo de situação ameaçadora e, assim, preservarem direitos 
tecidos ao longo do tempo. Coincidência ou não, o fato é que, nos anos que 
se seguiram imediatamente ao levante, a população escrava de Campina 
Grande tendeu a se estabilizar, interrompendo por algum tempo o intenso 
fl uxo de transferência de cativos para outras regiões23.

Divergem as fontes quanto ao número de escravos que tomaram parte 
do levante em Campina Grande. Uma testemunha ocular, o procurador da 
Câmara municipal, asseverou que esse número oscilou entre 30 e 40, uma 
cifra calculada por baixo, pois possivelmente ele se referiu apenas ao grupo 
que cercou o sítio Timbaúba. No outro extremo, encontram-se os dados

22 Ver: VIANNA (1985, p. 121-136). 
23 O número de escravos de Campina chegou a se estabilizar, com uma pequena oscilação 

para cima. Enquanto, em 1872, este número era de 1.115, quatro anos depois, em 1876, 
existiam 1.206 escravos. Ver VIANNA (1985, p. 191). A reforçar essa hipótese, valeria aqui 
lembrar que a maior parte dos escravos transacionados por Alexandrino Cavalcante se deu 
justamente antes do Quebra-Quilos. Das 72 compras de escravos que fez, 63 ocorreram 
entre 1868 e 1873 e apenas 9 depois de 1874, ou seja, entre 1876 e 1878. Ver:Livros de notas 
para escritura de compra, venda e troca de escravos-1866/1879. APCNCG. 
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apresentados por um cronista local, que chega a afirmar que “os 
escravos agregaram-se em número de quase quatrocentos”, mais de 
um 1/3 da escravaria local. Nesse caso, o problema é que autor não cita 
a documentação que usou para embasar esta assertiva. Outros ainda se 
referem genericamente a um “grande número de escravos” envolvidos 
na insurreição. Embora não tenhamos como resolver de uma vez por 
todas essa disparidade numérica, acreditamos que a verdade esteja a meio 
termo entre um dado e outro, tendo passado de cem os rebelados, isso se 
somarmos os três diferentes grupos de cativos que, em algum momento, 
se envolveram nos acontecimentos, cada um deles contando com, pelo 
menos, de 30 a 40 rebeldes. Uma difi culdade extra para se reconstituir os 
passos dos escravos no Quebra-Quilos é o caráter lacunar e a forma, muitas 
vezes opaca, como as fontes compulsadas se referem aos que tomaram 
parte nos acontecimentos24.

Considerações fi nais

Coube ao Coronel Alexandrino Cavalcante de Albuquerque organizar 
as forças da repressão. Este senhor tinha todos os motivos do mundo 
para proceder dessa forma, a começar do fato elementar de que nove de 
seus escravos engrossaram as fi leiras do movimento25. Para salvar os seus 
interesses e os de sua classe, lançou mão de mecanismos os mais inusitados 
possíveis. Arregimentou uma milícia particular, que contou até com a 
participação de grupos de quebra-quilos e, juntamente com as forças legais 
comandadas pelo delegado de polícia local, saíram à caça dos levantados. 
A maioria destes últimos deve ter sido capturada, enquanto outros podem 
ter se refugiado ainda por algum tempo. Desse modo, podemos afi rmar 
que, embora os escravos tenham sido os últimos a entrarem em cena, 
foram os primeiros a sofrerem os efeitos sistemáticos da repressão ao 
Quebra-Quilos. Em Dezembro de 1874, com a chegada das forças militares 
comandadas pelo Coronel Severiano da Fonseca, provenientes da Corte, a 
sorte do movimento estava selada26.

Apesar da repressão exemplar que se abateu sobre os revoltosos 
entre os últimos dias de 1874 e os primeiros momentos do ano de 1875, 
os fantasmas do Quebra-Quilos continuariam a sobressaltar os corações e 
mentes das elites locais por muito tempo. Conforme já destacamos, uma 
das ações dos sediciosos foi a queima de diversos papéis ofi ciais, tais como

24 Ver: LUNA (1925, p. 05-13). Este cronista era neto do presidente da Câmara municipal à 
época do Quebra-Quilos, o liberal Bento Gomes Pereira Luna. 

25 De acordo com o livro de re-matrícula de 1876, Alexandrino Cavalcante de Albuquerque 
possuía 44 escravos, o que o transformava no maior escravocrata do município. Ver: 
ALMEIDA (1979, p. 148). 

26 Ver. Quebra-Quilos. Relatório..., op. cit. 
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processos criminais, inventários post-mortem, contratos de tutelas e 
soldadas e o livro de matrícula para o registro de escravos, símbolos de 
opressão social e política. 

No que se refere aos papéis referentes especifi camente aos escravos, 
eles foram criados no bojo da Lei 2040, de 28 de setembro de 1871. Nesse 
contexto, podemos citar o livro de matrículas, que se transformou no 
principal instrumento legal da propriedade escrava. Por esse dispositivo, os 
senhores fi cavam obrigados a registrar até a data limite de 30 de setembro 
de 1873 todos os seus escravos, a partir do preenchimento de um formulário 
padrão. O original era lançado em livro especialmente para isso constituído 
e fi cava arquivado nas coletorias locais, enquanto uma cópia era entregue 
ao proprietário27. Para aqueles municípios confl agrados pela ação dos 
sediciosos, o governo imperial determinou, através do Aviso Nº 576, de 28 
de setembro de 1876, que os senhores teriam seis meses a contar daquela 
data para revalidar as matrículas de seus respectivos cativos. Muitos 
proprietários, de fato, cumpriram os prazos, conseguindo assim salvar 
suas posses. Outros, porém, por diferentes razões, não conseguiram. Para 
estes, não restava alternativa, a não ser entrar com uma ação ordinária de 
reforma de instrumento de matrícula junto ao juizado de órfãos de seu lugar 
de residência, onde deveriam provar com testemunhas e documentos que 
exerciam efetivamente o seu domínio e que não foram negligentes. Caso 
contrário, corriam o risco de perder seus escravos. Ora, esses procedimentos 
acabavam gerando uma série de embaraços morais e materiais, agravando 
ainda mais as tensões entre senhores e escravos, num momento em que a 
própria escravidão perdia cada vez mais legitimidade. Para os proprietários 
e seus representantes, além das custas e demais despesas processuais, 
implicava a impossibilidade de explorar a sua força de trabalho enquanto 
durasse a contenda jurídica. Por seu turno, para os cativos signifi cava expor 
publicamente seu amo e se livrar, mesmo que temporariamente, do jugo 
do cativeiro. 

O estado de espírito vivido naquele contexto crítico foi sintetizado por 
um representante da fi na fl or das classes dominantes de Campina Grande. 
No ano de 1879, o doublé de proprietário e bacharel Bento José Alves Viana 
foi contratado por Dona Manoela Maria da Conceição para representá-la 
legalmente em ação de escravidão que movia contra os escravos Benedito 
e Antonia, em função de os mesmos não terem sido rematriculados 
em tempo hábil, conforme prescrevia a legislação. Depois de agenciar 
testemunhas e anexar documentos, o mencionado advogado fez um longo 
arrazoado em defesa da propriedade privada de uma maneira geral e, ao 
mesmo tempo, reconhecendo a difi culdade de comprová-la em função 
justamente dos inconvenientes gerados com a incineração dos papéis das

27 Para maiores detalhes ver SLENES (1983, p. 117-149). 
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repartições públicas feita pelos populares anos antes. Em relação aos 
escravos, esse quadro era ainda mais preocupante, pois os próprios 
senhores sabiam (embora nem sempre admitissem) que eles não eram 
uma mercadoria como outra qualquer. Para reforçar sua assertiva, chega a 
citar o caso de José Mancio de Barros Souza, que, a exemplo de sua cliente 
e de outros senhores locais, não havia conseguido registrar seus cativos 
na data-limite. Estes, aproveitando a ocasião de difi culdades enfrentadas 
pelos proprietários, simplesmente se recusavam a obedecer-lhes, vagando 
“livres nesta cidade entregues a completa ociosidade”28. Em outra ocasião, 
os escravos usaram da astúcia para se livrarem do cativeiro. Foi o que 
aconteceu com Nicolau, Paulino, Miguel, Domingos, Manoel, Antonio, 
Thereza e Ursula, que se aproveitaram de um descuido de seu senhor 
para roubarem a cópia da matrícula que havia escapado das chamas dos 
sediciosos. Malgrado os esforços do proprietário, desta vez o juiz deu ganho 
de causa aos 8 cativos, todos declarados ao fi nal livres pela justiça29.

Ora, naquele contexto de intensifi cação de crescimento da resistência e 
da deslegitimação da escravidão, eventos como estes contribuíram ainda 
mais para enfraquecer a dominação senhorial. E os escravos campinenses 
souberam muito bem explorar a conjuntura ao seu modo, contribuindo, 
assim, para pôr a pá de cal na crise fi nal do sistema. 

Ao fi m e ao cabo, podemos afi rmar que as ações escravas no interior do 
Quebra-Quilos podem ser lidas como uma “resposta mental e emocional (...) 
de um grupo social a muitos acontecimentos inter-relacionados”, tudo isso 
assentado num mundo político e cultural em construção e que informou 
fortemente aqueles eventos, dando-lhes uma inteligibilidade especial30.
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NACIONAL E ESTABILIDADE POLÍTICA 
(1824-1850)

Lina Maria Brandão de Aras

Caminhando pelo Campo

os últimos cem anos, verifi camos a saída do fato acontecimental, 
passamos pelo “econômico determinante em última instância” e 

chegamos ao estudo do comportamento dos indivíduos enquanto sujeitos 
dotados de ação e partícipes do processo histórico. Além disso, retomamos 
antigos atores políticos e os trouxemos para nossas análises em busca 
de respostas para as inquietações contemporâneas. Competia à História 
Política o entendimento de como as ações coletivas representavam uma 
forma de pensar e de ver o mundo nas suas infi nitas hierarquias, através 
das quais cada indivíduo/grupo traz para si as preocupações, passando a 
atuar de uma forma específi ca, o que atribui sentido àquelas atitudes que 
não podem ser explicadas pelo senso comum, por fazerem parte de uma 
articulação maior, com historicidade própria. Daí que discutir a cultura 
política permite a compreensão da sociedade e, nela, identifi car as relações 
de poder e como este é exercido. É a partir daí que analisamos as práticas 
cotidianas e a estruturação de articulações que podem envolver tanto as 
elites quanto os setores subalternos da sociedade1.

Para o século XIX, é muito importante o estudo das formas como 
se organizavam os indivíduos na desestruturação do sistema colonial e 
na formação dos Estados nacionais na América Latina. Muitas foram as 
preocupações com o pós-independência e com a formação do Estado 
nacional. Benedict Anderson trabalha a formação dos Estados latino-
americanos, buscando os elementos constitutivos desses Estados e aqueles 
que indicam a emergência e a disseminação das “ideias liberalizantes”. Aí 
estão conceitos como republicanismo e federalismo que iluminaram, de 
forma diferenciada, a atuação da elite política imperial e as classes perigosas, 
juntamente com outros elementos como o local de nascimento do sujeito e 
seu grau de inserção na sociedade. Este caso é mais comum, no momento e 
após as guerras de independência, quando o local de nascimento se tornou

1 Consultar SOIHET (2005).
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um requisito para a aceitação da permanência ou não do indivíduo na ex-
colônia. 

Na Bahia, onde a Guerra de Independência é um dos temas que causam 
maior paixão, tal fenômeno fez parte do cotidiano, motivando amplas 
declarações de apoio à causa da independência pelos portugueses. No caso 
das rebeldias políticas, constou das pautas de reivindicações a exigência do 
afastamento daqueles não nascidos no Brasil, atribuindo valor às conexões 
políticas construídas a partir do local de nascimento dos atores sociais e 
tornando-as elementos relevantes no processo de agregação social e na 
construção de teias de solidariedade, fortalecedoras de ações políticas. 

Termos como nação e nacionalismo fazem parte do vocabulário 
circulante na documentação trabalhada para o século XIX, e Anderson 
discute esses conceitos em sua obra. Importa aqui a “defi nição para nação: 
ela é uma comunidade política imaginada – e imaginada implicitamente 
limitada e soberana”2. As explicações seguintes de Anderson nos auxiliam 
na discussão sobre os papéis desempenhados pelos políticos em exercício 
de cargos públicos, especialmente na atuação para além de suas fronteiras 
políticas e na articulação com o todo, pois “a nação é imaginada como 
comunidade porque, sem considerar a desigualdade e exploração que 
atualmente prevalecem em todas elas, a nação é sempre concebida como 
um companheirismo profundo e horizontal”3.

As relações regionais entre as províncias da Bahia e Pernambuco, diante 
dos pontos de interseção existentes, permitem que as tomemos como 
objeto de estudo. Incluímos, neste trabalho de hoje, a Província da Parayba 
do Norte, por representar um ponto mais distante e que, mesmo assim, fez 
parte das articulações regionais aqui estudadas.

O desafi o para os estudos regionais está em vencer as barreiras físicas e 
a descontinuidade geográfi ca para atentar para as articulações que defi nem 
o perfi l de cada uma delas e aquele papel desempenhado na construção do 
Estado nacional. Diversos foram os momentos em que uma e outra província 
se aproximaram e se distanciaram em busca do fortalecimento de suas 
sociedades regionais. Para o estudo dos diferentes tipos de relação que 
podem ser estabelecidas entre as diferentes províncias e regiões do Brasil, 
recorremos a Cleide de Lima Chaves, que, em trabalho pioneiro sobre as 
relações entre a Bahia e o Prata, nos ilumina ao afi rmar que essas análises 
são possíveis, considerando-se as interseções existentes, a exemplo dos 
confl itos territoriais, dos tratados de limites e das relações comerciais e 
políticas4.

A instalação dos pontos de ocupação da costa do Brasil, desde os tempos 

2 Consultar ANDERSON (1989).
3 Idem, p. 16.
4 Consultar CHAVES (2001). 
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coloniais, possibilitou a construção de redes de comunicação, comércio, 
apoio militar e político, ao longo desse período. O fortalecimento das 
relações entre esses pontos se deu mais no sentido de cooperação e, em 
alguns momentos, de concorrência econômica entre certas regiões, como 
foi o caso da Bahia e de Pernambuco, com a produção e a comercialização 
do açúcar. Essa concorrência contribuiu, de um lado, para movimentar 
a economia e, por outro, para a constituição de práticas comerciais que 
fortaleciam o poder econômico e político dos grandes proprietários, 
fossem eles donos de engenho, de terras, de gado, de escravos e de casas 
comerciais.

A circulação de ideias no Brasil foi comprometida ao longo do período 
colonial, quando se registram entraves nas comunicações entre uma 
região e outra. A conversa fechada foi uma estratégia de propaganda e 
de divulgação das ideias, além dos jornais e periódicos circulantes pelas 
províncias. A transmissão oral possuía uma capacidade de repassar com 
rapidez a informação, atingindo um grande número de indivíduos em espaço 
de tempo curto, mesmo sob a vigilância das autoridades estabelecidas. O 
circuito de informações entre a Bahia e as demais províncias era intenso. 
Havia um contato direto entre a Bahia e Pernambuco, o mesmo acontecendo 
com Alagoas e Sergipe, parceiras no circuito do Norte. Nesse sentido é que 
podemos entender a presença do ideário pernambucano de 1817 e 1824 na 
Bahia e as diferentes formas como ele se propagou em todo o Norte do 
Brasil.

Ao adentrarmos no século XIX, temos uma redefinição dos papéis 
econômicos das províncias da Bahia e de Pernambuco, decorrente das 
tentativas de reverter os prejuízos advindos da crise do açúcar. Uma das 
medidas adotadas foi a transformação de suas maiores cidades – Salvador 
e Recife – em portos de entrada e saída de mercadorias, com uma pauta 
diversifi cada, evidenciando os caminhos criados para a dinamização da 
vida econômica regional. Outra, foi a busca de inserção mais efetiva nas 
teias de poder, por parte de suas elites políticas, especialmente, a partir 
da instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro. 

O ano de 1817 representa o momento em que a rebeldia do Norte assumiu 
proporções regionais, ao ampliar, para além das fronteiras das capitanias, 
as articulações entre os diversos projetos políticos existentes na tentativa 
de defi nir o modelo sociopolítico do que viria a ser o Brasil independente. 
A Bahia inseriu-se nesse processo de forma dúbia. Ao mesmo tempo em 
que engrossava o caldo das propostas de reformulação do sistema, ao se 
articular em torno de pautas de insatisfação política, essa capitania e, depois, 
província, organizaria a repressão às forças rebeldes em Pernambuco.

A Bahia, meio do caminho entre o Norte e o Sul, representava um ponto 
estratégico na geografi a política e econômica do Brasil. “Pernambuco, que, 
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em 1817, juntamente com a Comarca das Alagoas, com a Paraíba, o Rio 
Grande do Norte e o Ceará, desligara-se do Império português instaurando 
um governo republicano que se conservou no poder durante pouco mais de 
dois meses, vivenciou intensamente entre 1820 e 1822 as transformações 
que a revolução do Porto colocara na ordem do dia”5. Tal registro de Denis 
Bernardes reforça os vínculos existentes entre aquelas unidades político-
administrativas e judiciais e incorporou a Bahia, quando seu governador, o 
conde dos Arcos, dirigiu rapidamente, e com extrema violência, a repressão. 
Prendera e sumariamente ordenara o fuzilamento do padre Roma, enviado 
à Bahia6. Por outro lado, a problemática advinda da instalação das Cortes no 
Porto e as discussões sobre a adesão ou não à Junta Governativa, caminhou 
para o constitucionalismo. Reportamo-nos novamente a Denis Bernardes

A dinâmica territorial e sua percepção, as redes de sociabilidade, 
da cultura e formação política, a memória e a experiência política 
ganharam um novo sentido a partir do momento em que a Corte 
se instalou no Brasil e, especialmente a partir do movimento 
constitucionalista iniciado no Porto em 24 de agosto de 1820, 
quando a Nação de alguma maneira fez o balanço de sua existência 
histórica e se pôs a tarefa desafi adora de sua regeneração.7

Para a discussão sobre a formação de uma cultura política própria, por 
um segmento específi co da sociedade oitocentista, muito nos interessa 
o caminho tomado por François-Xavier Guerra8 para discutir a formação 
do Estado nacional na América Hispânica. Ao discutir o caráter das 
independências, chama a atenção para o “triunfo de uma nova legitimidade 
– a da nação ou dos povos soberanos, uma nova política com atores de uma 
classe nova que, pela primeira vez, podem ser chamados políticos, tanto que 
se constituem precisamente para conquistar essa nova legitimidade”9. Os 
pós-independências “não podem ser uma simples volta ao passado, mas sim 
regimes novos destinados a pôr limites, provisoriamente, à política moderna 
e ao novo sistema de referências subjacentes”10. Isso é reforçado quando 
encontramos um amálgama das relações “entre atores que não somente 
está regida por uma relação mecânica de forças, mas ainda, e, sobretudo, 
por códigos culturais de um grupo ou de um conjunto de grupos sociais, 
em um momento dado”11 .

5 Consultar BERNARDES (2006).
6 Consultar BERNARDES, op. cit., p. 292.
7 Idem, p. 20.
8 Consultar GUERRA (1993). 
9 Idem, p. 13.
10 Idem, p. 14.
11 Idem, p. 14-15.
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As províncias e seus presidentes

Na constituição da província, na escolha dos presidentes de província e no 
perfi l dos escolhidos, encontra-se a questão mais central deste trabalho. Isto 
é, como foram forjadas as relações políticas entre as elites administrativas 
provinciais? Seguindo esse caminho, o pós independência possibilitou, 
mesmo com a manutenção de elementos da ordem anterior, a tessitura 
de novas formas de arranjos que dariam uma feição própria à construção 
do Estado nacional no Brasil. 

Muitos estudos realizados com uma ótica de historia social e 
econômica, seja regional ou mais global, têm trazido numerosos 
elementos para compreender as estratégias dos múltiplos atores 
da época. Outros estão analisando com grande pertinência, com 
uma ótica mais antropológica, movimentos populares e casos 
locais.12

Coube ao novo Estado criar “unidades políticas inéditas que reforçaram 
a aspiração a criar uma sociedade nova, típica da modernidade de ruptura, 
e faz com que a época da Independência seja um período de grande 
criatividade em todos esses campos”13. Para os presidentes de província, 
o exercício dos cargos os colocava em uma situação diferenciada na 
hierarquia. Mesmo que muitos deles fi zessem parte da chamada “nobreza 
brasileira”, ao investirem no cargo, passavam a fazer parte de “um mesmo 
conjunto político e cultural”14, o que lhes exigia certas deferência com os 
seus pares. 

No imaginário desses atores antigos se valoriza antes de tudo o 
costume, a tradição, os precedentes, já que são essas fontes que 
legitimam a existência dos vínculos. O mesmo se passa com os 
valores como a fi delidade, a lealdade, a honra, elementos que 
contribuem para conservar, ao longo do tempo, a identidade e a 
coesão do grupo, pois é o grupo, seja qual seja sua estrutura, o 
que ocupa o lugar central nas sociedades tradicionais.15

Para Xavier Guerra, salta aos olhos a situação específi ca do Brasil em seu 
caminho para a independência, pois 

aqui a independência coexiste com a manutenção da legitimidade 
real, numa situação, pelo menos, intrigante quando comparada

12 Idem, p. 17.
13 Idem, p. 50.
14 Idem, p. 17.
15 Idem, p. 88-89.
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à América Hispânica. Podemos vislumbrar o Brasil tomando a 
direção à monarquia constitucional dos Bragança, mas isso não 
quer dizer que as elites que fi zeram a independência não tenham 
garantido sua participação em torno da construção da nova ordem, 
pois “as elites possuem fé nas constituições como meio para 
construir uma sociedade perfeita, as disputas sobre a constituição 
incluem um fator a mais de instabilidade política.16

A Constituição fez parte tanto do ideário da própria elite que apoiava a 
monarquia quanto da rebeldia latente no Brasil oitocentista. No ideário do 
Frei Caneca, a monarquia era admitida desde quando não houvesse clima 
para uma república. Ele justifi cava tal opção com o seguinte argumento: 
“não proclamamos uma república, porque não queremos; e não queremos, 
não por temor de nada, sim porque esperamos ser felizes em um império 
constitucional”17.

Para que as mudanças fossem efetivadas e que os homens em sociedade 
passassem a comungar de um mesmo projeto, era necessário estabelecer um 
ponto em comum, cujo cerne estava na unidade nacional e na manutenção 
do status quo. Para isso, era preciso 

um esforço permanente para transformar a heterogeneidade dos 
atores sociais em uma unicidade de opinião, de interesse ou de 
vontade gerais. O que também exigirá um pessoal especializado 
nessa função, os homens políticos, e uma competição para 
apropriar-se da legitimidade saída do novo soberano, o povo.18

No caso da monarquia, o povo não teria uma participação maior do que 
aquela já exercida no período anterior, mas a homogeneidade necessária 
à estabilidade era uma preocupação importante e ela foi buscada através 
da força e das mais diversas formas de contenção social e de cooptação 
de setores mais vulneráveis à sedução do poder. José Carlos Chiaramonte 
afi rma que 

o caso brasileiro a solução monárquica não representou a 
usurpação da soberania nacional como argumentaram mais tarde 
os republicanos, mas o resultado da decisão de parte das elites 
brasileiras que aspiravam formar um Estado centralizado e temiam 
que a via republicana impedisse a unidade.19

16 Idem, p. 53.
17 Consultar FREI CANECA (1972).
18 Consultar XAVIER GUERRA, op. cit., p. 91.
19 Consultar CHIARAMONTE (2004).
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Com que grupos estavam articuladas as elites e onde exerciam o poder 
em nome do Estado monárquico? A constituição do poder provincial, com 
a criação das Assembleias Provinciais, encaminhou a articulação política 
regional. Todavia, foram os presidentes de províncias que executaram 
a política monárquica nas províncias e atuaram como reforço político-
administrativo para as suas coirmãs nos embates internos e nos confrontos 
com o governo central. Segundo Nora de Cássia,

Os presidentes de províncias eram importantes e graduados 
funcionários públicos – homens de segundo escalão, mas que 
estão incluídos na elite nacional, como homens de decisão a 
nível provincial – e exemplos da dificuldade de se separar a 
administração da política, na medida em que, fazendo parte da 
burocracia imperial, também representavam um projeto político 
vencedor, que precisava ser consolidado nas províncias.20

Podemos acompanhar a construção de uma teia política pelos presidentes 
de província através da análise das correspondências trocadas entre eles. 
Apesar da sua descontinuidade, elas apresentam temáticas diversifi cadas e 
signifi cativas acerca das ocorrências internas da província e de sua relação 
com as outras províncias. No caso da Parayba do Norte, em primeiro plano, 
temos como pano de fundo a Província de Pernambuco, imprimindo as 
confi gurações e especifi cidades regionais. A situação da Parayba do Norte 
não é a única, pois a Bahia exerceu sobre Sergipe tamanha infl uência que, 
mesmo com a criação daquela província em 1824, desmembrando-se da 
Bahia e ganhando autonomia, não se livrou dos tentáculos da província 
vizinha, que continuava sendo o ponto de convergência de interesses das 
elites sergipanas.

As províncias da Bahia e de Pernambuco, além de terem na sua formação 
regional a grande lavoura açucareira agroexportadora, vivenciaram, no 
período em estudo, as agitações políticas que caracterizaram a primeira 
metade do século XIX, disputaram parcelas do território do Brasil, 
estabeleceram relações comerciais através do circuito mercantil oriundo 
do período colonial e, por fi m, construíram redes de solidariedade política 
e de comunicação permanente entre uma e outra região. Interessa, aqui, 
registrar a aproximação entre as províncias, em um momento crucial 
para a Bahia, quando as tropas pernambucanas e da Parayba do Norte 
compuseram a ofensiva vitoriosa sobre os portugueses na Guerra de 
Independência, em 1823. No entanto, cabe ressaltar que essa solidariedade 
não foi uma constância da qual resultasse uma solidariedade posterior. 

As províncias da Bahia e de Pernambuco enfrentaram-se muitas vezes 

20 Consultar OLIVEIRA (2007).
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em defesa de seus interesses específi cos, sendo que o mais conhecido 
embate se deu em 1824, quando Pernambuco perdeu parte de seu território 
para a Bahia – a Comarca do São Francisco – no momento da efervescente 
Confederação de 1824. Duas décadas depois, essas mesmas províncias 
disputariam a taxação e o recolhimento de impostos, chegando ao que 
chamamos, nos dias de hoje, de “guerra fiscal”. Duas leis aprovadas 
na Assembleia Legislativa de Pernambuco (1847) foram consideradas 
prejudiciais ao comércio de outras províncias, pois taxavam o tabaco, o 
charuto, o sabão, os cigarros, as bebidas. A primeira a se manifestar foi a 
Bahia, onde é conhecida sua produção de fumo e seus derivados, além da 
aguardente. As disputas foram expressas em longos e calorosos debates 
entre os deputados, representantes ou não, das províncias em disputa. Em 
casos como esse, o problema deveria ser resolvido na Assembleia Geral, 
o que demandava tempo e, enquanto isso não acontecia, o comércio dos 
produtos baianos encontrava-se prejudicado pelo protecionismo dos 
pernambucanos a sua economia21.

Além das rebeldias políticas, o equacionamento dos problemas internos 
e cotidianos de uma província, como a fome e os prejuízos à agricultura, 
provocados pelas secas e estiagens, a movimentação das tropas militares 
e a manutenção da unidade nacional fi zeram parte da rotina administrativa 
dos presidentes de província. Os anos posteriores ao ano de 1822 foram 
de muita instabilidade, o que exigiu, não só do governo central, ações 
imediatas e repressoras, mas, também, impunha às províncias a exigência 
de expressarem manifestações frequentes de sua fi delidade à monarquia, 
inclusive atuando na defesa da unidade nacional com atos de apoio ao 
governo monárquico. A Guerra de Independência, mais detidamente 
estudada na Bahia, teve vários episódios registrados por todo o Brasil, 
seja por meio da manifestação de partidários da causa portuguesa 
pela manutenção da relação colonial, seja por meio da perseguição aos 
portugueses que permaneceram no Brasil, após o rompimento em 1822.

A composição das forças que lutaram contra os portugueses na Bahia 
era proveniente de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e da Paraíba. Ao 
tomar posição em defesa da independência, os paraibanos, além de lutarem 
internamente para conter os portugueses, ainda enviaram tropas que 
reforçaram o “Exército Pacifi cador”, sob o comando do General Labatut22, 
que após a Guerra, expressou seu reconhecimento ao papel desempenhado 
pela Bahia na fi nalização do projeto de recolonização do Estado português. 
A Província do Piauí encaminhou, no momento da guerra, correspondências 
apoiando a luta contra os lusos, mas não enviou tropas, como fi zeram as 
outras províncias.

21 Consultar DOLHNIKOFF (2005).
22 Consultar PINTO (1960).
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Para prestigiar as tropas que se deslocaram para a Bahia, o presidente 
da província da Parayba do Norte evidenciou que, em tal tarefa, estavam 
os “bravos militares” paraibanos. Não deixou de agradecer, naquela 
oportunidade, “ao briozo Povo Bahiano o bom tratamento, e afabilidade, 
com que honrarão os Martis Paraibanos, e protestamos mais uma vez em 
nome desta Província todos os sacrifícios em sustentação do feliz sistema 
que houvemos adotado”23.

A convivência de forças militares provenientes de várias províncias não 
se deu de forma harmônica durante a Guerra de Independência. Sérgio 
Guerra Filho encontrou registro de atritos entre os batalhões e

estes atritos encontravam raízes étnicas e, como no caso citado, 
“regionais”, as quais muitas vezes se confundiam. Em grande parte 
tal inquietação provinha dos soldados baianos voluntários que 
desejavam ser incorporados às tropas de 1ª linha, onde teriam um 
ordenado garantido e inserção social e temiam outra sorte que os 
deixasse sem perspectivas. Tinham servido duramente na guerra 
e agora queriam o mesmo tratamento dos soldados de linha.24 

As tropas encontravam-se atentas ao momento de retorno, como 
neste episódio, causando, também, intranquilidades. O problema posto, 
a partir do fi nal da guerra, pode ser resumido da seguinte forma: um 
contingente de soldados baianos, em grande maioria negro-mestiços, 
pressionava as autoridades para garantir o que acreditavam ser de direito: 
a sua incorporação às tropas de 1ª linha, em condições condignas com a sua 
participação na guerra. As autoridades, interessadas e mesmo decididas 
em dispersar tal contingente, que acreditavam perigoso, optaram por 
protelar a saída das tropas de outras províncias, esperando que essa medida 
funcionasse como uma espécie de anteparo entre si e a rebeldia das tropas 
baianas25.

Para as províncias fronteiriças, os problemas políticos tendiam a se 
ampliar quando ocorria a invasão das fronteiras político-administrativas. Esse 
é um exemplo que as autoras do “Estrutura de Poder na Paraíba”  chamaram 
de “quebra na rotina provincial”. O presidente da província da Parayba 
do Norte registrou a invasão de suas fronteiras por grupos de indivíduos 
saídos de Pernambuco, em diversos momentos e, especialmente, no curso 
da Guerra de Independência e da Revolução Praieira. Já o presidente da 
província de Pernambuco informou ao presidente da província da Bahia a

23 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. 01 de 13 de 
janeiro de 1824.

24 Consultar GUERRA FILHO (2004). 
25 Consultar SILVEIRA (1999). 
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presença, em julho de 1842, de militares rebeldes cearenses na Comarca da 
Boa Vista e, especialmente, na Vila de Exu, conspirando contra a ordem, 
da mesma forma que pernambucanos seduzidos pelas promessas desses 
cearenses cruzaram os limites provinciais em direção ao Ceará26. Essas 
movimentações políticas foram reprimidas e, em agosto, o presidente da 
província de Pernambuco registrou o fi m das articulações políticas nessas 
localidades27. 

Na Bahia, não foi relatada a presença de “bandidos e dos seus bandos” 
e, muito menos, de rebeldes baianos nos terrenos da Paraíba. Isto pode 
ser explicado pela inexistência de fronteiras contíguas e pela distância 
entre uma e outra província. Esses fatores, entretanto, não impediram que 
militares desertores procurassem aquelas províncias mais afastadas para se 
esconderem, como ocorreu com a Parayba do Norte, onde os desertores 
baianos acreditaram estar longe da disciplina e da punição, segundo os 
cânones da legislação militar, por seus atos.

Uma correspondência nos saltou aos olhos. Em 14 de maio de 1847, o 
presidente da província da Parayba do Norte encaminhou ao presidente da 
província da Bahia comunicado para informar a baixa do militar Leocádio 
Ferreira do Espírito Santo, soldado do 4º Batalhão de Artilharia da Província 
da Bahia, e que se encontrava servindo na Parayba. Tal requerimento foi 
assinado por Rozalina Maria Ramos, esposa do militar que pedia baixa. A 
existência de mulheres que assumiram papéis em nome de seus maridos é 
recorrente na documentação administrativa militar. As esposas, mães, irmãs 
responderam por seus esposos, fi lhos e irmãos em diversos momentos da 
história, isto porque, na falta do representante masculino e na urgência em 
resolver pendências, elas defi niram situações, como é o caso apresentado.

Pergunto, ainda, o que teria acontecido ao militar, seu marido? Algumas 
questões nortearam nosso pensamento. Algum impedimento teria 
difi cultado a sua manifestação pessoal pela baixa ou o mesmo receava que, 
se comparecesse à frente do seu superior, fosse enquadrado como desertor, 
por estar distante do seu Batalhão, servindo em outra província? O certo 
é que, para resolver um problema masculino, uma mulher entrou em cena 
e encaminhou o destino do militar. Este não é o caso dos indivíduos que 
desafi avam as autoridades das províncias de Pernambuco e da Parayba, 
que se utilizavam das jurisdições para circularem de um lado e de outro das 
fronteiras provinciais28. 

26 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1130, doc. de 22 de julho 
de 1842. 

27 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1130, doc. de 17 de agosto 
de 1842.

28 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1130, doc. de 17 de setembro 
de 1849.

LINA MARIA BRANDÃO DE ARAS



185

A autonomia provincial chamou a atenção de Richard Graham quando 
estudou a construção da nação no Brasil. Ele destacou, na voz dos 
confederados de 1824, que uma “província não tem direito de forçar 
qualquer outra província a fazer nada”. Tal crença advinha de um passado 
quando, no Norte do Brasil, as relações se estabeleciam mais facilmente com 
Lisboa do que com o Rio de Janeiro e, após a independência, a sede da Corte 
passou a representar um ponto distante de onde emanava a repressão e se 
fortaleciam as medidas voltadas para promover a centralização do Império29.

A província de Pernambuco, por exercer infl uência sobre as províncias 
do Norte, mantinha-se como uma guardiã da unidade nortista, quando não 
era, ela própria, a expressão da rebeldia. Por isso, não é de estranhar que, 
nas correspondências do seu presidente de província, sejam encontradas 
informações sobre outras províncias, a exemplo do que acontecia com 
Alagoas e com a própria Parayba do Norte. Posicionava-se com atenção o 
presidente da província de Pernambuco sobre as províncias fronteiriças, pois 
qualquer acontecimento que colocasse tais províncias em desassossego 
repercutiria em Pernambuco, assim como os acontecimentos em 
Pernambuco rapidamente repercutiam nessas outras províncias30. 

Outro tema presente no cotidiano dos presidentes de província do Norte 
foram as secas. Apesar delas se manifestarem com certa regularidade nessa 
região desde sempre, referências a esse fenômeno da natureza eram uma 
tônica constante, pois esse era um fenômeno que atingia áreas de grandes 
extensões e motivava a construção de redes de apoio entre as províncias 
quando a escassez de chuva e de alimentos preocupava as autoridades 
provinciais.

Os paraibanos não esqueceram a última década do século XVIII, quando 
vivenciaram anos seguidos de seca (1790-1793-1800), e os primeiros anos do 
século XIX (1802, 1803 e 1816), quando a Paraíba registrou novos períodos 
de secas. Para o ano de 1802, Luiz Pinto – historiador paraibano – registrou 
a alta do preço da farinha em decorrência da seca. “A farinha de mandioca 
chegou a ser vendida a Cr$ 4,00 o alqueire, na cidade, e Cr$ 12,00 no sertão”31. 
O ano de 1816 é apontado como o de uma grande seca que atingiu todo o 
Norte e se estendeu pelo ano seguinte, quadro agravado pela eclosão da 
Insurreição Pernambucana, que usou a fome como argumento justifi cador 
da própria rebeldia política. O partilhamento de problemas entre as duas 
províncias torna-se claro quando, após a decisão dos sediciosos de Exu 
de se deslocaram para as margens do São Francisco, onde pretendiam

29 Consultar GRAHAM (v. 5, n. 1, p. 22).
30 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço1130, doc. de 24 de fevereiro 

de 1849.
31 Consultar PINTO,  op. cit., p. 53.
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atravessar em direção à Província da Bahia, o presidente dessa província 
foi obrigado a adotar medidas para conter esses rebeldes na sua província 
de origem32.

O presidente de província da Parayba do Norte, em 26 de maio de 1825, 
justifi cou seu pedido de farinha à Bahia em nome do “bem da Nação, 
e serviço de sua Majestade Imperial os socorros mútuos”33. Aí estava o 
compromisso tácito entre os presidentes de província que, em nome do 
Império, deveriam atuar além dos seus limites político-administrativos, em 
apoio à província-irmã. A seca daquele ano também assolou Pernambuco 
e se estendeu até o ano de 182834, tendo o presidente da província de 
Pernambuco solicitado, por diversas ocasiões, a remessa de farinha da Bahia, 
sem, entretanto, registrar os problemas da província vizinha.

No caso da Parayba do Norte, nos vários anos em que a seca a assolou, foi 
necessário o apelo às outras províncias para o abastecimento, especialmente, 
da farinha de mandioca. A farinha fi gura na dieta alimentar como um dos 
principais gêneros alimentícios, daí a preocupação do presidente da 
Província com seu abastecimento. Conforme relatado aos presidentes da 
província da Parayba do Norte, por presidentes da província da Bahia, os 
anos de 182435, 182536, 182637 e 184538 foram anos de muita penúria causada 
pelas secas. Acostada à seca, estava a carestia dos gêneros, fato esse que 
revela a presença das leis de mercado – quando é maior a procura, maior é o 
preço –, como também evidencia que a Província não possuía uma estrutura 
econômica que garantisse o abastecimento continuado do Celeiro Público.

O preço da farinha na Bahia também se constituiu em um problema para 
as suas autoridades, problema também já registrado durante a Guerra de 
Independência (1823), quando a fome campeava na província, inclusive a 
população, constituída por “mulheres, velhos e meninos”, foi liberada para 
deixar Salvador. Segundo nota de Accioli, a situação era de tal gravidade 
que chegou a custar “a libra de carne fresca a 1$000 (mil réis), o alqueire 
de farinha a 19$000 (dezenove mil réis) e os mais gêneros a proporção”39.

32 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1130, doc. de 31 de outubro 
de 1842.

33 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1125, doc. 1.
34 Consultar CARVALHO (2002).
35 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. de 17 de dezembro 

de 1824.
36 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124 , docs. de 26 de maio 

e 22 de agosto de 1825.
37 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124 , doc. de 05 de abril 

de 1826.
38 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. de 22 de fevereiro 

de 1845.
39 Consultar SILVA (1931, p. 420).
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A alternativa para resolver os problemas decorrentes da seca na Parayba 
do Norte, no ano de 1825, foi a contratação de empresas particulares e, 
mesmo, de embarcações de particulares para compra e transporte de 
farinha. Essa decisão foi justifi cada pela falta de “capitalistas nacionais” 
naquela praça comercial. O historiador paraibano Horácio Almeida40 registrou 
a polêmica em torno da instalação do comerciante inglês Maclachan no 
porto da Paraíba, apesar de o presidente da província da Parayba do Norte 
ter recorrido a outro inglês, George Brocklehust &  Company, que possuía 
negócios com a empresa de origem inglesa Boslhby Johnson & Company, 
estabelecida na praça de Salvador, para abastecer a província de farinha41. 
Na verdade, a presença de comerciantes estrangeiros nos principais portos 
e praças comerciais crescera desde a abertura dos portos (1808), havendo 
registro da presença de estrangeiros provenientes de diversas partes do 
mundo, envolvidos nas atividades de comércio.

No mês de agosto do mesmo ano, o presidente da província incumbiu os 
proprietários da escuna brasileira “Temerária” que, de passagem pelo porto 
da Bahia, fi zesse embarcar “Gêneros de primeira necessidade, com que 
venha em socorro a carestia que sentem os habitantes desta Província”42. 
No ano seguinte, mais uma vez, o presidente de província da Parayba do 
Norte recorreu a particulares para abastecer sua província, ao recomendar 
ao “mestre Manoel José Pereira dos Santos a carregar de gêneros da 
primeira necessidade em algum porto desta Província”43.

Um dado que chama a atenção, diz respeito à menção aos portos 
existentes na Bahia e de embarque de farinha, isso porque o porto de 
Salvador não era conhecido por embarcar farinha produzida nessa cidade, 
pois a região abastecedora de gêneros alimentícios era o Recôncavo 
e o gado era criado nos sertões. O porto de Salvador se caracterizou 
pelo embarque e desembarque de mercadorias, tanto in natura quanto 
manufaturada, chegadas a ele provenientes de inúmeras regiões e países.

As secas no Norte do Brasil estavam presentes nas preocupações 
dos presidentes das províncias, pois, com sua economia estruturada em 
grandes redes, a ocorrência desse fenômeno climático contribuía para a 
crise de abastecimento, fato recorrente ao longo do século XIX. A cidade 
de Salvador, em fevereiro de 1836, registrou a alta do preço da carne, o que 
foi justifi cado pela seca que assolava o Piauí, um dos grandes produtores da 

40 Consultar ALMEIDA (1978, p. 87).
41 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. de 25 de maio 

de 1825.
42 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. de 22 de agosto 

de 1825.
43 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc. de 05 de abril 

de 1826.
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carne bovina consumida na Província44.
Novo registro da falta de chuvas e, com ela, a falta de farinha. Em 22 

de fevereiro de 1845, em ofício do presidente da província da Bahia, o 
presidente da província da Parayba do Norte registrou, de forma grave, 
que “em diversos lugares há causado até mortes a muitos miseráveis, que 
sem recurso, lançam mão de ervas perniciosas e n’estas circunstâncias, para 
remediar tão grande mal”45. Nesse ano, o presidente da província da Parayba 
do Norte havia recorrido anteriormente ao presidente da província de 
Pernambuco46, mas este lhe havia negado ajuda por se encontrar na mesma 
situação que a Província limítrofe e, por isso, certamente o presidente de 
província da Parayba do Norte havia recorrido a outra grande produtora 
de farinha, que, mais distante, poderia não ter sido afetada pela seca. Para 
Pernambuco, Acácio Catarino (2001) registrou:

A carestia crônica dos gêneros, combinada à ação dos 
atravessadores constituiu o sintoma mais visível do problema 
do abastecimento. Como se tratava de uma questão de ordem 
estrutural, respaldada pela legislação caótica e pela administração 
confusa e corrupta, não pôde ser solucionada adequadamente. 
As intervenções costumavam vir a reboque das crises cíclicas, 
agravadas pelas secas que dizimaram a indústria da carne seca 
do sertão e pela expansão dos cultivos para exportação – que 
resultaram na expulsão de inúmeros pequenos produtores.47

A Bahia também sofreu com a seca de 1845, que atingiu a região do São 
Francisco e contribuiu para a redução do número de reses transportadas 
para o abate. Góes Calmon registrou a alta do preço da farinha de mandioca 
vendida para as províncias do norte, o que desfalcava o mercado baiano 
e encarecia o seu preço. “Em 1845, o negócio de farinha de mandioca 
mostrava-se em conjuntura difícil, provocada pela exportação que se fez 
para o norte do Império, com o fi m de socorrer a fome, que ali era intensa”48. 
Esse comentário soou muito mais como uma crítica do que como um registro 
elogioso ao presidente de província por ter ido a socorro da província-irmã, 
visto que, na medida em que se alimentavam as outras províncias, se retirava 
dos baianos a ração diária de farinha49. 

Nesse momento, Góes Calmon falava em nome da elite provincial, em 
contraponto ao seu presidente de província, numa demonstração de que, 

44 AMS, Ofícios ao Governo, vol. 111.9, fl s. 78 (1835-1840)
45 APEB. Série Correspondência de Presidente de Província, Maço 1124, doc 12, de 22 de 

fevereiro de 1845
46 Consultar CARVALHO (2002, p. 84).
47 Consultar CATARINO (2001, p. 55). 
48 Consultar CALMOM (1925, p. 63-64). 
49 Idem, p. 64.
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a despeito do Império, a província representava o primeiro ponto a ser 
defendido e não o todo. Essa seca perdurou na Bahia pelos anos seguintes 
e serviu de justifi cativa para as deserções, redução do número de crianças 
em salas de aula e pela proliferação das doenças, do que resultou a migração 
dos sertanejos baianos para outras províncias, como Sergipe, Pernambuco, 
Piauí e Minas Gerais, em busca de melhores condições de subsistência50.

Através das correspondências entre os presidentes de província e 
das ações realizadas a partir delas, podemos analisar o papel que essas 
autoridades desempenharam no exercício do cargo. Definimos como 
auxílio mútuo as ações perpetradas pelos presidentes de província em 
resposta a uma demanda encaminhada por outro presidente de província 
que, na maioria das vezes, emanava das relações político-administrativas 
estabelecidas entre os presidentes de província em decorrência das 
exigências do exercício do cargo.

A prática da ajuda mútua contribuía para que o ato administrativo 
adquirisse os matizes da política centralizadora do Império do Brasil. Para 
além das decisões tomadas no exercício do cargo, o presidente de província 
que agisse em conformidade com o estabelecido pelo governo central cujas 
atitudes fossem reforçados pela dedicação ao auxílio mútuo, dentre outras 
manifestação de fi delidade, adquiria prestígio junto ao governo central 
e às outras províncias, incorporando a sua imagem novos atributos que 
poderiam se constituir em elemento de poder e diferenciação no processo 
de ascensão político-administrativa, como a de exercer o cargo em província 
de maior importância econômica e poder político.

Os presidentes de província, representantes das elites provinciais, 
tinham, entre si, um perfi l que os tornava parte de um todo, cuja cultura 
política, marcadamente vinculada à monarquia constitucional, buscava, 
em nome dela, manter a ordem e preservar a unidade nacional. Do outro 
lado, a rebeldia de toda natureza, na mira dos presidentes de província, 
constituía- se em alvo privilegiado de sua ação repressiva, independendo 
da região e em detrimento das elites provinciais. Nesses momentos, estava 
em jogo a unidade e, portanto, a ação de um presidente de província que se 
mobilizasse para além de suas fronteiras não representava uma agressão 
à autonomia provincial.

Em sua fala, dirigida à Assembleia Provincial em 1846, o presidente da 
província da Bahia, Francisco José de Sousa Soares d´Andrea, registrou a 
presença de tropas baianas nas províncias de Sergipe e de Pernambuco51. 
Nas falas dos anos fi nais da década de 40, o tema recorrente no diálogo 

50 Sobre as secas na Bahia, ver: GONÇALVES (2000).
51 Fala dirigida à Assembleia Legislativa Provincial d Bahia, na abertura da sessão ordinária do 

ano de 1846, pelo presidente da província, Francisco José de Sousa Soares d’Andrea, p. 13.
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com Pernambuco relacionava-se à repressão à Praieira e às contribuições da 
província da Bahia nas ações voltadas para a chamada pacifi cação daquela 
unidade provincial52.

Para além da ajuda mútua nas questões políticas, e especialmente em 
defesa da unidade nacional, uma e outra província, em vários momentos 
e por motivos diversos, se uniam para resolver questões que envolvessem 
mais de uma província, quando era utilizado o expediente de troca de 
correspondência entre as autoridades constituídas, para acordarem as 
medidas a serem tomadas. O caráter complementar de suas economias e 
as especifi cidades provinciais revelavam-se nos problemas do cotidiano. Um 
caso em que essa afi rmação se torna clara acontecia quando da necessidade 
constante do fornecimento de madeiras por Sergipe e Alagoas, para 
suprirem os estaleiros baianos, onde eram feitos consertos em embarcações 
e se fabricavam vasos civis e militares. Essa interdependência se torna clara 
quando o presidente da província de Pernambuco solicitou que fossem 
feitos os reparos necessários à escuna Legalidade às províncias da Bahia 
e de Alagoas. A escuna pertencia, inclusive, à província de Alagoas, mas 
o pedido partira do presidente da província de Pernambuco, interessado 
em manter a escuna em atividade, fazendo o circuito de Salvador, Maceió 
e Recife, transportando mercadorias, pessoas e ideias.

Assim, nesse cotidiano administrativo, a linha da política costurava 
práticas nas quais a defesa do Império e a unidade nacional davam o tom da 
cultura política das elites no exercício do cargo do presidente de província. 
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CULTURA HISTÓRICA E CONSTRUÇÃO 
DO ESTADO NACIONAL:

CELEBRAÇÕES E MEMÓRIAS DE UM 
BRASIL QUE (NÃO) FOI

Rosa Maria Godoy Silveira

Considerações Preliminares

tema cultura histórica e construção do Estado Nacional: celebrações 
e memórias de um Brasil que (não) foi suscita duas ordens de O

considerações, especialmente no ano de celebrações dos 200 anos da 
chegada da Família Real ao Brasil:

à luz da Cultura Histórica enquanto conjunto de processos 
que sedimentaram uma certa confi guração sociopolítica 
e mental, manifesta não apenas em representações 
simbólicas, mas também em práticas sociais. Neste caso, o 
exame do passado possibilita refl etir sobre problemáticas 
que, deste passado revisitado, ainda estão presentes em 
nosso país1. 

 à luz da Cultura Histórica como Cultura Historiográfi ca, 
que confi gura um modo de pensar a nossa relação com o 
passado e de educar gerações sucessivas n(d)este modo, 
saturado de mitos fundadores lineares, deterministas e 
teleológicos sobre a construção do nosso Estado Nacional, 
o escrutínio da História instaura a possibilidade, mais do que 
isso, a necessidade, de cometer miticídios2. 

Como articular essas duas dimensões: a histórica/ processual e a 
historiográfi ca? 

Ao tentar estabelecer uma refl exão sobre o(s) Brasil(is) que poderia(m) 

1 Tais como: uma estrutura de poder com a prevalência do mando; uma cidadania restringida; 
uma relação autoritária do Estado sobre a sociedade civil; a promiscuidade entre as esferas 
pública e privada; a falta de controle social sobre os abusos dos três Poderes; as práticas 
políticas clientelistas e nepotistas; a corrupção; o medo das elites frente ao povo e os 
consequentes desdém, arrogância e prepotência em relação ao mesmo.

2 Esse assunto é tratado em <http://www.atlantico-online.net/blogue/2008/02/04/foi-voce-
que-pediu-um-miticidio/>.
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ter sido e ter(em) sido contado(s), fazer uma História contrafactual?
Em termos, se por isso se entender que não estamos tratando aqui de 

não-fatos, não acontecimentos, como o faz a corrente contrafactual de 
Niall Ferguson. Ou, para usar outro exemplo, imaginar Napoleão ocupando 
a Louisiana e mudando a história norte-americana3. Por contrafactual, 
diferentemente, entendemos tratar-se de acontecimentos referentes 
a projetos de poder derrotados e, portanto, dissonantes em relação à 
memória e à História dos vencedores. Neste sentido, todo acontecimento 
tem seus elementos contrafactuais4. Este exercício difere da pura retórica 
que não se sustenta naquilo que é indispensável ao ofício dos historiadores 
– as marcas do tempo, os vestígios, os indícios –, pois abre a possibilidade 
de ampliar perspectivas de análise contra o reducionismo, a simplifi cação, 
a unilinearidade, o fatalismo do discurso único. Em outras palavras: 
aponta que, na construção do Estado Nacional brasileiro, não havia só 
uma bala no cartucho, não havia uma rota única. O Brasil que houve e o 
Brasil que há resultou/ resulta de escolhas políticas entre possibilidades de 
trajetórias. Nem havia/ há, tampouco, um leque completamente aberto de 
alternativas: na grande aventura que é a História, navegamos entre escolhas 
condicionadas.

Portanto, escolhemos dois eixos de análise do tema, cientes de que o 
percurso tem muitas rotas que extravasam o tempo e o espaço concreto 
deste texto, mas nos propondo, ao menos, ser mais múltiplos, o quanto 
pudermos.

O 1º Eixo de análise é a vinda da Família Real, tomando por base alguns 
critérios. Cristalizado de tal forma em nossa Cultura Histórica/Historiográfi ca, 
este acontecimento é um dos grandes marcos de periodização do processo 
de construção do Estado Nacional, espécie de divisor de águas do passado 
colonial indesejado e do qual teriam se partejado outros marcos temporais 
em sucessividade quase mecânica: 1808, 1810, 1815, 1822. Para essa Cultura 
ofi cializada desde o Império, 1808 teria apressado a nossa independência 
(é esse o discurso) em 1822, que, por sua vez, teria assegurado a nossa 
estabilidade política porque era uma monarquia, e, porque era uma 
monarquia unitarista, teria assegurado também a nossa integridade 
territorial. Um critério adicional, para o exame da correlação entre este 
acontecimento inusitado da história mundial e a construção do Estado 
Nacional, é a coincidência dos 200 anos de sua ocorrência, motivo de muitas 
e diversas comemorações em várias partes do país.

No 2º Eixo de análise, selecionamos três problemáticas ao avesso, que 
nos parecem dorsais na construção do Estado Nacional brasileiro: Por que 

3 Ferguson: historiador escocês-americano. Ver ainda: COWLEY (2003). O episódio sobre 
Napoleão, nessa coletânea, é de Thomas Fleming, às p. 173-193.

4 Consultar MAXWELL (2008). 
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não fomos República em 1822? Por que não fomos uma (con) federação? 
Por que não fomos uma democracia? 

A Vinda da Família Real:
comemorações, história ofi cial, senso comum e indigência da memória 

O primeiro eixo das nossas reflexões centra-se, pois, no próprio 
acontecimento, menos em si, mais pelo que suscita de interpretações sobre 
seus desdobramentos e signifi cados.

Poderíamos dizer que está ultrapassada, historiograficamente, a 
representação psicologizante em torno de D. João (VI)5, que gestou duas 
vertentes: uma, heroicizante, elaborando imagens de um governante 
magnânimo e pleno de bonomia; outra, caricatural, da pessoa glutona 
a consumir os franguinhos da Quinta da Boa Vista. Estaria mesmo 
ultrapassado?6 Mesmo na negativa, os galináceos joaninos estão presentes, 
em uma visão heroicizante e personalista da História. No senso comum, 
no imaginário social do país, é esta dupla imagem que perdura, enquanto 
as representações sobre o complexo processo de nossa separação 
política continuam ignoradas fora dos círculos acadêmicos, sequer 
plenamente socializadas no espaço em que os conhecimentos históricos 
(historiográfi cos) mais atualizados deveriam ser disponibilizados para 
o processo formativo de toda(o) cidadã(o) brasileira (o) – a Escola de 
Educação Básica. Contrariamente, essa visão personalista, factualista e 
caricata foi amplifi cada recentemente, em uma produção da Rede Globo de 
Televisão ancorada em um pretenso lastro historiográfi co que não passou 
de um deboche dominical em horário nobre7.

Se, de um lado, essa constatação evidencia a fragilidade dos processos 
de transposição didática dos conhecimentos acadêmicos de História, por 
outra parte, aponta algo mais profundo, além da carência pedagógica e, 
talvez, explicativo dessa carência: a visão política restrita, da grande maioria 
da população, vincada pelo culto ao personalismo, pela reverência às

5 Utilizamos esta forma de referência, para contemplar os dois momentos do governo 
joanino: como Príncipe Regente e como Rei. 

6 O senador Paulo Duque (PMDB-RJ] disse que não concorda com a classifi cação de dom João 
(VI) “como um simples comedor de frango”. “[...] Não, eu pensava: este foi um grande 
homem. Ele merece a homenagem do Brasil. Hoje é o Brasil inteiro que o homenageia. 
Salve dom João 6 [...]” Para o senador, dom João 6º foi um dos grandes heróis do Brasil, 
“com frango ou sem frango”, além de ter deixado uma descendência que classifi cou de 
“admirável”, representada por dom Pedro 1º e dom Pedro 2º. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u374598.shtml>. Acesso em: 25 ago. 2008.

7 Estamos nos referindo à exibição de episódios conduzida por Eduardo Bueno, durante 
vários domingos, no programa Fantástico, acerca da vinda da Família Real portuguesa ao 
Brasil e da sua permanência aqui de treze anos.
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autoridades e pela falta de compreensão das dinâmicas sociopolíticas e de 
seus sujeitos. 

Se não tivesse vindo a Família Real portuguesa para o Brasil, talvez a 
nossa independência tivesse demorado muito mais. Esta é a versão ofi cial 
sobre a “benéfi ca ação civilizadora” da dinastia de Orléans e Bragança sobre 
os “bugres tropicais”. 

Percebamos estes discursos veiculados na Internet:

Se o fato não tivesse ocorrido, é provável que o Brasil só seria 
independente no século XX e mesmo assim, no mesmo nível 
econômico de Angola ou Moçambique, talvez até pior… 
..............
Porém, quem sabe se eles não tivessem vindo, estaríamos ao nível 
desses países que citou [este texto é uma referência ao anterior], 
ou mesmo de alguns vizinhos da América do Sul…8

Mas não são apenas internautas a partilharem dessa opinião. Gente 
importante também. Falas de intelectuais:

Vitorioso e alegre foi o desembarque do Príncipe Regente na 
Bahia e no Rio de Janeiro! Não há relato em toda a história da 
humanidade de quem tenha feito tanto, imediatamente após o 
desembarque. Logo ao chegar, Dom João abriu os portos do Brasil 
e fundou as Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro 
onde se instalou a corte. E assim teve início o ensino superior 
neste país.9 
..............
 — Em 1808, uma cidadezinha no fi m do mundo, de ruas estreitas 
e sujas, transformou-se, subitamente, na capital do Império de 
Portugal — diz Alberto da Costa e Silva, presidente da comissão[das 
comemorações da Prefeitura do Rio de Janeiro]. — Em 1821, D. 
João VI não queria sair do país, mas foi obrigado pelas cortes, e 
deixou o Estado preparado para se tornar independente. Não 
há instituição brasileira que não veja em seu passado a presença 
de D. João VI, que transformou a cidade extraordinariamente em 
13 anos.10 

8 Consultar <http://documentotupiniquim.com/?p=406>.
9 Fala de Nelly Martins Ferreira Candeias, Presidente do Instituto Histórico e Geográfi co 

de São Paulo e professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nas 
comemorações do evento, na Faculdade de Direito da USP, a 26 março de. 2008. Disponível 
em:  <http://mundolusiada.com.br/CULTURA/cult330_abr08.htm> Acesso em: 26 ago.2008.

10  Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/mat/2007/03/09/294864329.asp> Acesso 
em: 26 ago. 2008. Grifos nossos.
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Ao lado do presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que veio ao Rio 
para participar das comemorações, o Presidente Lula disse que o Brasil 
sofreu uma transformação “defi nitiva e radical” com a vinda da Corte. Ele 
classifi cou o episódio como

um sopro de energia e inovação que se espalhou pelo Rio e 
por todo o Brasil.”[...] Os Bragança tiveram papel decisivo na 
identidade brasileira e lançaram as bases do regime político do 
país.11 

A julgar pela última frase, à luz do que é o regime político do país – 
clientelista, mandonista e corrupto –, o presidente estaria elogiando ou 
desqualifi cando a atuação dos Bragança?

 O jornal Correio Braziliense destaca, por sua vez, a propósito de um 
evento comemorativo dos 200 anos: 

[os organizadores pretendiam] fazer uma revisão histórica “do 
fato em si, para que ele não seja mais visto como fuga apavorada 
diante do ultimato de Napoleão (…) e sim como estratégia de 
um governante. Não mais uma caricatura, mas um retrato fi el.” O 
que se quer provar – conclui o jornal – “é que o príncipe regente 
foi um rei querido dos brasileiros, um personagem notável na 
transformação do Brasil naquele início do século XIX.12 

As celebrações dos 200 anos têm de tudo13. Até um chamamento para 
uma refl exão: profunda: “Essa cadeira levará a alguma refl exão no sentido 
de rever a tese de que D. João permanecia alheio aos acontecimentos, mas 

11 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u379846.shtml> Acesso 
em: 26 ago.2008. Para o governador Jacques Wagner, da Bahia, a vinda da corte portuguesa 
para o Brasil foi o acontecimento histórico mais importante após o descobrimento, em 
1500, e as comemorações contribuem para o processo de maior aproximação entre os 
dois países. 

12 Disponível em: <http://diariodorio.com/comemoracoes-pela-vinda-da-familia-real/>. Acesso 
em: 26 ago. 2008. Grifos nossos. 

13 Selos, moedas, livros, fi lmes, CDs, concursos, desfi les, exposições de gravuras e catálogos, 
espetáculos de teatro, recitais de obras sacras, eruditas e populares da época, comitiva 
portuguesa, enredos de escolas de samba (São Clemente: “O Clemente João VI no Rio: 
a Redescoberta do Brasil”). [por que a moeda sobre os 200 anos vale mais do que a do 
centenário de imigração japonesa?] A moeda comemorativa dos 200 anos é em prata e 
custa R$ 110,00; a moeda comemorativa dos 100 anos de imigração custa R$ 20,00.  Se fosse 
obedecida uma proporção matemática de 2 para 1 (200 para 100), a moeda joanina deveria 
valer R$ 40,00 ou a da imigração, valer R$ 55,00. Mas não é assim e esta constatação nos 
aponta que o valor da memória não é matemático, muitos componentes o instituem. Uma 
outra materialização do bicentenário é o calendário publicado pela Imprensa Ofi cial do 
Estado de São Paulo, com a capa portando uma imagem de D. João VI, em que se cometem 
absurdos históricos: a folha referente ao mês de janeiro traz a reprodução de uma gravura 
em metal, de H. I. Enrique e F. Bartolozzi, sobre o embarque de D. João para o Brasil, que 
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o que é até compreensível para um defi ciente auditivo”14, com os devidos 
respeitos aos defi cientes auditivos. 

Há uma outra declaração a mexer com nossos brios profissionais: 
“Eventos como esse mostram o que o Arquivo tem a oferecer. Também 
abrimos mais um espaço de discussão tanto para universitários, quanto para 
alunos secundaristas e por que não historiadores?”15 Mas as celebrações 
também têm seus contrafactuais: em livros16 e em uma celebração 
alternativa aos eventos ofi ciais17. E um protesto: “A burguesia nacional 
celebra com vigor os 200 anos da chegada da família real no Brasil, mas 
coloca em segundo plano os 120 anos da abolição”18.

ocorreu no mês de novembro de 1807; a folha referente ao mês de dezembro traz uma 
reprodução de Debret sobre o retorno de D. João VI a Portugal, que ocorreu em abril de 
1821! A escrita do governador paulista José Serra, na abertura do calendário, faz afi rmações 
bastante discutíveis: “Além da família real, vinham com ela muitos acontecimentos: a 
abertura dos portos, ... “(!); “[...] a liberdade, que  chegaria em 1822”; “A partir de então, 
o Brasil inicia o seu diálogo com os povos de todo o mundo.” Na primeira afi rmativa, os 
acontecimentos são personifi cados e, pior do que isso, parecem ter acontecido antes de 
acontecerem. A segunda, mesmo que se refi ra à liberdade apenas no sentido anticolonial, 
repassa a retórica de um processo histórico fechado, defi nido em 1822, por um ato ofi cial; 
na terceira afi rmativa, além da hipérbole (povos de todo o mundo), é subjacente a ideia de 
que o Brasil começou a interagir com outros povos apenas a partir de um outro ato ofi cial, 
a abertura dos portos, ignorando-se, assim, o processo de relacionamento da Colônia com 
vários povos desde a sua confi guração em 1500. 

14 Fala de Vera Tostes, diretora do Museu Histórico Nacional (MHN) à Agência LUSA, 
apontando que uma das curiosidades da exposição “Um Novo Mundo, Um Novo Império: 
A Corte Portuguesa no Brasil”, naquela instituição, seria uma cadeira acústica utilizada por 
D. João (VI), durante as suas audiências.  Disponível em:  http://www.camaraportuguesa.
com.br/default.asp?pag=noticias&id_noticia=1430>. Acesso em: 26 ago. 2008.

15 Pronunciamento de Geraldo de Vitto Jr, secretário de Administração de Mato Grosso sobre 
o seminário “200 anos da vinda da família Real para o Brasil – Mato Grosso na formação da 
Nação Brasileira”, promovido pelo Arquivo Público daquele estado. Disponível em: <http: 
//www.secom.mt.gov.br/>. Acesso em: 26 ago. 2008. Grifos nossos.

16 A exemplo de NEPOMUCENO (2007). Na obra, a autora aponta como D. João VI ofi cializou 
a biopirataria no Brasil. 

17 Esta celebração ocorreu na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens 
Pretos, no centro antigo do Rio de Janeiro, onde o Príncipe Regente D. João assistiu ao 
Te Deum no dia em que desembarcou no Rio, a 8 de março de 1808. A Igreja foi preterida 
das comemorações ofi ciais, mas o repto foi caprichado: teve a presença de D. Luís Gastão, 
herdeiro do trono brasileiro, e seus irmãos, e até de D. Duarte Pio, descendente de D. 
Miguel, irmão de D. Pedro I.  Disponível em: <http://dn.sapo.pt/2008/03/09/nacional/>. 
Acesso em: 27 ago. 2008.

18 Disponível em: <http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=6113>. Acesso 
em: 27 ago. 2008.
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Desocultações factuais da retórica celebrativa

A tônica memorialística das comemorações do bicentenário da vinda da 
Família Real é a “obra civilizadora” do governo joanino. 

Quando se examinam os argumentos desse discurso, indefectivelmente, 
são citados: a) a sagacidade e esperteza de D. João para dar “um drible 
de corpo em Napoleão”19 e deixar as tropas [de Junot] a “ver navios”; b) 
a Abertura dos Portos, em 1808, que teria encerrado o Pacto Colonial; c) 
os empreendimentos culturais20; e) a elevação do Brasil a Reino Unido a 
Portugal e Algarves. 

Examinando-se os suportes factuais dessa retórica, encontram-se 
inúmeras ocultações.

No episódio da transmigração da Família Real, quase não se menciona 
que a monarquia portuguesa já dispunha de um repertório de experiências 
acumuladas para situações de risco: em várias outras ocasiões21, a solução 
de transferir a sede do Império para a América já fora alvitrada. No 
contexto dos inícios do século XIX, a ideia fora do embaixador português 
em Madri22; o convencimento de D. João para a partida, de Linhares23. E, 
ainda, a Convenção Secreta de 1807, entre Portugal e Inglaterra, tratava 
dessa solução24.Se as tropas de Junot fi caram a “ver navios”, também o 
povo português fi cou, com a partida do Príncipe, da Família Real, de grande 
parte da Corte. Fuga ou obra de engenharia política? As duas interpretações 
não se excluem.

Na questão da Abertura dos Portos, resta obscurecida na e pela retórica 

19 Veja-se, a propósito, Marcello Rollemberg. Disponível em: <http://www.usp.br/jorusp/
arquivo/2008/jusp826/pag10.htm> Acesso em: 27 ago. 2008. A julgar por este discurso, a 
introdução do futebol do Brasil não se deve a Charles Miller.

20 Biblioteca Real, Imprensa Régia, Escolas de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, Real 
Academia de Belas Artes, Jardim Botânico; Banco do Brasil, Real Junta de Arsenais do 
Exército e Real Academia Militar. E, também, a Missão Francesa.

21 Durante o reinado de D. João III no século XVI; em 1640, após a Restauração; em 1755, 
devido ao terremoto de Lisboa; em 1762, devido à Guerra dos Sete Anos. Consultar Cf. 
SLEMIAN & PIMENTA (2008, p. 44).

22 Consultar ALEXANDRE (1993, p. 132). O embaixador era D. José Maria de Sousa Botelho.
23 D. Rodrigo de Sousa Coutinho, então membro do Conselho de Estado. Depois, 1º Conde 

de Linhares.
24 Convenção secreta entre Portugal e Grã-Bretanha sobre a transferência para o Brasil da 

monarquia portuguesa e a ocupação da ilha da Madeira por tropas britânicas. Assinada 
a 22 de outubro de 1807 pelo Príncipe Regente D. João e pelo rei Jorge III da Inglaterra, 
a Convenção estabelecia o compromisso do governo inglês de garantir a proteção e a 
defesa a Portugal, apoio na partida da família real para o Brasil e ocupação temporária da 
ilha da Madeira com as forças britânicas. Em troca, o governo português se comprometia 
a não entregar os súditos britânicos nem confi scar os seus bens e, ainda, a não fechar os 
portos à navegabilidade e comércio com a Inglaterra.
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celebrativa, incluindo uma certa historiografi a, a iniciativa de José Maria 
Lisboa25, redigindo uma representação de um grupo de comerciantes de 
Salvador, propondo a abertura dos portos, apresentada a D. João quando 
da sua chegada à Bahia. Medida que, de resto, ao atender aos interesses 
de grupos comerciais, assegurava a sobrevivência da própria monarquia 
lusitana. E cumpria o que já estava estabelecido na Convenção Secreta.

Sobre os empreendimentos culturais joaninos, à exceção honrosa da 
Escola de Medicina da Bahia26, é irretorquível que as demais iniciativas 
exaltadas se concentraram no Rio de Janeiro. Ainda falta à historiografi a 
brasileira uma visão aprofundada, detalhada, de conjunto, sobre as 
realizações do período, em todo o Brasil, capitania/província a capitania/
província, mas, usualmente, nenhum empreendimento extraordinário é 
arrolado fora da Corte, com a ressalva já feita. Sobre este “benefício”, 
marca de criação do Ensino Superior no Brasil, as comemorações deixam nas 
sombras os 300 anos de privação não só de Universidades – diferentemente 
da América Espanhola27, mas de um sistema educacional propriamente 
dito28. Sobre a criação da Imprensa Régia, afora o fato de ser de âmbito 
ofi cial, para divulgar os fatos e fastos da monarquia bragantina, convém 
rememorar que o periodismo da América portuguesa é bastante tardio 
em relação à América Espanhola29. É inegável que os fatos notáveis do 
estabelecimento da imprensa e dos cursos superiores na Colônia tenham 
dado suporte, respectivamente, à circulação de informações, ainda que 
sob controle, e à formação de quadros intelectuais internos, mas também 
é a ocasião de refl etirmos sobre o porquê deste retardamento cultural em 
relação aos Impérios espanhol e inglês.

Quanto à decantada elevação do Brasil a Reino Unido, historiadores 
fecham os olhos para as razões deste acontecimento, já descritas por Mello 

25 Funcionário da Mesa de Inspeção da Agricultura e Comércio da Bahia, depois visconde 
de Cairu.

26 Criada a 18 de fevereiro de 1808.
27 Já em 1538, foi criada a Universidade de Santo Domingo, na atual República Dominicana. 

A 12 maio de 1551, foi fundada a Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, 
no Peru; em 21 de setembro do mesmo ano, a Real e Pontifícia Universidade do México, 
na cidade do México. 

28 Devem-se levar em conta as reformas educacionais pombalinas, após a expulsão dos 
jesuítas. A propósito, cf. o site <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/periodo_
pombalino.html>. 

29 Na América Espanhola, o primeiro periódico aparece já em 1722, no México. Cf. SLEMIAN 
& PIMENTA, op.cit., p. 134, e muitos outros, também na América anglo-saxônica, ao longo 
do século XVIII. O veículo ofi cial, da monarquia bragantina, denominado Gazeta do Rio de 
Janeiro, começou a circular a 10 de setembro de 1808. O 1º jornal brasileiro, de fato, foi 
O Correio Braziliense, editado em Londres por Hipólito José da Costa, e circulou de 1º de 
junho de 1808 (portanto, criado antes da imprensa ofi cial) a dezembro de 1822. Sobre o 
tema, Consultar LUCA E MARTINS (2008). 
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Moraes e por Oliveira Lima30, sobre a necessidade de Portugal parecer um 
Império de grande extensão territorial, para ter assento no Congresso 
de Viena e para o fato de a medida ter sido proposta por Talleyrand, 
que buscava atenuar a difícil situação de representante de uma nação 
derrotada, mediante o apoio de potências secundárias, como Portugal. 
Por sua sugestão, recebeu do Governo português a quantia de 1.000.000 
de cruzados!31 Além disso, faltam pesquisas que apontem em que o decreto 
da elevação do Brasil a Reino Unido trouxe vantagens concretas, palpáveis, 
para a ex-Colônia, exceto, talvez, a percepção, a ser melhor examinada, de 
alguns de seus segmentos sociais de que, se igualado o estatuto político 
do Brasil ao de sua ex-metrópole, não poderia haver um tratamento 
diferenciado entre os dois Reinos.

Tais são as ocultações contidas nos argumentos elaborados no sentido de 
destacar a fi gura de estadista de D. João (VI). Mas, além disso, no rio Lete da 
História deste período, fi ca relegada a menção aos Tratados de 1810 com a 
Inglaterra e jazem adormecidas outras vozes, de sujeitos de acontecimentos 
quase negados, convertidos em não-acontecimentos nas festividades 
celebrativas dos 200 anos: a dura repressão ao movimento republicano 
de 1817, em Pernambuco, e a chamada Revolução Constitucionalista de 
1820, no Porto e em Lisboa. Não por acaso, silenciados na medida em que 
representaram manifestações de contestação à monarquia absolutista. 
Além disso, virou “pizza historiográfi ca” o rombo (ou roubo) fi nanceiro de 
D. João VI ao Banco do Brasil, quando do seu retorno à Europa. 

Nem tudo está esquecido na Cultura Histórica da sociedade brasileira. 
Alguns ainda estão bastante confusos, mas esboçam certo espírito crítico32. 

30 Consultar MORAES (1982); LIMA (1996).
31 Talleyrand era chanceler francês. Sobre o pagamento, que teria sido feito pelo Conde da 

Barca, consultar MORAES (p. 528). 
32 “Se eu fi zesse um Curso de História, teria uma tese para desenvolver: ‘Os prejuízos 

decorrentes para o Brasil, provocados pela colonização portuguesa, que nos perseguem 
até hoje”. Um tópico que iria focar seria o seguinte: hoje procuram criar em nós um 
sentimento de culpa pela escravidão negra e fi cam criando cotas para isso e aquilo. [...] 
quando Portugal descobriu o Brasil, já praticavam a escravidão negra lá, e trouxeram esse 
péssimo hábito para cá. [...]. Em 1822 foi declarada a Independência, mas quem governava? 
D. Pedro I (português), José Bonifácio (português) e outros, todos portugueses. Quando 
Pedro I partiu, o Brasil fi cou nas mãos dos regentes portugueses. Em 1831, por pressão 
da Inglaterra, aprovou-se uma lei contra a escravidão, mas foi letra morta. Após D. Pedro 
II (carioca), assumiu (sic) em 1840, começou-se gradualmente a libertar os escravos..[,,,] 
Portanto, a escravidão é responsabilidade dos portugueses e a libertação, embora de forma 
lenta e gradual, essa sim cabe ao carioca Pedro II. Portanto, os negros atuais têm sim direito 
a reparações, só que isso deve ser cobrado de Portugal e não dos brasileiros, que nada têm 
a ver com isso. Sugiro aos atuais negros ilustres (Pelé, Milton Nascimento, Gilberto Gil e 
outros tantos) que leiam um pouco mais sobre o assunto e advoguem a causa”. Disponível 
em:  <http://documentotupiniquim.com/?p=406> Acesso em: 27 ago. 2008.
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Outros, um pouco mais duros33.

Dessacralizações de uma interpretação personalista-estadizante

Examinadas as ocultações factuais sobre o acontecimento de 1808, na 
memória e História sobre o período joanino, há duas questões de fundo 
sobre as quais refl etir, incorporando, é claro, as desocultações factuais, 
sem fazer contrafactualismo irresponsável:

a presença da Família Real teria apressado a nossa separação 
política?

a presença de D. João VI deixou o Estado preparado para se 
tornar independente?

Primeiramente, há uma nítida personalização quando se responde 
positivamente a tais problemáticas, reiterativa de um tipo de História 
heroicizante, ignorando as forças em presença no processo político daquela 
conjuntura. E, também, uma conotação representacional estadizante, 
pensando o processo político de forma verticalista, ignorando a relação 
entre Estado e sociedade. Como se a autonomia política tivesse sido obra, 
apenas, de um dirigente ou do aparato de Estado. 

Mesmo nos estreitos limites desta perspectiva interpretativa, cabe 
questionar o que signifi ca “o Estado estar pronto para a independência”? 
Sem dispor de argumentos para justifi car essa afi rmação categórica, pois 
o discursante não os apresentou34, pergunta-se se não se trata de um 
olhar teleológico balizado pelo 7 de setembro de 1822: o acontecimento 
concretizado criaria a referência para trás, considerando o período joanino 
como preparatório da ocorrência do Ipiranga. 

As duas problemáticas são articuladas. Na base argumentativa para 
justifi car uma resposta positiva, dois são os aspectos principais apontados: 
a Abertura dos Portos, que tirou o Rio de Janeiro do acanhamento colonial, 
e os já comentados empreendimentos joaninos. Interrogando cada um 

33 Vejam-se estes discursos: “A Globo, e outros meios de comunicação comemoram a vinda 
da família real portuguesa. 200 Anos ! E pior, nos chamam a comemorar isso, como se fosse 
relevante. [..] Para mim, a vinda deles e a nossa submissão a isso só vem a confi rmar a nossa 
tendência ao conformismo e à idiotice, espelho da sociedade brasileira atual.; “ Quando 
D. João VI se mandou do Brasil, após ter fundado o Banco do Brasil, levou todo o dinheiro 
depositado embora para Portugal. Isso esta escrito no site do Banco do Brasil, onde eles 
estão contando a história dos 200 anos da fundação do mesmo. [...] Acho que Charles 
Darwin tirou a sua teoria da evolução, baseada nos brasileiros... Somos iguais a macacos, 
ganhamos uma banana dos nossos dirigentes, fi camos contentes e fazemos festa.”

34 Estamos nos referindo à fala de Alberto da Costa e Silva, mencionada na nota 10.
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dos argumentos justificadores – Em quê a Abertura dos Portos e os 
empreendimentos joaninos contribuíram para apressar a nossa separação 
política e deixaram o Estado “preparado para a Independência”? –, à luz 
de contrafactuais ocultados das celebrações, encontram-se muitos contra-
argumentos, e fortes, para questionar o imperativo retórico da “obra 
civilizadora joanina”.

Em torno do acontecimento da Abertura dos Portos, ainda pairam muitas 
sombras. Se, indiscutivelmente, o Pacto Colonial foi afetado pelo ato de 
28 de janeiro de 1808, não se pode dizer que o morto foi completamente 
enterrado. Primeiramente, porque a justifi cativa para este pretenso “enterro 
histórico” se lastreia nos efeitos localizados do ato, isto é, a região em torno 
da Corte e em algumas outras partes do território colonial. Ora, o monopólio 
comercial português sobre o comércio é assinalado e contestado, durante 
muitas décadas posteriores, em outras partes, a exemplo de Pernambuco na 
Praieira. Então, pode-se dizer que, em linhas gerais, no que tange ao processo 
mais amplo – não apenas restrito ao Brasil - do embate entre forças sociais 
do mercantilismo e aquelas do liberalismo, este saiu vencedor. Mas não foi 
um processo linear. Um segundo contra-argumento se explicita quando 
incorporamos a esta refl exão uma das ocultações celebrativas: os Tratados 
de 1810 com a Inglaterra, que foram o atestado de óbito das possibilidades 
de nossa real independência, resultando no ajuste da condição do Brasil de 
país subordinado à nova divisão internacional do trabalho, decorrente da 
Revolução Industrial inglesa. Sepultou-se o Pacto Colonial porque inaugurou-
se o Pacto Neocolonial, a ponto do eminente historiador inglês Leslie Bethell, 
não por acaso, confi rmar esse efeito35. Um terceiro contra-argumento está 
no fato de que, durante o período joanino, a crise portuguesa na Europa e a 
própria lógica de sustentação do regime fi zeram com que o Príncipe Regente 
tomasse medidas, posteriores a 1810, para manter certos monopólios sob 
controle da burguesia comercial portuguesa36. E o quarto e, talvez, mais 
forte contra-argumento a questionar os termos da pretensa aceleração do 
processo de nossa separação: a manutenção e o crescimento da escravidão, 
que, mais do que suas consequências meramente econômicas, implicou em 
sérios efeitos políticos retardatários de uma efetiva emancipação: a não-
incorporação de grande parte da população à cidadania e a preservação de 
redes clientelares que reforçaram uma sociedade excludente, de tal modo

35 Estamos nos referindo à conferência que o historiador  [Diretor de Estudos sobre o Brasil 
da Universidade de Oxford] pronunciou na Academia Brasileira de Letras, a 11 de março 
de 2008, no Ciclo de Conferências 2008 ao bicentenário da chegada da Corte Portuguesa 
ao Brasil. Conferência essa intitulada: “1808: O Início do ‘Império Informal’ Britânico 
no Brasil”. Disponível em:  <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?infoid=7199&sid=16> Acesso em: 26 ago. 2008. 

36 Consultar COSTA (1977). 
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que, não por coincidência, fez do Brasil uma Nação – conceito liberal 
– mercantilista – conceito do Antigo Regime, em uma interface entre 
permanências e mudanças, mais aquelas do que estas37.

Aprofundando o foco mais político, o exame dos celebrados 
empreendimentos joaninos possibilita-nos corroborar os superimperativos 
retóricos de que “D. João (VI) deixou o Estado preparado para a 
Independência” e de que “Não há instituição brasileira que não veja em 
seu passado a presença de D. João”?

É nesta dimensão política que parecem residir os argumentos mais 
fortes de uma interpretação celebrativa do governo joanino. Argumentos 
usualmente de cunho institucional, reiterativos da mencionada perspectiva 
personalista-estadizante sobre a separação do Brasil. Mesmo considerando 
que esta ótica institucionalista limita as interpretações e compreensões 
sobre a nossa autonomia, ela própria é passível de muitas outras leituras. 
Afora a constatação, já feita, de que os empreendimentos joaninos se 
concentraram no Rio de Janeiro, não consta na historiografia que a 
administração joanina tenha implementado reformas estruturantes no 
Estado ainda metropolitano, mesmo tendo transferido a sede do Império 
lusitano para a América. 

Antes mesmo da presença da Corte, teria havido um embrião mais amplo 
de aparelho de Estado, no mesmo Rio de Janeiro, com a transferência do 
Vice-Reinado, de Salvador (1763), medida que teve o intuito explícito de 
melhor controle da zona mineradora e da expansão do tráfi co negreiro. 
O crescimento dessa região propiciara, desde então, um certo patamar 
de acumulação interna38 que levaria à confi guração de um conjunto de 
interesses comerciais demandantes de maior liberdade de ação, o que 
seria signifi cativo e ponderável durante o período joanino e para a ação 
consumada em 1822, como apontaremos adiante.

Quando a Corte portuguesa se instala na América, os principais órgãos 
da administração metropolitana são transplantados para a nova sede do 
Império Português, mas não todos, a exemplo do Tribunal do Santo Ofício, 
o que proporcionou uma imagem positiva para o Governo e o Rei, pois 
aliviava a mão opressora do regime absolutista. A instalação dos principais 
tribunais judiciários também ensejou boa receptividade, pois implicava em 
diminuição das custas judiciais, com as quais deviam arcar os súditos luso-
americanos para o pagamento da travessia oceânica dos processos. Em 
última instância, o aparato de governo metropolitano estava mais próximo 
dos súditos coloniais, ao menos aqueles da Capitania do Rio de Janeiro e 
das que lhe eram próximas.

37 Consultar CALDEIRA (1999).
38 Consultar FRAGOSO & FLORENTINO (2001).
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Se a Corte era próxima de uma parte dos súditos, contudo, continuava 
distante de muitos outros, como os das capitanias/províncias do Norte 
(caso do Maranhão e da Bahia), cuja maior proximidade com Lisboa estava 
consolidada desde os primeiros séculos de colonização, e muitas das quais 
pesadamente oneradas com a sustentação fi nanceira do Estado Português 
agora internalizado na Colônia. É o caso de se refl etir e pesquisar sobre a 
receptividade do Estado nas capitanias/ províncias mais distantes, sobretudo 
naquelas que custearam a instalação da Corte, como Pernambuco. Não 
é fortuito que uma das primeiras medidas dos revolucionários39 de 1817 
tenha sido a abolição dos tributos. Assim, a receptividade à Corte precisa 
ser relativizada.

Esse aparato estatal também era incipiente e pouco especializado, do 
ponto de vista administrativo, se pensarmos nos requerimentos do novo 
status de sede do Império, em tempos de liberalismo econômico. O que 
isto quer dizer? É sabido que o Estado português instalado no Brasil não 
teve, até a partida de D. João VI, um Tesouro organizado, pois o Erário 
Régio não discriminava receitas e despesas do Estado e da Família Real 
e, frequentemente, esta última sacava créditos fi nanceiros daquele e de 
outros fundos fi nanceiros, como aconteceu ao longo do período joanino e na 
partida de D. João VI para a Europa. A fragilidade do Estado é visível mesmo 
depois da emancipação política, durante o 1º Reinado, que atravessaria 
muitas e sérias crises, entre elas a de ordem fi nanceira, por falta de recursos, 
e a militar, por falta de um Exército organizado e profi ssional para a defesa 
da nova nação. Mesmo o aparato judiciário, requisito de manutenção da 
ordem social, não estava estruturado para as suas novas funções. 

Afora a hipérbole contida na declaração de que “Não há instituição 
brasileira que não veja em seu passado a presença de D. João”, que desserve 
à compreensão histórica, como se todas as instituições brasileiras tivessem 
sido criadas no período joanino e graças ao iluminado governante, o exame 
apenas daquelas criadas na época faz arrefecer o discurso. Várias surgiram 
para atender a necessidades da própria monarquia40 enquanto sede de 
governo, mudando, é certo, a fi sionomia física do Rio de Janeiro, mas 
não consta que sequer as entidades de cunho cultural tenham, naquele 
período, servido à população da cidade. Sobre as instituições militares, 
suas fi nalidades são autoexplicativas. Sobre a tardia criação das Escolas 
de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, já comentada anteriormente, 
agregamos a observação de que serviam a um grupo restrito de pessoas, 

39 Mantivemos as expressões revolucionários, revolucionárias para designar os movimentos/
manifestações contra o Antigo Regime, no sentido iluminista – em que se inspiravam – de 
criar uma ordem social nova segundo o princípio da liberdade. 

40 Biblioteca Real, Jardim Botânico; Real Academia de Belas Artes, Real Junta de Arsenais 
do Exército e Real Academia Militar. 
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tomando-se por base o perfi l da sociedade colonial; ademais, vinham 
reparar uma indigência educacional trissecular, que não pode ser associada 
à natureza do regime absolutista, haja vista a já registrada diferença do 
também absolutista Império espanhol. Restam, então, o Banco do Brasil e a 
Imprensa, em tese instituições que poderiam ser consideradas novas, típicas 
de um mundo em mudança. A Imprensa, pela virtualidade de liberdade de 
expressão; o Banco do Brasil, pela possibilidade de atender às exigências 
de numerário, em decorrência da abertura comercial em 1808 e do fi m das 
restrições às atividades manufatureiras41. 

O pioneirismo da instituição da Imprensa na Colônia, como já 
assinalamos, não se deve ao governo joanino e, muito menos, ao fato de 
ela ter possibilitado a liberdade de expressão. Na Gazeta do Rio de Janeiro, 
não podiam constar críticas à religião, ao governo e aos bons costumes.

Sobre o Banco do Brasil42, sua criação foi um marco inaugural do sistema 
monetário do Brasil e de Portugal, como sua primeira instituição bancária 
e por suas pretendidas funções em um meio circulante acanhado e sem 
disponibilidade de moedas metálicas. Mas as intencionalidades mercantis 
(fornecer capital de giro aos negócios) constantes no Alvará de sua 
criação, na prática, submergiram ao uso que foi feito da instituição, como 
fi nanciadora dos encargos do Estado e da Corte, com a transferência de sua 
sede para a Colônia. As acepções de ‘Banco Público” e de “Banco Nacional”, 
constantes do mencionado Alvará, não se concretizaram. Houve difi culdades 
de subscrições das primeiras ações, e a Coroa teve de recorrer a concessões 
honorífi cas para conseguir acionistas. Das emissões do banco, 90% foram 
para a praça do Rio de Janeiro. O forte emissionismo da instituição levou-a 
a um estado falimentar, agravado com o saque de jóias e metais preciosos 
feito por D. João VI, em sua volta a Portugal, em 1821.

Um outro campo em que podemos questionar em que termos D. João 
(VI) teria deixado o Estado pronto para a Independência, reside na esfera 
das práticas da monarquia bragantina na Colônia/Reino Unido, revelando 
a persistência da economia do dom43, típica do Antigo Regime, e que, 
portanto, mais revela persistências do regime do que mudanças para a 
criação de uma Nação, nos termos em que estava sendo formulada esta 
concepção e o(s) seu(s) consequente(s) projeto(s) de poder, no trânsito 
do século XVIII para o século XIX. Não fossem as limitações editoriais da

41 Pelo Alvará de 12 de abril de 1808, D. João revogou a proibição das manufaturas no Brasil, 
que fora estabelecida a 5 de janeiro de 1785. A medida liberalizante seria, contudo, 
anulada em seus efeitos pela Abertura dos Portos e os Tratados de 1810, que, ao abrirem 
os mercados da Colônia ao livre comércio e ao concederem vantagens aduaneiras para a 
Inglaterra, inviabilizaram uma produção manufatureira interna.

42 Instituído por sugestão do Conde de Linhares, a 12 de outubro de 1808. Sobre a história 
do Banco do Brasil, consultar  LEVY & ANDRADE (1985). 

43 Consultar HESPANHA & XAVIER (1998, p. 340-342).
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dimensão deste texto, o tema mereceria muito maior alongamento, mas 
vale lembrar que esta prática persistiu no I e II Reinados.

Também é demonstrativa de que o Estado estava “preparado para se 
tornar independente” a constatação de que não havia, no momento de 
partida de D. João VI (26 de abril de 1821), um projeto de poder nítido na 
direção da emancipação separatista. 

Reelaborações interpretativas pelo contrafactualismo 

Estava escrito nas estrelas que seríamos um Estado Nacional monárquico? 
Que seríamos um Estado Nacional unitarista? Que seríamos uma sociedade 
de cidadania excludente? 

E por que o fomos? 
Uma visão teleológica do Estado Nacional brasileiro, a partir dos 

desfechos factuais, talvez reduza as respostas a um único argumento: 
a monarquia unitarista e constitucional se instaurou, derrotando outros 
projetos políticos. É uma resposta correta, porém linear e causalista, 
pois justifi ca o dado seccionando do processo histórico, as possibilidades 
que havia na conjuntura pré e pós-autonomia política e, mais do que 
isso, as razões e as formas pelas quais os agentes do projeto vencedor 
derrotaram outros projetos de não-separação e de separação do Brasil e de 
organização do poder, confi gurando-o como Estado monárquico unitarista 
e formalmente representativo. 

É nosso entendimento, porém, à luz da historiografi a elaborada sobre o 
período, seja a mais recente seja a historiografi a tradicional revisitada, que 
o processo de separação entre o Brasil e Portugal constitui um complexo 
jogo de poder infl acionado de acontecimentos, muitos dos quais precisam 
ser retomados nessa trama. 

A consumação formal de 1822 e a construção do Estado, nas décadas 
seguintes, conjuga inúmeros processos: a) o clima anticolonial de 
descontentamento com uma situação de opressão (política, econômica, 
cultural), manifesto nos chamados movimentos nativistas; b) o ajuste 
da condição do Brasil, de país subordinado ao novo sistema econômico 
internacional, decorrente da Revolução Industrial inglesa, à ordem 
geopolítica construída em Viena, em 1815, buscando uma difícil conciliação 
entre tradição e inovação44; c) a articulação entre os interesses de certa 

44 O sistema formulado pelo Príncipe de Metternich, representante do Império Austríaco 
no Congresso de Viena (1815), do qual foi presidente, visava restabelecer o equilíbrio 
europeu, após a derrota de Napoleão, fi rmando o princípio da legitimidade dinástica das 
monarquias absolutistas e a nobiliárquica, no sentido de conter os movimentos liberais 
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parte do Estado (a Corte enraizada)45 e aqueles de segmentos sociais locais 
(Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo), acentuando a intersecção entre 
as esferas privada e pública, gestando uma elite dirigente46 que sustentaria, 
depois, o 1º Reinado e a Regência; d) a construção de um certo aparato de 
Estado, ainda que não especializado, mais complexo do que as instâncias 
governamentais disponíveis, até então, na Colônia, e que atendesse ao 
deslocamento da sede do Império Português para a América bem como 
aos novos requerimentos exigidos pela abertura ao mercado; e) a abertura 
cultural, em termos, a um ethos cosmopolita, aos moldes dos novos 
valores burgueses europeus, que se hibridiza com uma trissecular ordem 
estamental de uma sociedade escravista, concretizando o entre-lugar das 
nossas ideias, entre um mimetismo cultural de gravitação eurocêntrica e as 
nossas especifi cidades mestiças; f) as experiências de autonomia política 
e democracia das Juntas, a partir do ano de 1821, criando um espaço de 
liberdade (relativa) frente aos dois centros de poder (Lisboa e Rio de 
Janeiro)47; g) os interesses dinásticos dos Bragança, que buscaram, de várias 
formas, se manter nos dois lados do Atlântico, o que conseguiram, mas às 
custas da separação dos reinos; h) os medos que se explicitam no decorrer 
dos processos – medos e processos que não se encerram em 1822 –, sobre 
os quais trataremos a seguir. 

Neste jogo intrincado, três princípios políticos se embatem e, assim, os 
seus respectivos agentes:

 o princípio da Autoridade, signifi cando a direção de um 
Estado, o seu governo;

 o princípio da Liberdade, expressando a autonomia 
(os direitos) da sociedade e dos seus membros, frente à 
Autoridade;

45 Consultar DIAS (1972, p. 160-184). Ver, também, da mesma autora: A interiorização da 
metrópole e outros estudos. São Paulo: Alameda, 2005. 

46 Muitos desses membros condutores do processo de autonomia haviam estudado na 
Europa e, mesmo com sua formação “coimbrã”, foram bafejados pelos “ventos liberais”. 
Sobre a formação intelectual dessas elites, ver CARVALHO (1996).

47 As experiências das Juntas na América Portuguesa são tardias e efêmeras, por comparação 
às da América Espanhola. Nesta, os acontecimentos na metrópole, de deposição do rei 
Carlos IV, repercutiram já em 1808, provocando ayuntamientos nos seus vários Vice-
Reinados. A partir daí, foram surgindo os vários movimentos independentistas, que 
resultaram na constituição de vários países. É neste sentido nossa cogitação de que a 
presença da Corte portuguesa no Brasil pode ter signifi cado um retardamento da nossa 
separação de Portugal, ao contrário do argumento de que teria acelerado a mesma. Sobre 
o processo na América Espanhola, ver: SLEMIAN & PIMENTA, op.cit., capítulo 4. Para o 
Brasil, especialmente Pernambuco, cf. FERRAZ (1996).
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o princípio da Igualdade, exprimindo a distribuição de poder 
entre os indivíduos.

Mediante o exame do embate entre estes três princípios48, procedemos 
a uma leitura contrafactual da problemática [da] construção do Estado 
Nacional brasileiro na conjuntura em que se configura como país 
autonomizado.

Por que não uma República, mas uma monarquia constitucional?
O embate sobre a Autoridade 

Desde os fi nais do século XVIII e inícios do século XIX, já havia claros 
sinais de descontentamento e insurgência contra a metrópole, expresso nos 
chamados movimentos nativistas49, aliás, todos reprimidos pela monarquia 
bragantina. As sociedades secretas se multiplicavam. A atmosfera de 
contestação se materializava em ações concretas, tonifi cados os seus 
condicionantes locais pela Independência norte-americana e pela Revolução 
Francesa. 

Os movimentos contra o Antigo Regime, pré-1822, eram todos 
republicanos, assim como outros movimentos posteriores50. Em uma 
apreciação de conjunto, pode-se caracterizá-los como policlassistas, 
envolvendo segmentos de proprietários agrários, negociantes nacionais 
(muitos dos quais, vinculados ao tráfi co negreiro), segmentos médios 
urbanos bastante heterogêneos, escravos51. Isto signifi cava, em outras 
palavras, a junção de forças díspares e contraditórias, para as quais a ideia 
de República era diferenciada e, de certa forma, um tanto quanto nebulosa.

Por que a escolha da República? Apenas as infl uências ideológicas e 
processuais externas? Atendo-nos a essa infl uência, já aí se constata a 
heterogeneidade de pensadores políticos evocados pelos revolucionários 
[republicanos ou não] que, se tinham em comum a visão liberal de mundo, 

48 Trata-se de um embate presente não só na América Portuguesa, mas de longo alcance 
geográfi co, social e político, posto desde a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa. 

49 Em Vila Rica (1789), no Rio de Janeiro (1794), em Salvador (1798), no Recife (1801 e 1817). 
50 Confederação do Equador – PE (1824), República de Cachoeira – BA (1831-32), Cabanagem 

– PA (1836), Balaiada – MA (1838), Sabinada – BA (1838, em termos), Farrapos – RS (1835-
45, também em termos). Os dois últimos são alvo de questionamentos: os revolucionários 
sabinos declararam uma República temporária, até a Maioridade de D. Pedro de Alcântara; 
sobre os Farrapos, há uma historiografi a que contesta o seu caráter separatista. 

51 Contudo, deve-se atentar que alguns desses movimentos eram mais uniformes socialmente: 
Farrapos, nitidamente uma expressão política de grandes estancieiros; e a Balaiada, mais 
popular, quando se desagregam as forças dos homens livres pobres e os escravos de 
outros segmentos sociais (os bentevis liberais).
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contra o Antigo Regime, no entanto, apresentavam variantes tais que 
incluíram até uma solução política com a monarquia, desde que limitado 
o seu poder pela representação da Nação ou do Povo, termos a que, por 
sua vez, eram conferidos diferentes signifi cados pelos teóricos norte-
americanos e franceses. Os republicanos brasileiros tanto recepcionaram a 
linhagem liberal girondina quanto a jacobina e, ainda, a linhagem federalista 
norte-americana, também esta com variantes.

Mas as suas recepções ideológicas passavam, também, por filtros 
específi cos, singularizando-se nos e pelos diversos contextos locais em 
que o republicanismo se manifestou durante cerca de sessenta anos (da 
Inconfi dência Mineira até a Praieira). Em comum, é possível perceber que 
o republicanismo carregava a conotação de autonomia e separatismo, que, 
de um modo geral, não vislumbrava a possibilidade de uma monarquia 
empreender as mudanças desejadas, por estar muito identifi cada com 
o Antigo Regime. Temiam os republicanos o excesso de autoridade. 
A monarquia significava opressão e privilégios. A autonomia era um 
sentimento mais de liberdade, contra a asfi xia absolutista, mesmo depois 
de 1822, até a abdicação; e de separatismo, que primeiro foi contra Portugal 
e, depois, contra o Centro unitarista do Rio de Janeiro. A centralização era 
vista como opressora dos espaços locais. As leituras dessa autonomia, à 
luz de contextos localizados, produzia compreensões e representações 
diferenciadas e divergentes, vinculadas a interesses concretos, como há 
muito já apontou Costa52.

O republicanismo assustava os absolutistas. Tanto o de suas lideranças 
provenientes de segmentos sociais bem situados socialmente, como em Vila 
Rica e em 1817, quanto o de outros segmentos sociais, como na Conjuração 
Baiana e, ainda, em 1817. A República soava aos ouvidos dos absolutistas, 
sobretudo depois de 1789, como a ameaça da derrubada do Trono. Depois 
da morte, na guilhotina, de Luís XVI e de Maria Antonieta, em 1793, esse 
temor crescia, mais forte ainda, como possibilidade real de execução de 
cabeças coroadas.

Se não é possível generalizar que apenas aqueles movimentos com 
presença de segmentos subalternos causavam apreensão, não se pode 
generalizar, tampouco, a reação absolutista: na Inconfi dência Mineira, 
houve condenações, mas, à exceção da de Tiradentes, as penas foram 

52 Consultar COSTA, op.cit. A autora confi gura as diversas dimensões abrangidas pela ideia 
de liberdade: Para os proprietários agrários e comerciais, a expectativa de se livrarem dos 
custos da intermediação comercial portuguesa; para os segmentos médios urbanos, a de 
ter acesso a certas ocupações (militares, por exemplo); para todos esses segmentos, a 
desoneração dos pesados encargos tributários impostos pelo fi scalismo estatal português, 
além da esperança de diminuir a carestia; para os escravos, a libertação de sua condição 
servil. E, ainda, uma conotação de corte étnico: para negros e mulatos, a igualdade de 
tratamento com os brancos.
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comutadas; na Conjuração Baiana, de base mais popular, houve mais e 
pesadas punições aos segmentos populares, e a elite intelectual delas 
escapou; na Revolução de 1817, a repressão foi bastante dura, executando-
se lideranças revolucionárias de elite53. Separado o Brasil, a monarquia 
bragantina executa Frei Caneca e outros participantes da Confederação 
do Equador. É possível pensar que a repressão se abateu mais fortemente 
contra segmentos subalternos? Por que foram aliviados da condenação 
fatal os demais participantes de 1789 e anistiados muitos dos envolvidos em 
1817, presos na Bahia? Por que revolucionários de elite foram executados? 

Em 1792, a rainha D. Maria I comutou as penas, exceto a de Tiradentes, 
cujo enforcamento teve intenção explícita de exemplarizar e dissuadir os 
“povos” de contestarem o Regime. Ainda não haviam se sucedido os trágicos 
acontecimentos com os Bourbon e o prolongado processo de autofagia 
revolucionária do Terror. Essa razão e, talvez, até o fervoroso catolicismo 
da rainha podem explicar a sua clemência para com os insurgentes, mas 
isso não minimiza o viés classista de sua piedade cristã. Já depois de 1817, 
a conjuntura era outra: os ecos da Marselhesa pareciam ressoar altos em 
Pernambuco. Napoleão já fi zera muitos estragos no absolutismo, embora 
se valendo de uma monarquia pessoal para disseminar as ideias liberais na 
Europa. D. João sentira na própria pele as investidas do Corso. O liberalismo, 
mesmo refreado pela liberal Inglaterra, penetrara na Península Ibérica: o 
rei da Espanha fora deposto54 e o poder absolutista, limitado pelas Cortes 
de Cádis. Em Portugal, Gomes Freire de Andrade tentara movimento 
semelhante55. Teriam sido estes os motivos para a violência da repressão 
em 1817? Ou apenas o “realismo maior do que o rei” do Conde dos Arcos?56

O argumento de que a presença da Família Real teria acelerado o processo 
de autonomia, carrega subjacente um outro: o de que os movimentos 
anticoloniais não teriam forças para se consumarem. A repressão pode 
ser invocada como um indício de que a metrópole ainda dispunha de força 
reativa. Mas a refl exão sobre o curto decurso de tempo (apenas cinco anos) 
que separa a mais dura repressão a um movimento anticolonial (1817) e a 
separação formal do Brasil também pode ser invocada contrafactualmente, 
apontando que as bases absolutistas monárquicas e do Antigo Regime já 
não se sustentavam. 

53 A exemplo de Domingos José Martins e José Luís de Mendonça, e dos paraibanos Amaro 
Gomes Coutinho e José Peregrino de Carvalho. 

54 Carlos IV da Espanha era pai de Carlota Joaquina, esposa de D. João.
55 Andrade, de militar que lutou pelas forças absolutistas contra a Convenção Francesa, passou 

a integrante das tropas de Junot, em Portugal, e foi membro da Maçonaria. 
56 D. Marcos de Noronha e Brito, 8º Conde dos Arcos, 7º e último Vice-Rei no Rio de Janeiro 

(1806-1808) e Governador da Bahia quando do movimento de 1817, responsável pelo início 
da repressão aos revolucionários pernambucanos.
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 Apesar de mais de três séculos de monarquia, que tão profundamente 
marcaram a cultura política do país, a ponto de amarmos a ideia de um rei 
– nem que seja Pelé, Roberto Carlos ou outras fi guras (nossos governantes, 
como Lula), diante dos quais nos prostramos como súditos – a vitória da 
monarquia bragantina não era irreversível na conjuntura próxima a 1822, 
quando, então, os acontecimentos se precipitaram e se canalizaram para 
o riacho do Ipiranga. Este enunciado é uma metáfora intencional: ao invés 
das águas desaguarem no oceano de possibilidades políticas mais amplas, 
na direção de uma democracia, por exemplo, estreitaram-se para um riacho 
– um regime político limitado, autoritário e elitista. 

Além de à própria dinastia bragantina, a quem interessava a preservação 
de um governo monárquico?

Reprimidos os revolucionários do fi nal do século XVIII e os de 1817, a 
monarquia interessava a vários segmentos sociais, se pensarmos que a 
manutenção da união com Portugal foi arvorada até quase às vésperas 
do 7 de setembro e, em alguns lugares (Bahia, Maranhão, Pará), mesmo 
depois. Mas é a partir de 1820, com a chamada Revolução do Porto e seus 
desdobramentos, que foi sendo costurado um acordo político entre vários 
interesses: os dinásticos de D. Pedro, como meio de preservação, que 
as autonomias provinciais poderiam ameaçar; os da Corte enraizada; os 
dos grupos sociais locais (províncias do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 
Paulo), com o apoio do Rio Grande do Sul, articulando um bloco regional 
dentro do Reino Unido57. A partir desse conjunto de forças, são acionados 
entendimentos com representantes de Pernambuco e da Bahia, nas Cortes, 
em torno da ideia de ser criado um centro de poder no Brasil. Também à 
Inglaterra interessava a monarquia: as tradicionais relações britânicas com 
a realeza lusitana lhe valiam acordos vantajosos, e, mais, havia o receio do 
republicanismo, que soava ao Governo inglês como sinônimo de revolução 
– e jacobina!58 A solução monárquica acaba por sobrepor-se, pois, amparada 
em dois temores: o da recolonização e o da fragmentação política. 

A historiografia dos anos recentes já elaborou uma considerável 
produção59 a respeito da percepção do próprio Governo português, desde 
o século XVIII, acerca da necessidade de reformas e de um projeto de 

57 Este bloco visava preservar e expandir seus interesses, em construção desde antes da vinda 
da Família Real, e teve um ponderável reforço com a proximidade do aparato estatal,e 
pelas redes familiares econômicas proporcionadas pela interiorização da metrópole.

58 À luz da experiência francesa, são razões plausíveis para que a Inglaterra não tenha 
apoiado os revolucionários de 1817 porque lhe era mais conveniente negociar com um 
único governo, como era o caso, do que com vários, se o Brasil se fragmentasse. Havia, 
ainda, o temor da instabilidade política, como na ex-América Espanhola. Os interesses 
britânicos abrangiam os de suas burguesias comercial, industrial e fi nanceira.

59 A exemplo de LYRA (1994). Essa orientação para reformar o Estado português remonta 
a Pombal. 
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construção de um “poderoso” Império luso-brasileiro, com a cooptação de 
certos segmentos sociais da Colônia. Enquanto usava de repressão contra 
seus opositores, a Coroa procurava alternativas para contornar as fi ssuras 
do regime. 

Os esforços para a manutenção da dinastia no Brasil, diante de uma 
conjuntura política efervescente, dos dois lados do Atlântico, são palpáveis. 
A primeira reação de D. João VI à Revolução do Porto foi de cautela. Na 
sequência, foi tática: o rei jura as bases da Constituição, premido pelas 
circunstâncias. Em linguagem não metafórica, a pressão das tropas 
portuguesas sediadas no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, ao longo da 
conjuntura de 1821, ante o curso dos acontecimentos em Lisboa, o rei toma 
atitudes protelatórias quanto a sua volta a Portugal. Uma espécie de “deixar 
como está para ver como é que fi ca”, dividido Sua Alteza Real no embate 
entre as posições divergentes dos seus ministros60. Com a partida do rei, 
abre-se um novo momento, polarizado em torno de D. Pedro e formalizado 
no Fico. Por outro lado, havia esforços paralelos de grupos sociais, e não só 
da própria monarquia, no sentido da não-separação, que perduraram até 
1822 e, em certas regiões do país, além desta data. 

Mas, se o medo da recolonização interessava a todos os segmentos 
envolvidos na transação com o Príncipe, às forças políticas de províncias 
situadas fora do Centro-Sul, mesmo compostas com a Corte, interessava 
disporem de maiores autonomias locais. A sua diferença com os 
monarquistas residia numa questão: a quem conferir autoridade e em que 
medida, ao rei ou ao povo? O republicanismo é derrotado em 1822, quando 
a questão colonial preponderou sobre outras. Mas não desaparece. É 
presente no 1º Reinado e ao longo do período regencial. 

Por que não uma (Con)Federação de Brasis, mas uma monarquia 
unitarista? O embate sobre a Liberdade 

Em uma brincadeira contrafactual, tivesse sido outra a história do Estado 
Nacional brasileiro, poderíamos estar realizando este evento numa nação 
chamada Confederação do Equador ou em alguma dessas Repúblicas: de 
Cachoeira (Bahia) ou do Piratini (Rio Grande do Sul) ou Amazônida (Pará)61. 
Em outras palavras, teria havido a fragmentação do Brasil.

60 O Conde, depois Duque, de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, ministro dos Negócios 
Estrangeiros de D.João VI, era favorável ao retorno do rei a Portugal. Tomás Antonio de 
Vila Nova Portugal, conselheiro do rei e depois seu ministro, reunindo as pastas do Reino, 
da Fazenda, dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e, transitoriamente, a da Marinha, era 
favorável à permanência no Brasil.

61 Referências, pela ordem, ao movimento federalista do Recôncavo baiano (1831-32), à 
república proclamada pelos Farrapos, em 1835, e à República proclamada pelos Cabanos 
do Pará, também em 1835. Sobre tais movimentos, ver, respectivamente: ARAS (1995); 
DACANAL (1985); DI PAOLO (1986). 
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A defesa de uma organização de poder territorialmente descentralizada, 
mais forte do que o republicanismo, como já assinalada, se expressava na 
ideia de (Con)federação. A um ponto tal que, mais tarde, durante a Regência, 
cogitou-se uma monarquia federativa62. Três séculos de monarquia 
centralizada não haviam disciplinado forças de diástoles na formação 
social da Colônia: a ausência de um aparato de governo amplamente 
territorializado (ainda hoje, o Estado é ausente em muitos espaços) e o peso 
do grande domínio fundiário relativamente autossufi ciente, ensejando um 
poder local de mando sobre uma população subalternizada, engendraram 
vivências, sentimentos e identidades localistas, de pátrias locais que, se 
não conseguem romper a sístole centralista, mesmo após 1822, expressam 
tensões em defesa de suas autonomias. Certo liberalismo presente no 
Império, talvez o mais aproximado, formalmente, do liberalismo europeu, 
no tocante à liberdade dos proprietários frente à ingerência do Estado, 
encontrava respaldo, em uma “tradução” tropical, no mandonismo. Ao 
passo que as autonomias locais foram construindo o self-government, nas 
13 colônias inglesas, aqui se construiu um liberalismo oligárquico, em uma 
leitura sui generis do laissez-faire.

Os movimentos anticoloniais pré-autonomia e os movimentos 
sociopolíticos até 1848, a par de condicionantes específi cos, guardavam 
em comum o autonomismo, embora os teóricos também fossem lidos 
sob perspectivas diversas, às vezes imperceptíveis sob um discurso 
generalizante de defesa das “franquezas provinciais”63.

Quando se teve conhecimento, no Brasil, da Revolução do Porto, o 
acontecimento foi recebido com júbilo, pesando o sentimento e a avaliação, 
dos segmentos sociais envolvidos, de que os laços de opressão do Antigo 
Regime seriam afrouxados, o seu poder, limitado, e haveria maiores 
liberdades aos espaços locais para se autogovernarem. Instituíram-se Juntas 
nas províncias, corroboradas pelas Cortes de Lisboa. A medida, por outro 
lado, era uma estratégia para enfraquecer a realeza bragantina sediada 
no Rio. Daí as inúmeras manifestações de apoio aos constitucionalistas 
portugueses e de reafi rmação da unidade luso-brasileira. Os liberais dos 
dois lados do Atlântico pareciam unidos pela ideologia. Em contraste, em 
várias partes do país, o Rio de Janeiro, como sede da monarquia, era visto 
como a encarnação do absolutismo, pois reproduzia a relação colonial – 

62 Referência ao projeto de Miranda Ribeiro, apresentado à Câmara dos Deputados em 1831. 
Consultar JANOTTI (1990). 

63 O projeto de Frei Caneca foi o mais bem elaborado da 1ª metade do século, da perspectiva 
dos segmentos sociais médios urbanos, enquanto articulação de uma organização 
territorial de poder (a forma confederada) com uma composição mais democrática de 
representação política. Consultar FERRAZ (2000). 
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antes, de Lisboa –, subordinando certas capitanias/ províncias mediante a 
canalização de seus recursos fi nanceiros.

O deslocamento destas posições somente ocorre quando os 
representantes portugueses e os brasileiros se confrontam em torno do grau 
de autonomia a ser estabelecido para o Reino Unido, na constituição em 
elaboração nas Cortes. Desse embate, resulta o endurecimento dos liberais 
lusitanos64, buscando enfraquecer as Juntas, retirando-lhes o controle do 
poder militar (o Governo de Armas) e subordinando-o a Lisboa. Pesou 
nessa decisão o temor de que as autonomias das Juntas deslizassem para 
o seu desligamento de Portugal. No momento seguinte, com os limites 
de percepção das contraditórias lideranças constitucionalistas lusitanas, 
acerca dos sucessos no Reino Unido, gradualmente, representantes deste 
último nas Cortes (as bancadas de São Paulo, Bahia e Pernambuco) foram 
unifi cando, minimamente, suas propostas políticas diferenciadas65. E, no 
Brasil, da adesão constitucional a Lisboa, guinou-se para o apoio ao Rio 
de Janeiro. Isso, já partido o rei. Não era, apenas, um oceano a separar as 
lideranças portuguesas e as do Brasil: era um tempo histórico novo, de 
aspirações à liberdade, contra a opressão do sistema colonial e não apenas 
da monarquia absolutista – que fazia parte do sistema –, situação/crise não 
compreendida pelas Cortes, quando tomaram as medidas recolonizadoras. 
Ou difícil de ser compreendida nos contornos de condicionantes materiais 
e mentais de uma burguesia lusitana frágil e subordinada, buscando 
reiterar o tempo para manter o exclusivo colonial. Nesse ato, o liberalismo 
constitucionalista das Cortes tem o seu limite antiliberal. 

Esse é o momento em que forças locais de várias províncias, 
inclusive aquelas resistentes ao movimento em curso, de separação 
do Reino Unido, polarizado no Príncipe Regente, se aperceberam de 
que suas autonomias estavam sendo restringidas. Então, deslocam 
suas perspectivas, e o consequente apoio político, do projeto de 
unidade luso-brasileira com autonomia de base local-provincial, para o 
projeto separatista em relação a Portugal, mas em unifi cação pelo Rio 
de Janeiro. Se, neste reposicionamento de forças políticas, até então, 
recalcitrantes, pesou o temor da recolonização, nele também se jogou 
a expectativa de preservação das liberdades. Heterogêneas que fossem 
as forças antiabsolutistas, elas encontram a sua coesão momentânea 
no antiportuguesismo66. O confl ito de nacionalidades canaliza a antítese 
64 Formalizado em medidas como a extinção da Regência de D. Pedro, a exigência de seu 

retorno a Portugal e 
de obediência das províncias a Lisboa , e não mais ao Rio de Janeiro, com a extinção de 

vários órgãos administrativos aí sediados. 
65 Consultar Cf. BERBEL (1999); SILVEIRA (2004, p. 19-56).
66 Consultar COSTA, op. cit. O antiportuguesismo se manifestou em confrontos entre 

lusitanos e brasileiros, inclusive com a expulsão de muitos portugueses do Brasil, 
depois do 7 de setembro, em várias províncias.
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recolonização-autonomia.
Percebe-se, assim, que não havia uma unanimidade geral ao Reino Unido 

quanto à separação porque não existia sequer uma unidade nacional. 
Não havia Brasil. Tanto isto se explicita no recinto das próprias Cortes 
portuguesas67 como nos processos específi cos das capitanias/ províncias, 
antes e depois de 1822. A nacionalidade não surgiu por um passe de mágica, 
nem por concessão dos governantes, segundo denota a fala celebrativa do 
Presidente Lula, a não ser, naquele momento, em uma tessitura tênue, mais 
de sentimentos e percepções do que obra de edifi cação política, como reação 
às medidas retrógradas das Cortes. A lusofobia é, assim mesmo, discutível, 
pensando-se os casos da Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Província Cisplatina.

A tese da interiorização da metrópole, desse modo, se constituiu em 
referencial historiográfico fecundo para o entendimento do primeiro 
momento da transição da monarquia absolutista para uma monarquia 
constitucional, ou, mais profundamente, do Antigo Regime para um regime 
representativo formal, e é uma tese localizada e parcial. Em outros termos: 
a interiorização da metrópole não produzira os mesmos desdobramentos, 
já referidos, para todo o território da Colônia, depois Reino Unido. Não 
decorrem, em outras regiões do país, e no mesmo ritmo, mudanças 
desencadeadas pelo evento de 1808, como acontece na região Centro-
Sul. Tanto não acontecem que são manifestos outros projetos, antes e 
durante a permanência da Corte portuguesa e depois de 1822, ao longo 
de toda a 1ª metade do século. Trata-se de processos regionais, singulares, 
de autonomias que o Governo central do Rio de Janeiro buscou reprimir. 

No entremeio entre a posição recolonizadora (reiterativa da 
centralização do poder) e a posição autonomizadora (reivindicativa da 
descentralização), é urdido o projeto de unidade em torno do herdeiro 
bragantino, confi gurada, depois de 1822, em uma monarquia unitarista. Este 
projeto não estava plenamente confi gurado quando do ato do Ipiranga. 
Seus esboços iniciais são explicitados na representação apresentada a 
D. Pedro68 pela bancada paulista às Cortes, liderada por José Bonifácio. 
Se já tinha um contorno separatista anticolonial, foi sendo lavrado ao 
sabor do adensamento crítico da atmosfera política em Lisboa, de um 
lado, e no Rio de Janeiro, de outro, quando importantes acontecimentos 
se sucederam69. A um só tempo, o projeto expressava um processo de
67 Sintetizado na frase de Feijó – “Não somos deputados do Brasil [...] porque cada província 

se governa hoje independente.”. Consultar BERBEL, op.cit.
68 Em 16 de janeiro de 1822. 
69 No Rio de Janeiro, a convocação, em fevereiro de 1822, de um Conselho dos Procuradores 

das Províncias, por solicitação das “Representações” de Minas Gerais, São Paulo e Rio 
de Janeiro, ainda em dezembro de 1821; e a convocação, a 03 de junho seguinte, de uma 
Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa, em meio a uma Representação do Povo do Rio 
de Janeiro“, com mais de seis mil assinaturas, por iniciativa do Senado da Câmara da cidade, 
que custou aos seus idealizadores (Gonçalves Ledo, José Clemente Pereira, Januário da 
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desagregação política – o temor da recolonização, a percepção de uma 
saída política sem Portugal –, e agregadora diante das províncias – o temor 
da fragmentação política, que pudesse ser ensejada pelo autonomismo 
federalista, enfraquecendo o Brasil e, assim, possibilitando a recolonização. 
Contra esta, a separação do Reino Unido. Contra o autonomismo, a unidade 
do Brasil, costurada por um Centro de coesão política, o Príncipe.

Aos centralistas, interessava a indivisibilidade do poder. Aos federalistas, 
maior Liberdade contra o excesso de Autoridade. O confl ito entre estes 
princípios e seus agentes, expressando as diferenças internas da frente 
anticolonial, no entanto, foi adiado, historicamente, para depois de 1822, 
pois a problemática da relação com Portugal fez-se mais premente. 

Por que não uma democracia, mas um regime autoritário e elitista?
O embate sobre a Igualdade 

O equacionamento das duas problemáticas anteriores – Por que não 
fomos uma República e Por que não fomos uma (Con)federação? –, isto é, 
a decisão sobre a forma de governo e a organização político-territorial do 
Brasil depois da formalização da autonomia, se completa pela resolução 
histórica de uma terceira problemática: Por que não fomos uma democracia? 
Cabe, então, inquirirmos o porquê de o Estado Nacional brasileiro não ter 
se tornado democrático. 

O Bloco de Poder70 do Estado Português na América era composto 
pela burguesia comercial portuguesa mercantilista, detentora da 
hegemonia política, e, mais, pela elite agrária colonial e por uma burocracia 
metropolitana que gerenciava o sistema. Os proprietários coloniais 
constituíam, pois, um segmento subordinado no Bloco. Ao mesmo tempo 
em que aqueles três extratos confl uíam para interesses comuns em torno 
do projeto colonizador, cujos lucros partilhavam, não se relacionavam sem 
tensões internas, manifestas em vários momentos do período colonial, 
acerca da expropriação dos excedentes econômicos, além do fato de a 
elite agrária ter modos de vida diferenciados71. O latifúndio agroexportador,

Cunha Barbosa, entre outros) uma devassa, degredo, asilo no exterior, sob acusação de 
anarquismo e de conspiração contra o regime.

70 Consultar PORTELLI (2002). 
71 Aristocratizados pelo poder econômico e político, de âmbito local, o grupo agrário colonial 

enviava seus fi lhos para estudarem na Europa, o que proporcionou a convivência com 
transformações econômicas (Revolução Industrial), políticas (liberalismo) e culturais 
(Iluminismo) em curso na Europa, na 2ª metade do século XVIII. Uma nova Cultura Histórica 
que afetou muitos desses estudantes, no sentido de pretenderem mudanças na Colônia.
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embora uma empresa vinculada ao mercado, aristocratizara esses 
proprietários pelo escravismo e pelo clientelismo, através do exercício do 
mando, confi gurando, internamente à Colônia, uma sociedade autoritária. 
Por sua vez, a burguesia comercial lusitana era dependente das concessões 
e favores do Estado, especialmente para a proteção dos mercados coloniais 
para si. 

Era na face externa, do mercado, que os proprietários tensionavam com 
a burguesia comercial portuguesa, pois o regime de monopólio travava as 
possibilidades de expansão de seus negócios. Este é o sentido da liberdade 
contra o Antigo Regime, para a qual o grupo tinha apoio da Inglaterra. 
Ocorre que, nas peculiaridades do processo histórico da Colônia, por razões 
já expostas, fora o rei absolutista quem decretara a liberação comercial, em 
1808, e assinara os Tratados de 1810, afetando uma das bases do regime, 
os monopólios da burguesia comercial metropolitana. Quando as Cortes 
buscaram recuperar os prejuízos desse grupo, o Bloco foi se desagregando. 
Já sofrera desagregações quando a Corte se enraizara na Colônia. 

A transação entre a dinastia de Bragança, representada por D. Pedro, e 
parte da Corte enraizada e, mais, entre segmentos que podemos chamar de 
uma pré-sociedade civil72, sobretudo da região Centro-Sul, constituiu, então, 
uma frente anticolonial contra um inimigo comum, naquele momento, as 
Cortes de Lisboa.

Mas essa frente política, que promovera a autonomia, era composta de 
forças heterogêneas, guardando contradições internas que, mesmo antes 
do Ipiranga, já estavam postas, em torno de questões que iriam se converter, 
nas décadas seguintes, na agenda de construção do Estado Nacional: 

o grau de distribuição de soberania entre os interesses de 
legitimidade/tradição dinástica (D. Pedro) e os de inovação 
revolucionária (o povo);

o grau de soberania no âmbito do povo, em outros termos, 
a abrangência de representação política da sociedade. 

72 Estamos tomando como pressuposto a concepção de sociedade civil na acepção 
jusnaturalista vigente naquela época, enquanto sociedade política, baseada em relações 
de poder. Numa acepção lockeana, o termo incorpora a noção de sociedade civilizada. 
Numa acepção kantiana, a de uma sociedade estabelecida com base no direito. Consultar 
BOBBIO & MATTEUCI & PASQUINO (2000, v.2, p. 1206-1211). É difícil caracterizar a sociedade 
brasileira da época, antes da Carta de 1824, porque não havia a formalização constitucional 
de direitos e nem um contrato social. Além disso, essa sociedade apontava permanências 
estamentais (herdadas do Antigo Regime), para além do aspecto jurídico-político formal.
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Logo em 1822, ainda quando a frente estava se compondo, havia sinais 
de seus confl itos internos, nas mencionadas convocações do Conselho 
dos Procuradores das Províncias do Brasil e, depois, da Assembleia Geral, 
Constituinte e Legislativa. Ao mesmo tempo em que se contrapunha às 
forças recolonizadoras, D. Pedro e seu grupo próximo de sustentação política 
foram tomando medidas para atraírem o apoio das províncias ao projeto 
de unidade contra Portugal. Já aí é perceptível o embate entre o princípio 
da Autoridade e o princípio da Liberdade. Embora buscando a sua adesão, 
o Príncipe delimita a participação dos representantes provinciais a uma 
função consultiva, como forma de conter os liberais radicais de Gonçalves 
Ledo, que pretendiam a convocação de uma Assembleia Constituinte eleita 
pelo povo, e de manter o processo sob o controle do grupo palaciano 
liderado por José Bonifácio. A pressão popular acabou por fazer com que, 
tão logo instalado o Conselho, fosse convocada a Constituinte73. Se esta 
convocação fazia avançar o princípio da Liberdade, a forma indireta de sua 
eleição – manobra de José Bonifácio – reafi rmava o princípio da Autoridade 
(do Príncipe) e de liberais que temiam uma radicalização política. 

Episódios posteriores ao 7 de setembro vão intensifi cando o embate 
de princípios sobre a questão da soberania, que foram fazendo pender, 
num crescendo, a balança para o lado dinástico, reafi rmando o princípio 
da Autoridade do imperador. Entre outros:

a) a coroação de D. Pedro;
b) a perseguição ao grupo de Gonçalves Ledo;
c) a demissão do ministério dos Andrada (julho de 1823);
d) o confronto com a Assembleia Constituinte e a sua dissolução por 

força militar, com a prisão e o desterro de vários constituintes;
e) a outorga da Carta de 1824;
f) a repressão à Confederação do Equador.

Tais acontecimentos demonstram a eliminação gradativa dos opositores 
do imperador. A culminância do confronto deu-se em torno da Constituição. 
Desde a instalação da Constituinte74 até vários outros episódios75, houve 

73 Vide nota 69.
74 A 03 de maio de 1823, na sessão solene de instalação, as declarações do imperador, 

na Fala do Trono, causam espécie aos deputados: “(...) defenderia a Pátria, a Nação 
e a Constituição, se fosse digna do Brasil e de mim, (...) espero que a Constituição que 
façais, mereça a minha imperial aceitação, seja tão sábia, e tão justa, quanto apropriada à 
localidade, e civilização do povo brasileiro”. Grifos nossos.

75 A exemplo da incorporação dos prisioneiros portugueses da guerra da Independência da 
Bahia ao Exército brasileiro, medida que provocou desconfi ança na Assembleia Constituinte 
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confronto de forças. Não se pode afirmar, a partir de uma série de 
ocorrências daquele ano de 1823, que o princípio da Liberdade estava 
enfraquecido: há resistência dos constituintes contra atitudes autoritárias 
de D. Pedro I; e a elaboração do Projeto de Constituição76 sinalizava a 
intenção de preponderância do Legislativo sobre o Executivo, a de que 
a Nação (a soberania do povo) tivesse maiores poderes do que o Estado. 
Mas D. Pedro I tinha o apoio de elementos portugueses que passaram a 
hostilizar a Assembleia bem como forças militares que usou para dissolver 
a Assembleia77 e eliminar antigos aliados78.

Outorgada de forma autoritária e à revelia da representação da Nação, a 
Carta constitucional de 182479 invertia a abrangência de soberania política: 
dilatava-se a soberania do rei, numa espécie de constitucionalização 
de forças absolutistas, mediante a forma de governo monárquico-
constitucional unitarista e a institucionalização de um quarto poder 
– o Moderador –, exercido pelo imperador cumulativamente ao poder 
Executivo, que lhe permitia arrogar-se como mediador entre os demais 
poderes e neles interferir, afetando, pois, a sua autonomia80. Ainda assim, 

sobre os planos do Governo. A Assembleia solicita informações ao Governo sobre a medida 
e vários parlamentares a criticam. 

76 O Projeto é apresentado, em setembro de 1823, pelo deputado relator Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva (SP). Tinha 272 artigos e foi conhecida como a 
Constituição da Mandioca porque a forma proposta para a delimitação do eleitorado e 
dos candidatos à representação legislativa era o voto censitário, medido em alqueires de 
farinha. Portanto, era elitista e liberal: afi rmava os princípios das liberdades constitucionais 
e do sistema representativo, como a monarquia constitucional, a divisão do Estado em 
três poderes (inspirada em Montesquieu), a constituição da Assembleia Geral em uma 
Câmara eletiva e outra vitalícia (Senado). O poder do Imperador fi cava sob controle do 
Legislativo, não lhe sendo concedido o poder moderador, nem o direito de dissolver a 
Câmara dos Deputados, e o controle das forças armadas. O Projeto guardava marcas 
nitidamente anticolonialistas e lusófobas. O escravismo e o latifúndio eram intocados. 

77 A 12 de novembro de 1823, depois de cercado o recinto da Constituinte. 
78 Entre outros, são embarcados para a França os deputados: José Bonifácio de Andrada e 

Silva, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 
e Silva, Padre Belchior Pinheiro de Oliveira, José Joaquim da Rocha, e Francisco Gê Acaiaba 
de Montezuma. 

79 Após a dissolução da Constituinte, o imperador nomeou um Conselho de Estado para 
tratar de um novo Projeto de Constituição. Em 17 de dezembro de 1823, o ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Império, João Severiano Maciel da Costa, expedia 
o novo Projeto de Constituição para apreciação do Senado da Câmara do Rio de Janeiro 
e das câmaras das províncias, que o aprovam, à exceção de Olinda e Recife. A Carta é 
promulgada e outorgada a 24 de fevereiro de 1824 e manda-se jurá-la.

80 Apesar de o texto declarar intenções contrárias: “Art. 98. O Poder Moderador é a 
chave de toda a organização política e é delegada privativamente ao Imperador, como 
Chefe Supremo da Nação e seu Primeiro Representante, para que incessantemente 
vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais Poderes 
políticos”. Constituição brasileira de 1824. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/
Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1824>. Acesso em: 15 set. 2008.
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foi assegurada a base de representação política para as elites, com eleições 
censitárias e indiretas, constante na Constituição da Mandioca, assim como 
assegurados, também, direitos e garantias individuais. Consignava-se, 
assim, no texto constitucional, a Liberdade para iguais (os que estivessem 
na faixa de renda estabelecida), mas, ainda assim, hierarquizada quanto a 
sua participação: os cidadãos e os cidadãos ativos81. 

Se, no Projeto original, os constituintes buscaram alargar a Liberdade, 
tentando conter, de um lado, as forças absolutistas, arrogando maiores 
poderes ao corpo de representantes da Nação (Legislativo), e, de outro, as 
forças populares, mediante um corte censitário, a ingerência da Autoridade 
(o imperador) no processo, pelo uso da força, afetou as liberdades políticas, 
de modo que a articulação dos três princípios – da Autoridade, da Liberdade 
e da Igualdade – foi estruturada com limites para o que, à época, as forças 
políticas articuladoras temiam como excessos: da Autoridade, pela lei 
(constituição); da Liberdade, pela centralização do poder; da Igualdade, 
pela Cidadania restringida. 

A despeito de tais limitações, a Autoridade (o imperador) governa 
soberana e sem limites, autoritariamente, até 1826, sem a representação 
nacional. Já derrotara as forças recolonizadoras82 e já afastara o grupo de 
Ledo e o de José Bonifácio. 

A formalização do pacto entre a soberania do rei e a soberania do povo 
(leia-se: os que foram incluídos como cidadãos) derrotaria, então, os liberais 
radicais e suas aspirações mais democráticas. No plano jurídico-institucional 
(a Carta de 1824) e, também, no plano político-militar, a Autoridade fez uso 
de forte repressão, a exemplo da empregada na Confederação do Equador83. 
Como nos piores tempos do absolutismo. 

Embora o 1º Reinado ainda seja um deserto historiográfi co reinterpretativo, 
é possível problematizar que os confederados de 1824 constituem forças de 
desagregação da frente anticolonial. Por outro lado, parte dos segmentos 
sociais liberais, a exemplo da elite agrária de Pernambuco e da Bahia, de 
uma tênue adesão à frente, vão constituindo forças de agregação ao projeto 
unitarista. Muitos ex-revolucionários de 1817 somam-se às hostes imperiais 
na luta contra os confederados. 

81 Os cidadãos podiam votar; os cidadãos ativos podiam votar e ser votados.
82 Nas chamadas guerras da independência: Bahia, Pará, Piauí, Maranhão, Cisplatina.
83 A Confederação do Equador foi um movimento liberal, republicano, nacionalista e 

revolucionário. Inspirado na Revolução Francesa e no federalismo norte-americano. Foi 
uma reação contra o autoritarismo do imperador e contra as forças que o apoiavam e 
de reivindicação de liberdades provinciais. Teve adesão popular de segmentos médios 
urbanos e de escravos. Foi duramente reprimido. A execução de Frei Caneca e de outros 
participantes não fi cou a dever à repressão de 1817. Apesar da vigência de direitos e 
garantias individuais pela Carta de 1824, as Comissões Militares instauraram processos 
rápidos e sumários contra os confederados. Consultar FERRAZ, op.cit.
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Nesse posicionamento, muitas ponderações devem ter infl uído: ainda 
o temor das forças recolonizadoras, contra as quais ocorriam, em várias 
províncias, enfrentamentos bélicos; uma conjuntura de muita instabilidade 
para o novo Estado Nacional recém-emancipado84, e, talvez mais fundo, o 
medo da revolução. Para essas elites proprietárias, o povo eram elas, que 
já haviam feito a revolução, a sua revolução, nos limites de seus interesses 
e de seus medos, mesmo à custa dos anéis de suas autonomias. 

Era preciso, pois, deter os extravasamentos revolucionários para outros 
grupos sociais, que escapassem ao controle e subvertessem a ordem social: 
os segmentos médios urbanos e a grande multidão de mestiços, que formam 
a Plebe anárquica. E os escravos. A alusão ao haitianismo é recorrente, ainda 
mais quando, na conjuntura de 1826, a Câmara dos Deputados discute a 
extinção da escravidão85.

O liberalismo começa a represar suas águas. E distancia-se da democracia. 
Mas um riacho não pode conter o oceano. 
De modo que o embate entre Autoridade, Liberdade, Igualdade 

permaneceu em aberto, a atravessar a construção do Estado Nacional, 
ao longo do século XIX. Melhor dizendo: também o século XX, até hoje, 
aponta que a construção do Estado Nacional, se é obra sempre inacabada, 
é edifi cação a que, talvez, faltem até mesmo os alicerces de uma Nação, se 
por isto entendermos que a Cidadania ainda não é universal no país.

Considerações fi nais: o desfecho sem fecho

Recentemente, foi premiada pela UNESCO uma redação intitulada 
“Pátria, Madrasta Vil”86, a propósito do tema da pobreza e da desigualdade. 
Ocorreu-nos, de imediato, a letra do Hino da Independência: 

Já podeis da Pátria fi lhos,
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 

E, reiterativa, a do Hino Nacional Brasileiro: 

84 Questões cruciais a sua confi guração e à ordem social estavam em pleno curso: a de seu 
reconhecimento externo, a guerra na Cisplatina, a crise fi nanceira, a renovação dos tratados 
de 1810 com a Inglaterra, a sucessão portuguesa.

85 O primeiro projeto de lei, nesse sentido, foi apresentado por José Clemente Pereira, 
prevendo a abolição para 1840. Uma emenda é aprovada, propondo-a para dali a seis anos. 

86 De autoria de Clarice Zeitel Vianna Silva, estudante de Direito da UFRJ.
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Dos Filhos deste Solo 
És mãe gentil, 
Pátria amada, Brasil!

O que transformou a pátria de mãe em madrasta? Afi nal, todas as mães 
são deterministicamente boas e as madrastas, deterministicamente más?

Que a refl exão sobre a Cultura Histórica relativa à formação inicial de 
nossa nacionalidade faça-nos sair do torpor, pois o Brasil continua a ter 
um governo extremamente centralista, articulado a governos locais com 
fortes marcas de mandonismo familiar, a registrar profundas desigualdades 
regionais, apesar de, formalmente, uma República, que deveria constituir, 
efetivamente, uma sociedade de privilégios. 

Que o exame da Cultura Histórica a contrapelo – desocultando os 
ufanismos celebrativos, fazendo falar os silenciados, mapeando as nossas 
trajetórias interrompidas, os projetos que fi caram a caminho – faça-nos 
evocar o que disse o poeta Antonio Machado, durante a Guerra Civil 
espanhola: “ao examinar o passado para ver o que levava dentro, era fácil 
encontrar nele um acúmulo de esperanças nem alcançadas nem falidas, 
isto é, um futuro” 87. 
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