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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho monográfico deriva de atividades de investigação e diálogo internos aos Grupos 

de Pesquisas que têm se debruçado, no âmbito da UFPB, sobre a História da Educação e o 

papel desenvolvido pelos intelectuais brasileiros nas discussões e no implementar de 

mudanças na educação nacional e, de forma particular, nos Planos de Trabalho introduzidos 

no Projeto PIBIC 2010/2011 e 2011-2012. A ideia central desse trabalho está situada na 

esteira de tradição recente que se debruça sobre a temática, muitas vezes, inescrutável em 

certos contextos de pesquisa qual seja a reflexão crítica sobre o pensamento produzido em 

solo nacional relativo à sua formação histórica e, em especial, a discussão em torno das 

relações constitutivas à produção dessas ideias e a consequente gestação de mudanças dela 

derivadas em relação ao impacto de alguns desses projetos sociais. A partir das pesquisas, 

muito nos interessou o intelectual alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos (1839-1875) 

por observar que este personagem atravessou parte importante da história imperial brasileira 

inserido em debates sobre questões presentes na agenda política desse período. Como figura 

de transição e grande organizador das ideias que circularam no Brasil-Império, Bastos trata de 

vários problemas referentes à instrução, considerada como elemento fundamental de uma 

proposta de reforma moral da sociedade. Foi deputado pela província de Alagoas e como 

escritor produziu grandes obras. Tavares Bastos tem sido revisto em trabalhos recentes 

(GONÇALVES, 2008; MORAIS FILHO, 2001; SILVA, 2005; SOUZA, 2010; URBINATI, 

2010), o que demonstra uma retomada de suas ideias e análises sobre o Brasil. Dentre várias 

obras produzidas pelo autor, debruçamo-nos em A Província (1870), com o objetivo central 

de compreender a ideia de instrução presente na referida obra, e o papel desta para o 

intelectual em questão, a qual, do nosso ponto de vista, está fundamentalmente alicerçada na 

ideia central de liberdade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brasil-Império. Tavares Bastos. A Província. Educação.   
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ABSTRACT 

 

This monograph is resulted from research activities and internal dialogue with research 

groups in Universidade Federal da Paraíba (UFPB) that have been addressing on the history 

of education and the role played by Brazilian intellectuals in the discussions and changes 

implementation in national education and, in special, the PIBIC Project work plans introduced 

between 2010/2011 and 2011-2012. The central idea of this work lies in the recent tradition 

that focuses on the thought produced in Brazil, its historical formation and, in particular, the 

discussion of constitutive relations for the production of these ideas and the change planning 

consequently derived from the impact of this about some of social projects engaged. We 

consider this topic is yet a theme often inscrutable in certain research contexts which is a 

critical reflection. From the research, we are very interested in the intellectual Aureliano 

Candido Tavares Bastos (1839-1875), from Alagoas, Brazil. In research we observed he was a 

character that has gone through an important part of Brazilian imperial history, inserted in 

debates about issues in the political agenda of that moment. As a transitional figure and a 

great organizer of ideas circulating in Brazil Empire, Tavares Bastos‟s deals with various 

issues related to schooling, regarded as a key element of a proposal to morals reform of 

society. He was a deputy for the province of Alagoas and, as a writer, produced great works. 

Tavares Bastos has been revised in recent studies (GONÇALVES, 2008; MORAIS FILHO, 

2001; SILVA, 2005; SOUZA, 2010; URBINATI, 2010), demonstrating a renewal of his ideas 

and analysis about Brazil. Among several works produced by the author we analyze here the 

book “A Província” (1870), in order to understand the central idea of this schooling in such 

work, and the schooling role according to Tavares Bastos, that is from our point of view, 

fundamentally grounded in core idea of freedom. 

 

 

KEYWORDS: Empire of Brazil; Tavares Bastos; A Província; Education  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho monográfico é um desdobramento nas atividades dos Grupos de 

Pesquisas que tem se debruçado sobre a História da Educação e o papel desenvolvido pelos 

intelectuais brasileiros na construção da educação nacional, a saber: História da Educação no 

Nordeste Oitocentista – GHENO
1
, Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e 

Educação no Brasil" - HISTEDBR
2
, e de forma mais particular, nos projetos PIBIC- 2010/ 

2011/ 2012
3
 sob a orientação do prof. Dr. Jean Carlo de Carvalho Costa.  

É possível identificar produções recentes sobre História da Educação no curso de 

Pedagogia, como os trabalhos monográficos A instituição pública primária: o método de 

ensino monitorial/ mútuo na Província da Parahyba do Norte (1822-1849) (RODRIGUES, 

2011); Manoel Bomfim intelectual da primeira república: Educação, formação nacional e o 

Brasil moderno (GALVÍNCIO, 2010); Experiências educacionais na Paraíba para o meio 

rural (1930-1937): ações civilizadoras, profissionalizantes e disciplinadoras (PEREIRA, 

2010); O projeto abolicionista de Joaquim Nabuco: formação nacional, reformas sociais e 

universalização da instrução pública (SILVA, 2010); Da memória à História: Argentina 

Pereira Gomes e as suas contribuições à educação paraibana (MENDES, 2009); entre outros. 

Essa produção recente traduz a importância que esta área tem adquirido nos últimos 

anos no âmbito da graduação, como consequência do esforço de certos profissionais do curso 

em estreitar as atividades desenvolvidas no programa de Pós-Graduação em Educação dessa 

Universidade. No referido programa existe uma Linha de Pesquisa intitulada História da 

Educação, da qual fazem parte treze professores pesquisadores, dentre os quais o orientador 

deste trabalho, o prof. Dr. Jean Carlo de Carvalho Costa, que compõe a sublinha do Grupo de 

estudo e pesquisa da Educação da Paraíba (HISTED-BR), História intelectual e dos 

intelectuais, (auto) biografias e estudos de gêneros. 

                                                 
1
 O Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste Oitocentista (GHENO) iniciou suas atividades em 

2004, e discute temas relacionados à instrução pública e particular no Brasil Imperial (1822-1889). Participam 

alunos do Programa de Pós-Graduação em História e em Educação, bem como alunos dos cursos de graduação 

em História e em Pedagogia que tem interesse por esse período. 
2
 O grupo de pesquisa é vinculado ao nacional Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no 

Brasil" - HISTEDBR, coordenado pelo Dr. Dermeval Saviani da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. 

No âmbito local, tem se concentrado nas pesquisas históricas sobre a educação da Paraíba, através do 

levantamento e catalogação das fontes para a História da Educação paraibana. 
3
 Participei como aluna bolsista do projeto PIBIC 2010/2011, intitulado “Itinerários Intelectuais e formação 

nacional no Brasil moderno: escravidão, educação e reformas sociais no Projeto de Modernidade de Joaquim 

Nabuco”. Esse projeto foi renovado em 2011/ 2012 e recebeu o título “Circulação de ideias, intelectuais, 

educação e modernidade na Parahyba (1870-1889)”.  
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Nesse sentido, este trabalho está inserido nas discussões presentes nas referidas 

produções, na medida em que pretende aproximar a historiografia sobre a educação produzida 

no Brasil, e em particular no contexto local, e o papel de alguns de seus atores na formação da 

nação. 

De acordo com Costa (2011), é possível identificar após ostracismo enfrentado pela 

temática no meio acadêmico brasileiro, um processo de retomada e avaliação crítica da 

memória nacional, onde personagens esquecidos retornam ao palco de discussões sobre o 

nacional e temas a ele associados, como, por exemplo, a forma por meio da qual ideias e teses 

sobre educação e instrução, circularam, e foram assimiladas a práticas e a interpretações sobre 

o nacional. De fato, esse retorno tem-se dado a partir de contribuições monográficas, teses e 

dissertações que tem gestado trabalhos sobre os que se denominam hoje os intérpretes do 

Brasil
4
. Esse trabalho faz parte dessa retomada, quando se propõe articular a discussão desses 

intelectuais no tenso contexto nacional da segunda metade do século XIX e o contributo 

desses para pensar e efetivamente materializar elementos importantes na educação e na 

instrução do país.  

Nosso interesse no intelectual em questão deu-se por observar que este personagem 

atravessou parte importante da história imperial brasileira, em particular, a década de 1960, 

período de grande efervescência política no Brasil (RÊGO, 1993). Esse contato num primeiro 

momento ocorreu a partir do Projeto PIBIC 2010/2011, intitulado “Itinerários Intelectuais e 

formação nacional no Brasil moderno: escravidão, educação e reformas sociais no Projeto de 

Modernidade de Joaquim Nabuco”, onde analisamos este sujeito de renome nacional, 

estudado por nós como um intelectual que analisou as possibilidades e consequências de 

pensar radicalmente a necessidade emergente de reformas sociais no Brasil Império, 

elaborando o diagnóstico do atraso brasileiro, a partir de uma visão multifacetada, 

considerando inclusive de modo inevitável os elementos raciais (COSTA, 2010). Debruçamo-

nos tanto na literatura sobre o próprio Joaquim Nabuco, como também sobre aquela voltada a 

outros sujeitos que o influenciaram e foram importantes na trajetória deste. Como por 

exemplo, Aureliano Cândido Tavares Bastos, sujeito citado em vários momentos por Nabuco 

quando esse se referia a atuação do parlamentar como um homem que pensou e escreveu para 

                                                 
4
 Aqui, para explicar a ideia de intérprete, aproprio-me da seguinte passagem de Costa (2012) "Na esteira de 

OLIVEIRA (2009), utilizamos a expressão no sentido que lhe foi atribuído por Lourenço Dantas Mota (2004), 

ou seja, esses, os intérpretes, são aqueles autores que escreveram “obras fundamentais” para o entendimento da 

formação da sociedade brasileira, representativas de “duradouros instrumentos de conhecimento”. “Demiurgos”, 

autores como o próprio Nabuco, os quais acabaram por legar, nas palavras de Oliveira (2009, p. 242), não apenas 

contribuições originais, mas como nos diz o próprio Mota (2004, p.9): “as grandes perguntas que nos fizemos 

sobre o que somos e qual nosso lugar no mundo.”” (COSTA, 2012, p. 192). 
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o Brasil (PONTES, 1975), principalmente, sobre questões como a navegação, escravidão, 

imigração e reforma eleitoral, temas sobre os quais ambos os intelectuais debruçaram-se.  

O contato com o intelectual Tavares Bastos foi ampliado através das discussões 

gestadas na disciplina Estado, intelectuais e educação no Brasil Oitocentista, ofertada pelo 

prof. Dr. Jean Carlo de Carvalho Costa, no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE). Participando na referida disciplina como ouvinte, foi possível identificarmos Tavares 

Bastos, intelectual que esteve engajado com a política imperial e as discussões sobre os 

problemas do País.  

Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu na cidade de Alagoas-SE em 1839 e faleceu 

em Nice na França em 1875. Entrou na faculdade de direito de Olinda aos 15 anos e depois 

transferiu-se para São Paulo, onde terminou o curso em 1858. Foi deputado pela província de 

Alagoas em 1860 e encerrou sua carreira parlamentar em 1868. Como escritor produziu Os 

males do Presente e as esperanças do futuro (1861), Cartas de um solitário (1861-1862), O 

vale do Amazonas (1866), Memórias sobre a imigração (1867) e A Província (1870) 

(GONÇALVES, 2008). O intelectual alagoano tem sido revisto em trabalhos recentes 

(GONÇALVES, 2008; MORAIS FILHO, 2001; SILVA, 2005; SOUZA, 2010; URBINATI, 

2010), o que demonstra uma retomada de suas ideias e análises sobre o Brasil. 

Dentre as obras produzidas por Tavares Bastos, debruçamo-nos em A Província 

(1870), projeto de reordenação político-institucional do Brasil, baseado no princípio de 

descentralização do poder e maior autonomia provincial (REGO, 1993). A obra está dividida 

em três partes: Centralização e Federação, Instituições Provinciais e Interesses provinciais. O 

nosso objetivo central, em função do próprio tempo escasso que caracteriza um trabalho 

monográfico é efetuar uma análise de uma das principais partes desse livro, que é aquela 

dedicada à instrução, na qual ele elabora não apenas um diagnóstico sobre a instrução, mas 

constrói uma série de propostas para a reordenação do ensino no País. Nosso objetivo geral 

foi analisar a parte referente à Instrução Pública na obra do referido intelectual, A Província 

(1870). Como desdobramento desse objetivo, outros foram derivados: 

 Compreender qual é a relevância dos intelectuais brasileiros no campo da 

educação; 

 Apresentar os principais elementos que caracterizam os debates em torno da 

Instrução Pública a partir de 1854, data da reforma proposta para a instrução 

primária e secundária promovida por Couto Ferraz, especialmente a partir das 

discussões colocadas pelos intelectuais Antônio de Almeida Oliveira (1843-1887), 

José Liberato Barroso (1830-1885) e Tavares Bastos (1839-1875). 
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 Analisar o diagnóstico e os elementos propositivos elaborados por Tavares bastos 

em relação aos limites e possibilidades que envolvem a instrução pública no 

Brasil Oitocentista. 

 

Do ponto de vista metodológico, esse estudo situa-se no âmbito das abordagens 

interpretativas encaminhadas pela hermenêutica de Paul Ricoeur (1913-2005), que chama a 

atenção no sentido de explicar que a narrativa não coincide com o fato ocorrido, mas é fruto 

da construção do historiador sobre tal acontecimento, estando paralelo a um fato ficcional. Ou 

seja, “[...] somente pela mediação da leitura é que a obra literária obtém sua significância 

completa, que estaria para a ficção assim como a representância está para a história.” 

(RICOEUR, Apud CORSI, 2008, p. 07). 

Assim, o que dirige a narrativa é, além da documentação que a fundamenta, o fato de 

não terminar na obra histórica, mas se realizar no espectador ou leitor que a reconfigura 

enquanto receptor, co-autor (REIS, 2006). A narrativa reorganiza, rearticula, ressignifica os 

sinais de uma cultura em que o autor e o espectador estão imersos. A obra histórica produz, 

faz circular, renova, transmite cultura, transformando a realidade social. A cultura humaniza 

porque é “tempo narrado-reconhecido”, espelho da vida compartilhada, que transforma o 

sujeito e a sua ação. (REIS, 2006, p. 27). 

Em outras palavras, ao vivenciar o texto, o leitor percebe os vários sentidos 

possibilitados pelo mesmo devido aos fatores de influência presentes em sua interpretação, 

tornando improvável que o texto chegue a exprimir a intenção exata que o autor deseja 

expressar. Desta forma, a posição do historiador se coloca como fundamental na construção 

do texto histórico, refletindo sua subjetividade. Para Ricoeur, “a história faz o historiador 

tanto quanto o historiador faz a história.” (RICOEUR, Apud CORSI, 2008, p. 16). Assim 

como em sua investigação o pesquisador não se envolve apenas com o método, mas com a 

possibilidade de gerar uma interpretação a partir desse diálogo estabelecido entre o sujeito do 

presente e a obra analisada, alicerçada também no conjunto de interpretações sobre ela já 

gestadas.  

Para isso realizamos uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, onde nossa 

principal fonte será a obra A Província (1870) de Tavares Bastos. Utilizamos a edição 

publicada pelo Senado Federal em 1996, que conta com a introdução de Antônio José 

Barbosa. Atrelado a esta fonte utilizamos livros e artigos científicos que nos ajudaram a 

compreender o contexto da época, assim como a ideia de instrução no círculo de ideias do 

período e o papel desta para o intelectual em questão. Realizamos a leitura e registro através 
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do fichamento, onde utilizaremos as fichas do tipo citações que reproduz de maneira “[...] fiel 

às frases e sentenças consideradas relevantes ao estudo em pauta” (MARCONI; LAKATOS, 

2007, p.59), e, também as fichas de resumo que “apresentam uma síntese bem clara e concisa 

das ideias principais do autor” (MARCONI; LAKATOS, 2007, p. 60), com o objetivo de 

compreender e cruzar as informações acerca do período e do intelectual estudado. Após ter 

dissertado sobre a metodologia realizada no trabalho, em seguida abordaremos a importância 

dos estudos históricos em educação, a fim de situar a relação da pedagogia com o campo de 

conhecimento o qual se encontra o trabalho, a saber, História da Educação. 

Segundo Saviani (2005) a preocupação em desenvolver uma História da Educação está 

relacionada aos primeiros cursos de formação de professores e, portanto, na criação do curso 

de pedagogia em 1939 quando essa disciplina foi ensinada regularmente. Do início do curso à 

década de 60, esse componente ocupou lugar de destaque no currículo
5
, situação que só foi 

modificada com o parecer do CNE n. 252, de 1969, que introduziu no currículo as 

habilitações pedagógicas, o que acarretou redução no espaço reservado aos fundamentos da 

educação. No entanto, pode-se inferir que 

 
[...] a história da educação foi se firmando como um campo de estudos 

próprio dos pedagogos [...] como um campo cultivado predominantemente 

por profissionais oriundos da educação, formados nos cursos de pedagogia. 

Assim, os historiadores, de modo geral, acabam por não incluir a educação 

entre os domínios da investigação histórica. (SAVIANI, 2005, p. 20-21). 

 

 

De acordo com Monarcha (2007), a partir da década de 1970 aos anos 2000, os 

estudos históricos em educação desenvolveram-se expressivamente em razão da 

institucionalização, consolidação e expansão dos programas de Pós-Graduação em educação. 

Em paralelo, a disciplina acadêmica História da Educação emancipou-se paulatinamente, 

distanciando-se do crivo da história da educação geral, da filosofia da educação e da 

sociologia da educação (MONARCHA, 2007).  

Outro olhar sobre a constituição do campo da história da educação é realizado pelos 

autores Faria Filho e Vidal (2005), que elaboram uma análise em três vertentes: a história da 

educação e o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a história da educação e as escolas 

normais e a história da educação e a escrita acadêmica. Sobre esta última vertente, vale 

                                                 
5
 O parecer do Conselho Nacional de Educação (CFE 251/ 62) estabelecia a disciplina História da Educação 

como componente obrigatório no currículo mínimo dos Cursos de Pedagogia (FARIA FILHO; VIDAL, 2003). 

Para compreender melhor como o campo da História da Educação foi-se constituindo como tal, consultar o 

artigo História da Educação no Brasil: a constituição histórica do campo (1880-1970), de Diana Gonçalves Vidal 

e Luciano Mendes de Faria Filho, publicado em 2003. 
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destacar que o surgimento dos programas de pós-graduação em educação, o da PUC-RJ, em 

1965 e o da PUC-SP, em 1969, assim como a criação em 1984 do Grupo de Trabalho História 

da Educação da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), e 

ainda, em 1896 do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” 

(HISTED-BR), fez crescer a produção de trabalhos na área e contribuiu para a construção da 

identidade do campo.  

Ainda segundo estes autores, já desde a segunda metade do oitocentos brasileiro, 

tratados sobre história da educação foram realizados por profissionais do direito, da medicina, 

do magistério e por historiadores, e circularam no Brasil e em outros países. Estes sujeitos 

contribuíram para a construção e sistematização do campo da história da educação brasileira. 

Podemos citar José Ricardo Pires de Almeida com sua obra L’Instruction publique au Brésil: 

histoire et legislation (1500-1889), Júlio Afrânio Peixoto, com a obra Noções de história da 

educação (1933), Primitivo Moacyr, A instrução e o Império: subsídios para a história da 

educação no Brasil, 1823-1853 (1936), Fernando de Azevedo, A cultura brasileira (1943), 

entre outros autores que realizaram a sistematização de fontes, divulgação de documentos 

para a história da educação e contribuíram para a produção de trabalhos no campo (FARIA 

FILHO; VIDAL, 2005).  

Nessa retomada de produções recentes sobre a temática, através de pesquisa no curso 

de Pedagogia da UFPB, percebe-se ainda poucas produções (GALVÍNCIO, 2010; SILVA, 

2010; PEREIRA, 2010). Nessa perspectiva, é necessário uma maior atuação nos cursos de 

pedagogia no sentido de estimular as pesquisas e estudos na área História da Educação 

(SAVIANI, 2005). 

De acordo com o Conselho Nacional da Educação/Conselho Pleno, através da 

Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006, o licenciado em pedagogia deve conhecer 

questões de ordem teórica e prática, mas deve também se apropriar de discussões que 

justifiquem suas práticas. Nesse sentido o curso oferece em seus componentes curriculares 

disciplinas de fundamentos - Sociologia, Filosofia, Psicologia e História, que no curso de 

pedagogia da UFPB/ campus I fazem parte do 1º ao 3º período. 

Segundo Carvalho (2005) espera-se que a História da Educação problematize o que 

está estabelecido, historicizando-o. Nesse sentido, a História da Educação nos possibilita 

elementos que subsidiam bases para pensar temas mais abrangentes, sobre as sociedades e a 

educação em determinados contextos. Na esteira desse argumento, os documentos oficiais 

apontam para uma perspectiva de formação do pedagogo como pesquisador, tornando-se 

central para a sua formação “a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de 
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investigações de interesse da área educacional.” (CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, 2006, p. 1). 

Dessa forma, considerando os homens como seres históricos que apreendem a 

educação necessária na medida em que são capazes de compreender o processo de construção 

da vida (SAVIANI, 2003), isso nos leva a perceber o quanto é importante a reflexão sobre as 

questões histórico-educativas na medida em que contribui para a formação de um indivíduo 

não só observador, mas sujeito do processo. Sobre essa questão Saviani (2003) destaca que  

[...] o papel da educação é a formação humana e se o homem se define pela 

sua historicidade, então o educador só pode desempenhar adequadamente a 

sua função na medida em que se enraizar historicamente. Se para formar 

homens, é necessário um profundo conhecimento da realidade humana e se a 

realidade humana é essencialmente histórica, então o educador precisa 

dominar, precisa conhecer a história. (SAVIANI, 2003, p. 21). 

 

 

Nesse sentido, apenas para reforçar o argumento do professor Saviani, é tarefa 

fundamental do pedagogo, conhecer a realidade humana - esta que é histórica, através da 

própria história. Assim, trata-se não só de um olhar voltado para a prática pedagógica, mas a 

necessidade de construção de uma atuação que leve em consideração as pesquisas na área da 

educação que, no nosso caso, se constitui com o compromisso de historicizar o campo 

educacional brasileiro. 

Em artigo recente, Costa (2011) argumenta que revisitar as obras e as discussões 

gestadas por sujeitos anteriores - e assim articulo com o próprio Tavares Bastos, é depararmo-

nos com os nossos “entraves” históricos e com a conformação da História brasileira e seus 

vícios. Não é apenas reconhecer os papéis de alguns personagens na construção da nação, mas 

[...] rever criticamente acertos e equívocos transformados em ação e, assim, 

sempre conceber a história como “busca” [...] é pensar “em busca do nosso 

tempo perdido”, reelaborando a resposta a hoje clássica indagação de 

Roberto da Matta sobre “o que faz o brasil, Brasil?” (COSTA, 2011, p. 12). 

 

 

Nesse sentido, voltar-se à história da educação brasileira é perguntarmo-nos 

“Que país é este? Pra onde vai o Brasil? O que é, afinal, ser brasileiro? De 

que o Brasil precisa? São todas perguntas que passam pela educação e que 

determinaram uma agitação em busca das origens, da gênese das “grandezas 

e misérias” da educação brasileira.” (KULESZA, 2010, p. 198). 

 

 

Na esteira desse argumento, Pinheiro (2011) afirma que “se o mundo se tornou mais 

complexo, as nossas questões sobre o passado também se tornaram e, nesse caso, o campo da 

história da educação muito tem a contribuir para melhor nos entendermos.” (PINHEIRO, 
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2011, p. 261). Sendo assim, pretendo aproximar essas discussões entre a historiografia, a 

educação e o papel de alguns atores sobre o Brasil, especialmente a importância da proposta 

de Tavares Bastos para a instrução do País. 

Na apresentação da célebre obra História da Pedagogia, de Franco Cambi (1999), 

Nóvoa argumenta sobre a importância dos estudos em História da Educação: 

[...] Possuir um conhecimento histórico não implica ter uma ação mais 

eficaz, mas estimula uma atitude crítica e reflexiva. A História da Educação 

amplia a memória e a experiência, o leque de escolhas e de possibilidades 

pedagógicas, o que permite um alargamento do repertório dos educadores 

[...] Para além disso, revela que a educação não é um „destino‟, mas uma 

construção social, o que renova o sentido da ação quotidiana de cada 

educador. (NÓVOA, 1999, p. 13). 

 

  

O percurso deste trabalho será o seguinte: no primeiro capítulo, desenvolver a relação 

entre a História da Educação e o papel exercido pelos intelectuais brasileiros na primeira 

metade do século XIX; no segundo capítulo, contextualizar a instrução brasileira na primeira 

metade do Oitocentos, utilizando-se das ideias de sujeitos que, assim como Tavares Bastos, 

pensaram e propuseram discussões sobre questões importantes ao país, a saber: Liberato 

Barroso (1830-1885) e Antônio Almeida de Oliveira (1843-1887); e finalmente, no capítulo 

final analisar a parte referente a Instrução Pública na obra A Província (1870), do intelectual 

Tavares Bastos.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

HISTÓRIA DOS INTELECTUAIS E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

A história da Educação brasileira apresenta uma expressiva produção de estudos 

acadêmicos sobre o tema Intelectuais, presentes em congressos e publicações da área. Desde 

os escritos de Laerte Ramos de Carvalho e de Roque Spencer Maciel de Barros, na década de 

cinquenta do século XX (VIEIRA, 2006), esse campo apesar de recente, vem se configurando 

em poucos anos como “um campo histórico autônomo que, longe de se fechar sobre si 

mesmo, é um campo aberto, situado no cruzamento das histórias política
6
, social e cultural.” 

(SIRINELLI, 2003, p. 232). 

A retomada da história dos intelectuais é recente. Essa temática enfrentou uma espécie 

de ostracismo por duas principais causas. A primeira refere-se ao status complexo da história 

política do passado próximo na escola histórica da França, e o segundo aludi aos problemas 

próprios da história dos intelectuais. Em relação à primeira causa, a história dos intelectuais 

remetia-se à história política, esta em isolamento em razão de seu duplo efeito, qual seja, o 

cruzamento da biografia e do político. A história dos intelectuais é uma história do passado 

próximo, e possui assim, ainda uma substância ideológica a qual o pesquisador está imerso. 

Dessa forma, o pesquisador entregar-se-ia a ideologia que ainda fazia parte do ambiente que 

circundava (SIRINELLI, 2003). 

Em relação aos problemas específicos do enfoque dado ao campo, alguns são: 

[...] os intelectuais constituem um grupo social de contornos vagos que 

durante muito tempo foi pouco significativo em termos de tamanho [...] a 

historiografia recente experimentou um entusiasmo pelas “massas”, às quais 

os intelectuais não podiam pretender pertencer devido a seu número 

reduzido, mas também pelo fato de pertencerem às “elites” [...] o intelectual 

ator do político inscrevia obrigatoriamente sua ação no tempo curto do 

debate cívico. Ora só a longa e média duração permitiriam as abordagens 

férteis e as aberturas conceituais [...] surge obrigatoriamente o problema de 

seu papel e de seu “poder”, problema que, de uma forma prosaica, pode ser 

                                                 
6
 A pesquisadora Cynthia Greive Veiga (2003) investiga a relação entre a história política e a história da 

educação, sendo esta última um campo de investigação em que faz-se necessário dar visibilidade metodológica e 

teórica a objetos das histórias cultural, econômica, social e política. A autora propõe pensar a história da 

educação a partir do referencial da nova história política. Para análise aprofundada dessa relação, consultar: 

VEIGA, Cynthia Greive; FONSECA, Thais Nivia de Lima e. (orgs.). História Política e História da Educação.  

In: História e Historiografia da Educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
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assim resumido: teriam esses intelectuais, em uma determinada data, influído 

no acontecimento? (SIRINELLI, 2003, p. 234-235). 

 

A partir da segunda metade da década de 1970 a história dos intelectuais voltou ao 

palco de discussões, e suas pesquisas adquiriram legitimidade científica. Estudar os 

intelectuais não era mais um empreendimento de caráter duvidoso, nem mesmo 

impressionista, mas um campo de pesquisa legitimado (SIRINELLI, 2003). 

Apesar dessa área está presente no palco das discussões acadêmicas, percebe-se que “a 

existência de narrativas interessadas na ação dos intelectuais não significou um exercício, 

sempre necessário, de refinamento conceitual.” (VIEIRA, 2006, p. 1). Isso implicou em 

algumas pesquisas não sistematizarem conceitos e teorias que problematizassem o papel 

desses personagens no âmbito educacional brasileiro. Em contracorrente a essas pesquisas, 

estudos recentes relacionados a intelectuais, gestados por autores como FARIA FILHO et al, 

2009 e VIEIRA,  2006; 2008; 2011, estão preocupados com as novas abordagens teóricas 

desse campo. 

Entendendo os intelectuais como sujeitos da História da Educação, torna-se necessário 

compreender como se desenvolveu esse termo ao longo do tempo. Na busca dessa 

compreensão, muito nos ajudou as produções recentes de Carlos Eduardo Vieira (VIEIRA, 

2001, 2006, 2011), que aproxima a História dos Intelectuais 
7
e suas relações com a educação

8
.  

Para esse entendimento é necessário refletirmos a heurística dos termos intelligentsia e 

intelectuais. Exploraremos tais conceitos com o objetivo de inserir Tavares Bastos dentro 

deste campo. 

O termo inteligentsia popularizou-se em 1884, na Polônia, com a obra do filósofo 

KarolLibelt (O milosciojczyzny - On Love oftheFatherland), e foi utilizado para representar 

                                                 
7
 Utilizo o termo história dos intelectuais em detrimento ao de história intelectual, não apenas para indicar a 

minha opção metodológica, mas o próprio objeto de investigação: Tavares Bastos. O uso desse termo “[...] é, na 

verdade, uma forma de nos distanciarmos de uma história cujo interesse nuclear está nas ideias e nas correntes de 

pensamento, em geral desconectadas dos eventos sociais e também das subjetividades dos seus produtores, e 

indicarmos, de maneira mais evidente, um interesse pelo “sujeito” produtor dessas ideias e sua trajetória de vida. 

Mais do que o que esses sujeitos pensaram, o que se quer pôr em cena é como esses sujeitos puderam pensar o 

que pensaram [...].” (FARIA FILHO, et al., 2009, p. 07). 
8
 Na tentativa de aproximar a História dos Intelectuais com a educação, alguns sujeitos têm sido revisitados e 

tomam destaque no palco de discussões sobre o nacional e especialmente sobre sua atuação frente à educação. 

Em pesquisa realizada nas principais revistas de educação, destacamos alguns intelectuais pesquisados em 

trabalhos recentes: Joaquim Nabuco, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Bernardo Guimarães, José Bonifácio, 

Manoel Bonfim, Rui Barbosa, Abílio César Borges, Francisco Mendes Pimentel, Firmino Costa e Erasmo 

Pilotto.  Em âmbito local em pesquisa realizada no banco de dissertações e teses do Programa de pós-graduação 

em educação da Universidade Federal da Paraíba, destacamos trabalhos concluídos e em andamento que 

articulam esses sujeitos à educação. Alguns dos sujeitos encontrados foram Carlos Dias Fernandes, Castro Pinto 

e Silvino Olavo. Outro intelectual que tem suscitado interesse de pesquisadores locais é Manoel Pedro Cardoso 

Vieira, objeto de pesquisa do meu trabalho dissertativo que iniciará este ano. 
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os personagens bem educados da sociedade que pensam e assumem responsabilidades de 

defender os interesses da nação e a educação do povo. Na Rússia o termo Intelligentsia, 

ganhou destaque através das obras de Ivan Turgeniev, que criou o personagem Dimitry na 

novela Rudim (1856), o qual possuía o perfil da intelligentsia: culto, possuidor de boa 

oratória, nacionalista e defensor de mudanças sociais. Nesse momento o termo intelligentsia 

associou-se à ideia de elite, definida pelo grau de educação e formação, e ainda se vinculou à 

ideia de grupo - em contraste com as elites de sangue, portador de capacidades superiores de 

reflexão sobre a nação, capaz de elaborar propostas sociais e ser o portador da consciência 

nacional (VIEIRA, 2006). 

De acordo com Vieira (2006), o marco simbólico da emergência do termo deu-se com 

o Manifesto dos intelectuais, publicado em 1898, pelo jornal Aurora. O manifesto afirmou a 

posição de um grupo de intelectuais influentes sobre o affaire Dreyfus. Esse fato balizou a 

ação pública de artistas, cientistas e escritores contra o Estado, reivindicando a quebra de 

normas jurídicas no processo que este movia contra o capitão Alfred Dreyfus, acusado de 

espionagem em favor da Alemanha, em 1894. Alfred Dreyfus foi encarcerado na Ilha do 

Diabo, costa da Guiana Francesa. Esse acontecimento gerou o “recrudescimento do discurso 

nacionalista, entre aqueles que se opunham à reabertura do processo na justiça francesa, 

fomentou o sentimento antissemita, uma vez que Dreyfus era de origem hebraica.” (VIEIRA, 

2006, p. 4). Nesse contexto, os intelectuais foram entendidos tanto como defensores da 

liberdade e justiça, como traidores da nação.  

Ao longo do século XX a conotação negativa dada ao termo intelectual – muito pelo 

affaire Dreyfus foi se se dissipando e dando espaço para a denominação de um indivíduo 

engajado na vida política e comprometido com a nação e seu povo. Ao longo da história os 

intelectuais criaram sua própria imagem, operaram com a palavra, ocuparam espaço na 

imprensa, no Estado, nas instituições de ensino e nos círculos de cultura, constituindo-se 

como heróis em defesa dos interesses públicos (VIEIRA, 2006). 

Esses sujeitos representavam uma elite com identidade própria, e suas posições sociais 

propiciaram-nos condição para produzir sua própria representação social, de maneira que sua 

imagem esteve em diferentes momentos, atrelada a “verdadeiros heróis prometéicos, 

vocacionados para defender os interesses públicos em nome da razão universal.” (VIEIRA, 

2008, p.74). 

Na esteira dessa discussão, o papel político dos intelectuais foi explorado nas obras de 

Mannheim (1968), que entende o intelectual como mediador dos conflitos sociais; de Antonio 

Gramsci (1977) que destaca o intelectual como dirigente e organizador da cultura e, por 
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último, de Pierre Bourdieu (1974; 2003) que concebe os intelectuais como produtores de 

capital simbólico (VIEIRA, 2006). 

De acordo com Vieira (2011) para melhor compreender o conceito de intelectual, é 

necessário delimitar quatro aspectos: 

1) sentimento de pertencimento ao estrato social que, ao longo dos séculos 

dezenove e vinte, produziu a identidade social do intelectual; 2) engajamento 

político propiciado pelo sentimento de missão ou de dever social; 3) 

elaboração e veiculação do discurso que estabelece a relação entre educação 

e modernidade; 4) assunção da centralidade do Estado como agente político 

para a efetivação do projeto moderno de reforma social. (VIEIRA, 2011, p. 

2). 

 

Nesse sentido, compreende-se o intelectual hoje como aquele que preocupado com as 

questões de seu tempo, enfrentam os desafios que lhes são apresentados, lançando mão de 

suas relações de amizade e compadrio, oratória, política, justiça, literatura e imprensa, a fim 

de contribuir nas discussões de seu país às causas que lhe pareciam justas (FARIA FILHO, et 

al., 2009). O professor José Gonçalves Gondra afirma que  

[...] os chamados intelectuais procuraram articular o uso da reflexão e da 

pena com iniciativas voltadas para os mais diversos temas, como a questão 

dos casamentos, cadeias, abastecimentos, seca, escravidão, imigração, 

higiene, guerras e sedições, agricultura e industrialização, índios, pobres e 

iletrados, entre inúmeras questões que povoaram os corações e as mentes de 

homens e mulheres do século XIX. (GONDRA, 2009, p. 07). 

 

O estudo desses sujeitos tem-se desenvolvido de forma a investigar quem foram, o que 

pensaram, o que propunham para a educação, e ainda, o que o faz ser um intelectual da 

educação. Há um esforço para compreendê-los a partir de suas práticas sociais, suas redes de 

pertencimento e seus lugares de enunciação (FARIA FILHO, et al., 2009). 

De acordo com Gondra (2009), pensar acerca da intelectualidade  

[...] supõe compreender a sociedade em que homens e objetos foram 

constituídos, assim como a engrenagem complexa já referida que construiu 

uma dimensão de Universal para determinados problemas, como nos parece 

ter sido o caso da educação e da instrução do povo no século XIX. 

(GONDRA, 2009, p. 09).  

 

Nesse sentido, com o objetivo de apresentar o nosso intelectual, na próxima sessão 

apresentaremos um breve esboço biográfico enquanto um esforço por compreender as 

condições de produção de suas ideias, adentrando, na medida do possível, em sua trajetória e 

nos caminhos que o levaram a pensar o Brasil. 
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1.1 – Um breve olhar biográfico 

 

Aureliano Cândido Tavares Bastos nasceu na cidade das Alagoas, hoje Marechal 

Deodoro, em 1839. O estudo das primeiras letras foi realizado com seu pai, o bacharel José 

Tavares Bastos
9
. Concluiu o curso preparatório em Olinda, em 1854. No mesmo ano, aos 

quinze anos de idade, matriculou-se na Academia de Direito em Recife. Em seguida 

transferiu-se em 1855 para a Faculdade de Direito de São Paulo, onde concluiu o curso em 

1858 (SOUZA, 2006).  

Durante a Academia, Bastos publicou vários trabalhos, como por exemplo, na Revista 

Mensal, sobre assuntos de direito criminal, cumplicidade e delitos da imprensa, e em Os 

Ensaios Filosóficos, intitulados de Esboço de psicologia e Emancipação da Escravatura. 

Ainda colaborou em jornais da Corte, como o Correio Mercantil e na revista paulista 

Caleidocópio. Prefaciou a obra didática de José Tell Ferrão, Exercícios de composição, em 

1858. Neste mesmo ano, ao lado de Ferrão, fundou o Instituto Acadêmico Paulistano. 

Doutorou-se em direito em 1859, aos 20 anos de idade (PONTES, 1975).  

Tavares Bastos iniciou sua vida parlamentar como deputado pelo primeiro círculo 

eleitoral da província das Alagoas em1860. Foi eleito para a 11ª legislatura, com cerca de 700 

votos (SILVA, 2005), graças ao apadrinhamento do conselheiro Saraiva (GONÇALVES, 

2008). Em suas primeiras aparições na câmara, sob o comando o Gabinete de Caxias, 

discursou sobre o Ministério da Marinha, do qual era funcionário, exercendo o cargo de 

oficial de secretaria da Marinha. Discutiu vários aspectos importantes desse setor, criticando e 

propondo novas possibilidades. O então Ministro da Marinha, Joaquim José Inácio, futuro 

Visconde de Inhaúma, interrompeu-lhe algumas vezes em seus discursos, demonstrando não 

compartilhar de suas críticas. Tavares Bastos foi exonerado do cargo no dia seguinte ao 

encerramento da sessão legislativa em que expôs sua opinião sobre os negócios da Marinha, 

em represália a seu discurso proferido (PONTES, 1975). 

A câmara era um lugar a mais para debater, “a imprensa e o livro completar-lhe-iam a 

ação irradiadora” (Pontes, 1975, p. 76). Tavares Bastos fez da imprensa, da tribuna e do livro 

os instrumentos de divulgação das reformas que para ele eram necessárias ao País. Em 1861 o 

Correio Mercantil publica Cartas de um solitário (1861-1862), assinando como O Solitário. 

                                                 
9
 José Tavares Bastos nasceu em 1813, na comarca das Alagoas. Formou-se bacharel em Direito em 1836, e foi 

eleito deputado provincial durante várias candidaturas. No jornalismo, fundou O Alagoano (1843), periódico que 

visava demolir a oligarquia Sinimbu. Em 1866 foi presidente da província de São Paulo. Dedicou- se a 

magistratura, exercendo grandes cargos. Faleceu em 1893, como ministro aposentado do Supremo Tribunal 

(PONTES, 1975).  
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A primeira Carta data de 19 de setembro de 1861, seguindo por um período de seis meses de 

publicações. As Cartas abordam assuntos como os males da centralização, instrução, 

aperfeiçoamento da agricultura, trabalho livre, imigração, entre outros. Ainda em 1861 

escreve Os males do Presente e as esperanças do futuro, sob o pseudônimo Um Excêntrico.  

Em 1863 Tavares Bastos é reeleito para a candidatura de 1864/1866, sob a égide do 

Gabinete Olinda, este destituído em janeiro de 1864, dando lugar ao Gabinete de Zacarias de 

Góis e Vasconcelos. Neste mesmo ano, foi convidado por Saraiva para participar da missão 

ao Rio do Prata, na função de secretário. Em seguida viajou para o Amazonas, experiência 

que resultou em seu livro O vale do Amazonas (1866). No parlamento traz à tona a discussão 

sobre a abertura do Amazonas, apresentando um projeto, este que se tornou realidade em 

1866. Neste mesmo ano casa-se com D. Maria Teodora Alves Barbosa, participa da fundação 

da Sociedade Internacional de Imigração, e é reeleito para a 13ª legislatura (1867/ 1870) da 

província das Alagoas. Nas férias parlamentares de 1867 viaja à Europa, onde se dedica ao 

estudo, às visitas a estabelecimentos de ensino e a museus de arte (PONTES, 1975). 

O ano de 1868 é considerado como divisor de águas na obra de Tavares Bastos, pois 

foi o ano em que ele encerrou suas atividades parlamentares, em razão da queda do Gabinete 

Zacarias. Tal gabinete foi posto por Pedro II e enfrentou oposição do Partido Conservador e 

do seu próprio partido, o Liberal. Este que se encontrava dividido em dois grupos, os 

históricos e os progressistas. A queda do gabinete corroborou para que Bastos, membro do 

partido liberal, alimentasse uma decepção à atividade política e as ações do Imperador. De 

forma que ele não se interessou em candidatar-se novamente (SILVA, 2005).  

Em 1869, com Lafayette Rodrigues Pereira, dirigiu o Diário do Povo, jornal liberal 

que atacava o governo Caxias. Foi colaborador do jornal A Reforma, órgão também do 

Partido Liberal, onde escreveu artigos como O ato adicional, A emancipação e o Governo 

Imperial e Descentralização e federação (PONTES, 1975).  

Em 1870 é publicada sua obra A Província, cuja ideia central é uma proposta para o 

Brasil, tomando-se como relevantes dois aspectos, a reforma administrativa e a reforma 

moral. É nessa segunda que a ideia de educação lhe é basilar. Nesse sentido, nosso trabalho 

objetiva analisar a proposta de educação conferida por Tavares Bastos em sua obra A 

Província, tomando-se a queda do gabinete Zacarias como marco inicial para o nosso recorte 

temporal. 

Em 1874, com o objetivo de fazer um tratamento mais sério, segue com a família para 

a Europa. Percorre Londres, Paris, Alemanha, Suíça e Nice, na França, onde seu estado de 

saúde piora, levando-o a morte. Tavares Bastos faleceu em 1875, em Nice, no sul da França, 
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acometido de pneumonia. A imprensa do país de origem consagra-lhe os melhores elogios, 

exalta tão brilhante estadista. É patrono da cadeira nº 35 da Academia Brasileira de Letras. 

O pesquisador Bruno Leite, em artigo recente sobre Tavares Bastos, intitulado Entre o 

ideal e o possível: o liberalismo em Tavares Bastos (1839-1875), sobre o pouco tempo de 

vida do intelectual, afirma que: 

Em termos de tempo biológico, o alagoano Aureliano Cândido Tavares 

Bastos viveu pouquíssimo, entre 1839 e 1875, porém, quando se trata da 

elaboração de um pensamento político, de formulação de ideias e de atuação 

sobre os mais variados problemas sociopolíticos e administrativos do Brasil, 

ele adquire uma longevidade experimentada por poucos homens. (LEITE, 

2012, p. 01).   

 

 

Através dessa breve biografia percebem-se alguns elementos que inscrevem Tavares 

Bastos como intelectual, principalmente, levando em consideração os quatro aspectos 

destacados por Vieira (2011), já expostos nesse capítulo. O nosso personagem engajado com 

as questões da época, veiculou seu discurso através do parlamento e da publicação de obras, a 

fim de disseminar suas análises e propostas para o Brasil. Um dos temas recorrentes é a 

instrução pública, elemento central, considerado consensualmente àquele momento, para uma 

sociedade ser guiada rumo ao progresso social. 

Na esfera local e nacional, têm sido recorrentes os trabalhos que procuram 

compreender a produção intelectual e alguns sujeitos têm sido investigados, muitos deles, 

inspiradores ou herdeiros de Bastos. José Bonifácio, Manoel Bonfim, Joaquim Nabuco, Rui 

Barbosa e Gilberto Freyre, são alguns deles. Na Paraíba, o professor Jean Carlo de Carvalho 

Costa tem consolidado esforço investigativo
10

 no curso de Pedagogia e na Pós-graduação em 

Educação (PPGE), sobre alguns desses intelectuais tanto de projeção nacional quanto local. 

Como consequência desse esforço, encontra-se esse exercício monográfico, na medida em que 

aproxima as discussões anteriores do grupo, revendo questões que se destacaram, 

especificamente, nesse caso, educação e instrução no pensamento de Tavares Bastos e nos 

escritos já produzidos sobre ele. 

 

                                                 
10

  Sobre os trabalhos recentes desenvolvidos pelo professor Jean Carlo de Carvalho Costa no curso de 

Pedagogia e na Pós-graduação em Educação (PPGE), cito as monografias: Manoel Bomfim intelectual da 

primeira república: Educação, formação nacional e o Brasil moderno (GALVÍNCIO, 2010); O projeto 

abolicionista de Joaquim Nabuco: formação nacional, reformas sociais e universalização da instrução pública 

(SILVA, 2010); e as dissertações: A trajetória intelectual de Silvino Olavo: uma análise histórica, cultural e 

educacional (BATISTA, 2011) e Primeira república, Intelectuais e Educação: entre a utopia e o 

(des)encantamento de Castro Pinto (1886-1915) (ESPINDOLA, 2012). 
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1.2 – Tavares Bastos e seus intérpretes 

 

Tavares Bastos tem sido objeto de investigação de alguns pesquisadores brasileiros. 

Realizamos um levantamento sobre o nosso personagem no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes, onde foi possível encontrar vinte produções sobre Tavares Bastos. Percebemos que 

esses trabalhos foram desenvolvidos em torno de alguns aspectos do pensamento do 

intelectual como: liberalismo, federalismo, o uso de referenciais norte-americanos e instrução.  

O trabalho dissertativo de Alexandre Carlos Gugliotta (2007), Entre trabalhadores 

imigrantes e nacionais: Tavares Bastos e seus projetos para a nação, analisa a obra do 

intelectual alagoano seguindo duas categorias principais: escravidão e imigração, tendo em 

vista que estas foram centrais no processo de consolidação do Estado moderno e de um 

mundo civilizado nos moldes da época. Para isso, o autor analisa o contexto histórico, social e 

político, e como o personagem em destaque está inserido e se posiciona. Guggliotta explora a 

ideia de educação como um componente de cidadania para o ex-escravo, não adentrando nas 

outras facetas desse elemento primordial para o país. 

Antonio Marcelo J. F da Silva (2005) desenvolve em sua tese Tavares Bastos: 

biografia do liberalismo brasileiro, uma biografia intelectual de Tavares Bastos, utilizando-se 

de livros, artigos publicados sobre o autor, seus discursos parlamentares e manuscritos. Silva 

(2005) também identifica os autores utilizados como referência pelo personagem em seus 

diálogos. Dedica-se especialmente a política e aos debates realizados por Tavares Bastos 

diante daquele contexto. O autor dedica um capítulo para a obra A Província, destacando 

aspectos presentes na mesma, como federalismo, eleições e educação.  

A pesquisadora em história da educação Eide Sandra Azevedo Abrêu (2004) aborda 

em sua tese de doutorado, intitulada O Evangelho do Comércio Universal: o Desempenho de 

Tavares Bastos na Liga Progressista e no Partido Liberal (1861-1862), a participação e 

influência de Tavares Bastos na política e no partido Liberal. Principalmente no quinto 

capítulo da tese a autora desenvolve sobre o projeto de descentralização política formulado 

por Bastos, presente na obra A Província (1870).  

Sobre a questão educativa, encontramos o trabalho doutoral da professora Josefa 

Eliana Souza (2006), intitulado Uma compreensão a partir de referente norte-americano do 

“programa de instrução pública” de Aureliano Candido Tavares Bastos (1861-1873), em que 

a autora examina os panfletos produzidos pelo deputado entre os anos de 1861 a 1873, com o 

objetivo de compreender como este trata a instrução pública na década de 60 e início de 70, 

bem como analisar o uso por Tavares Bastos de referenciais norte-americanos. 
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Ainda sobre o tema da instrução em Tavares Bastos, identificamos, como produção 

realizada no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, através do Programa de Pós-

Graduação em História, a dissertação de LEITE (2010), intitulada Pensamento político liberal 

e doutrina social católica na formação do Estado brasileiro: a instrução pública. O autor 

analisa por meio de documentos oficiais da Igreja Católica, dos discursos eclesiásticos e de 

textos “clássicos” de pensadores da época, como Tavares Bastos, as propostas de instrução 

pública da Igreja em oposição ao pensamento político liberal.  

O jurista, sociólogo e pensador político Evaristo de Morais Filho, em sua obra As idéias 

fundamentais de Tavares Bastos (2001), faz uma antologia, organizada por temas, dos textos 

de Tavares Bastos. Nessa obra revela o pensamento do intelectual sobre os mais variados 

temas, como a escravidão, educação, navegação de cabotagem, imigração, liberdade religiosa, 

federação, reforma agrária, reforma eleitoral, entre tantos outros que o intelectual debruçou-

se. De acordo com MORAIS FILHO (2001), Tavares Bastos foi um personagem que se 

preocupou com os interesses coletivos e com questões que viriam a ser discutidas quase 

cinquenta anos depois, “[...] a sua linguagem e a sua política social parecem dos nossos dias” 

(MORAIS FILHO, 2001, p. 313). De fato, ele produz, em sua trajetória intelectual, uma 

análise do Brasil da época, afirmando que somos herdeiros dos males da metrópole. No 

conjunto dos males que sofria o país, o maior deles era o atraso no âmbito da educação. Havia 

poucas escolas distribuídas entre os três níveis, má formação dos professores e baixo 

rendimento dos alunos (SOUZA, 2010). Bastos estava ciente da situação em que se 

encontravam as províncias. Em Os males do presente e as esperanças do futuro (1861) 

argumenta: 

Não esqueçamos a educação pública, mãe do progresso. Pois bem! Temos 

observado nisso o sistema pior. A nulidade da instrução elementar; o ensino 

do pernicioso latim como de um instrumento de civilização; a falta de 

difusão das ciências naturais e conhecimentos uteis; a existência de 

professores, ou totalmente inábeis, ou principiantes ainda; a ausência de 

rigor nos exames dos cursos superiores [...] uma cadeia de causas bastante 

fortes para comprometer seriamente o futuro de um país [...]. (BASTOS, 

1976 [1861], p. 37) 

 

É possível identificar nas obras de Tavares Bastos, tomadas fortemente para análise 

desde a década de 70 do século XX, alguns temas associados ao político e ao social, e 

fortemente imbricados com a crítica a centralização, aqui uma singularidade do seu 

pensamento: todas as reformas que o país necessitava passavam obrigatoriamente pela crítica 

a centralização, esta que fadava o Brasil ao atraso.  
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Alguns dos temas tratados por Bastos em suas obras, segundo Souza (2010, p. 2) são: 

“Livre cambismo, defesa da abertura do Rio Amazonas e navegação de cabotagem, 

descentralização, incentivo à vinda de emigrantes para o Brasil e as reformas educacional, 

financeira, eleitoral e da magistratura [..].” Temas àquele momento presentes na agenda 

política do país e que foram discutidos veementemente pelo intelectual estudado. Dentre estes 

temas, destacamos a instrução, que para Tavares Bastos, representava o meio fundamental 

para o desenvolvimento do país. As particularidades de seu programa de ensino serão 

expostas no decorrer dos capítulos deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

O DEBATE EDUCACIONAL NO OITOCENTOS SOB O OLHAR DA 

INTELECTUALIDADE BRASILEIRA 

 

 

 

Assim como diversas questões em foco na época, como escravidão, democratização do 

solo, reforma eleitoral e imigração, a instrução foi um dos temas presentes na agenda política 

do Império. O processo de escolarização foi uma das principais questões na afirmação do 

Estado Imperial. Como afirma NEVES (2005, p. 03), a educação foi “tomada como 

instrumento de poder e com capacidade para promover a transformação social, [...] foi, 

internacionalmente, considerada como fenômeno inovador, durante todo o século XIX”. Era 

debatida nas Câmaras Municipais, no Conselho do Império, pelos ministros, pela elite e 

principalmente pelos intelectuais do País. A escola assistiu o ordenamento jurídico que 

estabelecia “[...] quem deveria frequentá-la, quem deveria ensinar, como deveriam ensinar, e 

o que ser aprendido. Assim eram estabelecidas as leis da época em questão, como a Lei Geral 

do Ensino (de 1827), o Decreto de 1834, a Reforma Couto Ferraz (de 1854).” (LIMEIRA, 

2011, p. 03).  

 O objetivo do Estado era centralizar decisões e ações e tomar a direção das práticas 

educacionais que ocorriam no país. Tal centralização traria a manutenção da ordem das coisas 

e do poder. Vale destacar que a instrução pública era vista como um elemento de ação que 

tinha como objetivo colocar o país no rol das Nações Civilizadas. Retirar essa educação do 

âmbito doméstico corroboraria para ir além das “[...] tendências localistas representadas pela 

Casa, rompendo com as concepções mágicas e supersticiosas, inserindo os indivíduos num 

universo bem mais ampliado.” (VASCONCELOS, 2005, p. 200). 

 Nesse período a educação doméstica, aquela oferecida na casa dos senhores, se 

afirmava como um elemento de diferenciação social e de poder, tendo em vista que só as 

elites recebiam essa educação e a elas cabia contratar, fiscalizar e decidir sobre o mestre e o 

tipo de educação dada a seus filhos. Os pais temiam colocar seus filhos nas escolas públicas 

existentes por alguns motivos, tais como “[...] preconceito, questões de saúde, emulação ou 

disciplina [...]” (VASCONCELOS, 2005, p. 195) e por representar uma diferenciação social 
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clara. Fica evidente que “os governantes da Casa temiam a interferência do poder público 

sobre suas propriedades, principalmente com relação ao poder privado que exerciam.” 

(VASCONCELOS, 2005, p. 196). 

 A tensão entre os dois governos, principalmente em relação à educação, resumia-se a 

resistência de um ceder ao outro seu espaço de atuação e consequentemente de poder. Essas 

esferas não eram opostas, haja vista que “[...] estar no Governo da Casa, por vezes, também 

significava participar do Governo do Estado [...]” (VASCONCELOS, 2005, p. 196), mas se 

caracterizavam como uma relação dialética onde ambos discutiam seus espaços entre o 

público e privado.   

  À medida que percebe que a escola pública estatal poderia atender ainda a seus 

objetivos e conceder-lhe privilégios, o Governo da Casa estabelece relações com o Estado. 

Esse espaço seria ainda reservado a elite, atendendo aos padrões impostos por ela, somados a 

algumas responsabilidades como a contratação e pagamentos dos professores.  

 Vale ressaltar que todas essas discussões giravam em torno da instrução primária, e 

nesse período esta era entendida como a instrução do povo, tendo em vista que não era o foco 

da elite a preocupação com os estabelecimentos de ensino, os colégios, pois a educação 

necessária era dada pela mãe como primeira mestra e por professores particulares. A instrução 

primária era entendida então, como 

[...] a instrução popular por excelência destinada a toda a população livre. 

Incluindo as crianças provenientes das famílias pobres, a escola primária 

pretendia constituir um espaço de integração e inclusão social, preparando-as 

para a aquisição futura de uma instrução profissional. Por outro lado, ao 

limitar ao nível primário a "dívida sagrada e restrita" do Estado, a escola 

também buscava excluir, criando e recriando hierarquias, diferenciando as 

crianças pobres daquelas pertencentes à "boa sociedade". (SCHUELER, 

1999, 07). 

 

 

 Ainda de acordo com SCHUELER (1999), a educação para o povo esteve fortemente 

atrelada à emancipação dos escravos e a incorporação de libertos. A abolição e a expansão da 

instrução primária estiveram nos debates em torno desses sujeitos terem acesso ao processo de 

escolarização.  Para além da discussão da legitimidade dos espaços de educação entre o 

Governo da Casa e o Governo do Estado, abordados por Vasconcelos (2005), surgiu um 

intenso debate relacionado à questão de mérito: a quem cabia instruir e a quem cabia educar? 

Era ideia comum que os alunos precisavam adquirir conhecimentos de gramática, aritmética, 

música, história, entre outros conteúdos, e adquirir princípios éticos e morais, o que estava em 

discussão era a que esfera cabia oferecê-los. O Governo da Casa “[...] resistia para conservar 
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parte de suas atribuições: a educação propriamente, em contraposição à instrução, que poderia 

vir a tornar-se tarefa do Estado, Por outro lado, o Governo do Estado pretendia muito mais do 

que a instrução.” (VASCONCELOS, 2005, p. 203).  Observa-se que: 

Pouco a pouco as elites percebem que podem se associar ao Estado 

“dividindo” com ele as atribuições da educação, desde que manipulem e 

vigiem o acesso à escola estatal, garantindo para si a exclusividade do 

atendimento e passando ao Estado os encargos e ônus. Dessa forma a Casa 

vai “rendendo-se” à interferência do Estado na educação e, apoiando-o, faz 

com que a escola estatal emergente se firme, se amplie e constitua-se na 

referência para os demais espaços de educação. (VASCONCELOS, 2005, p. 

225).  

 

É importante destacar que a elite defendia a elaboração de um projeto civilizatório 

principalmente para as camadas mais pobres da sociedade. Tal projeto tinha como via a 

instrução dos pobres, estes que imersos na ignorância e passíveis de gerar insurreições, 

poderiam subverter a ordem do país (FARIA FILHO, 2009). Segundo Gondra (2009) à 

educação escolar era atribuída uma função estratégica e preventiva: disciplinar os indivíduos e 

livrar a sociedade do perigo, buscando a instabilidade. De acordo com Neves (2005), 

A consciência que as elites do período tinham, da importância da instrução 

no emergente quadro da construção do Estado, relacionava-se com as 

necessidades que viam para solidificar o Estado, promovendo a unificação 

nacional, territorialmente e culturalmente, evitando a todo custo as agitações 

e as rebeliões sociais, a fim de colocá-lo no rol das nações civilizadas. 

(NEVES, 2005, p. 06). 

 

 

Convém destacar que as expressões instrução e educação possuíam distinção, sendo a 

primeira utilizada no império em três principais 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.” (PINHEIRO, 2009). Já o 

termo educação referia-se a um projeto mais amplo, que ultrapassa a escola, ligado a 

produção de sujeitos civilizados na estrutura social do país em que viviam (FARIA FILHO, 

2009).   

Há uma concordância em afirmar que a partir dos anos 50 do século XIX, a política 

educacional torna-se mais movimentada, muito em razão do reordenamento da instrução 

primária e secundária da Corte, através do regulamento 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854 

(FARIA FILHO et al., 2009).  

Sobre a reforma Couto Ferraz de 1854, encontramos o trabalho dissertativo de Pontes 

(2009), intitulado A Reforma Couto Ferraz e o estabelecimento de uma direção para a 
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instrução primária e secundária no Império do Brasil, em que o autor analisa as políticas 

públicas de instrução no período Imperial, em especial a Reforma Couto Ferraz.  

A reforma promovida em 1854, pelo então Ministro Luís Pedreira de Couto Ferraz, 

pode ser considerada o primeiro esforço oficial para sistematizar e controlar a instrução 

primária e secundária no Oitocentos. Apesar da Reforma ter tido maior importância pelo seu 

caráter normativo do que em sua ação efetiva em termos espaciais (PONTES, 2009), pode ser 

considerada “[...] a primeira grande matriz da educação na segunda metade do século XIX 

[...].” (ROCHA, 2010, p. 128). 

A referida reforma “representou não somente o início de um processo de 

institucionalização da instrução primária e secundária, mas também a consolidação do Estado 

Imperial como promotor e regulador desse processo.” (PONTES, 2009, p. 113). De acordo 

com Faria Filho et al. (2009), ao atribuir ao Governo Central o poder de intervir diretamente 

na instrução do Município da Corte, a reforma contrapõe-se à descentralização presente no ato 

adicional de 1834
11

.  

Eram recorrentes os debates no Parlamento acerca da necessidade de uma reforma da 

instrução no período imperial, dada a situação precária em que se encontrava a instrução nos 

dois níveis. Em 1846 foram apresentados três projetos
12

 pela Comissão de Instrução Pública 

da Câmara dos Deputados. Após várias críticas ao terceiro projeto, foi aprovado o projeto de 

Couto Ferraz e Justiniano José da Rocha, transformado em 17 de setembro de 1851, no 

decreto nº 630. O projeto resgatava algumas temáticas existentes nos projetos anteriores
13

. As 

normas mais detalhadas viriam mais tarde, quando o parlamentar Saquarema
14

 Couto Ferraz, 

                                                 
11

 De acordo com Castanha (2006) o ato adicional à Constituição desencadeou uma importante discussão, desde 

maio de 1831, durante e após sua publicação em 12 de agosto de 1834, entre centralização e descentralização no 

Brasil, especialmente no âmbito educacional. Questões como “Quem teria o poder de legislar sobre educação? A 

quem caberia a tarefa de organizar a instrução pública? Ao governo geral ou as províncias? [...]. (CASTANHA, 

2006, p. 01), levaram intelectuais, políticos e educadores a debaterem sobre tal medida que, entre outras coisas, 

instituiu as Assembleias legislativas provinciais com poder para legislar sobre diversos setores da administração 

pública, inclusive a instrução pública primária e secundária. Sobretudo a partir do ato adicional as províncias 

estabeleceram prodigamente leis referentes à instrução pública.  
12

 O primeiro projeto abordava a regulamentação do magistério, as exigências para a abertura e funcionamento 

de estabelecimentos particulares e a criação de um sistema de fiscalização desses estabelecimentos. O segundo 

previa a criação de uma junta para auxiliar o Governo na organização e fiscalização da instrução pública. O 

terceiro projeto visava a criação de um colégio do tipo externato, que chamaria-se Lyceu Nacional, onde deveria 

reunir as aulas públicas avulsas de instrução secundária do município da Corte (PONTES, 2009) 
13

 O decreto nº 630, de Couto Ferraz e Justiniano José da Rocha, resgatava questões discutidas em projetos 

anteriores, a saber: “criação de uma estrutura administrativa, responsável pela organização e fiscalização da 

instrução pública e particular, regulamentação específica para a atividade do magistério, estabelecimento de 

condições para a abertura e funcionamento de estabelecimentos particulares de instrução, e criação de um 

colégio do tipo externato que permitisse a extinção das aulas avulsas de instrução secundária no município da 

Corte.” (PONTES, 2009, p. 57). 
14

 De acordo com MATTOS (2004) apud LIMEIRA (2011, p. 03), “[...] a política saquarema – ou a direção 

conservadora – foi a maior responsável pela expansão da classe senhorial e pela consolidação do Estado 
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então Ministro do Império, implementou o decreto 1331 de 17 de fevereiro de 1854 

(PONTES, 2009). 

A Reforma trouxe para a discussão os temas ligados a instrução em foco na época, 

como a obrigatoriedade do ensino elementar, a graduação do ensino, a construção de classes 

de idades, a educação feminina, multa, deveres dos professores, meios de disciplinar os 

alunos, método de ensino, entre outros aspectos amplamente discutidos por intelectuais e pela 

elite que via na instrução pública um dos meios para o progresso do país, ou ainda, um dos 

elementos para um projeto civilizatório. De acordo com ROCHA (2010), o decreto-Lei  

[...] estabeleceu pela primeira vez uma sistemática de inspetoria do ensino, 

bem como uma estruturação funcional da educação [...] deu-se o controle 

sobre o ensino privado, especialmente pelas exigências de exame de 

capacidade intelectual dos candidatos a mestre. Definiu-se a obrigatoriedade 

escolar, ainda que de forma frouxa, sem estabeleceu sequer a faixa de idade 

[...]. (ROCHA, 2010, p. 130). 

 

 

O objetivo da elite imperial era constituir uma nação civilizada, por isso fazia-se 

necessária a instrução para a camada social menos abastada da sociedade, isto é, era preciso 

instruir para civilizar. FARIA FILHO (2003, p. 137), afirma que “a instrução possibilitaria 

arregimentar o povo para um projeto de país independente, criando também as condições para 

uma participação controlada na definição dos destinos do país.” Assim também concorda 

VEIGA (2007), ao afirmar que 

As elites política e intelectual do país se investiram da missão de civilizar o 

povo, representado por elas como indolente, descuidado e atrasado [...] 

caberia à educação desfazer os valores miscigenados e a diversidade de 

comportamentos de uma população ela própria miscigenada e diversa, 

homogeneizando-os em novos parâmetros e atitudes. (VEIGA, 2007, p. 

132). 

  

 

Nesse sentido, tem-se a primeira medida em prol do projeto, arregimentada pela 

constituição outorgada de 1824. A referida constituição afirma no artigo 179 a gratuidade da 

instrução primária e gratuita a todos, porém não a torna obrigatória, o que constitui uma 

manobra, pois ao não torná-la obrigatória, os alunos que frequentariam as escolas seriam os 

mesmos, isto é, as crianças da classe mais abastada (FARIA FILHO, 2009). Argumento que 

comprova isso é o fato da elite considerar para os pobres apenas o estudo das primeiras letras 

                                                                                                                                                         
Imperial, entre os anos 1840-1850, nos quais foram constituídas ou reformuladas as principais instituições e 

legislações imperiais: Guarda Nacional; Leis Eusébio de Queirós e Lei de Terras (1850), a reformulação do 

Exército e da Armada; Código de Processo Criminal; Código Comercial (1850); Regulamento da Instrução 

Primária e Secundária da Corte (1854), entre outros.” 
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não sendo necessário o ensino secundário, tão pouco o superior. Além disso, a carta de 1824 

não define as formas de se garantir essa gratuidade.  

A primeira lei geral sobre instrução no Brasil imperial, a lei de 15 de novembro de 

1827, versava em seu artigo 1º que “em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos 

haverão escolas de primeiras letras que forem necessárias.”(BRAZIL, 1827, p. 01). Ainda 

encontra-se na referida lei  

[...] recomendações sobre onde deveria haver escolas e como elas deveriam 

ser; menções sobre a contratação de professores mediante concursos ou 

exames; definições sobre os ordenados e as gratificações, sem distinção, para 

os mestres e mestras; disposições sobre o ensino da leitura; a instituição, 

oficial, de um método pedagógico; determinações sobre a aplicação dos 

castigos escolares. (NEVES, 2005, p. 08). 

 

 

Sobre a nomenclatura utilizada na época referente ao termo “escolas de primeiras 

letras”, vale ressaltar que estas foram lentamente substituídas pela expressão “instrução 

elementar”. Esta última “[...] articula-se não apenas com a necessidade de se generalizar o 

acesso às primeiras letras, mas também com um conjunto de outros conhecimentos e valores 

necessários à inserção, mesmo que de forma muito desigual [...].” (FARIA FILHO, 2003, p 

138). 

Naquele momento acreditavam que o método mútuo ou lancasteriano, resolveria os 

problemas da falta de professores, escolas e recursos (FARIA FILHO, 2009). Tal método tem 

sua elaboração inicial atribuída a Joseph Lancaster (1778-1838), e tem como característica 

principal utilizar os alunos como auxiliares dos professores, isto é, os alunos mais habilitados 

serviriam de monitores, e ficariam responsáveis pela instrução de um grupo de alunos. Assim 

já assinalava a lei de 1827, quando em seu artigo IV afirma que “[...] as escolas serão de 

ensino mútuo nas capitais das Províncias, e serão também nas cidades, vilas e lugares 

populosos delas, em que for possível estabelecer-se.” (BRAZIL, 1827, p. 01). 

O método interessava as elites porque “[...] apresentava um ideal pedagógico 

altamente disciplinador; os objetivos, a dinâmica e o processo de avaliação pedagógica 

investiam na construção de um homem militarmente disciplinado e, socialmente obediente.” 

(NEVES, 2005, p. 27). Apesar de ter a aceitação e adesão das elites, não foram oferecidos os 

meios para sua implementação. Não havia locais suficientes para as aulas, faltava material 

pedagógico e os professores não estavam preparados adequadamente. Com o ato adicional de 

1834
15

 que transferiu para as assembleias provinciais a função de administrar a instrução 

                                                 
15

 O ato adicional de 1834 foi amplamente discutido pelo intelectual mineiro Bernardo Pereira de Vasconcelos 

(1795-1850), que dentre vários temas, dedicou especial atenção à instrução. Segundo FARIA FILHO (2009), 
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pública, o método ficou ainda mais disperso. Ele caiu em desuso na década de 1840 e em seu 

lugar foi adotado o método simultâneo ou misto.  

Segundo VEIGA (2007, p. 170), ocorreu “uma combinação de algumas características 

do método mútuo com a intervenção direta do professor em atividades simultâneas com 

grupos de alunos. Alguns chamaram esse ensino de método misto [...].” 

Voltamos agora a como iniciamos este capítulo. A instrução vive um momento de 

intensos debates no século XIX, principalmente pelas discussões em torno da Reforma Couto 

Ferraz. Os temas circulavam pelas províncias e vários intelectuais posicionaram-se durante 

todo o XIX e propuseram projetos para o Brasil. As discussões realizadas por estes sujeitos 

em torno da instrução pública culminaram em propostas efetivadas, por exemplo, no 

regulamento 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854 e na Reforma Leôncio de Carvalho (1879). 

Alguns desses intelectuais foram: Bernardo Pereira de Vasconcelos (1795-1850), Bernardo 

Guimarães (1825-1884), Antônio de Almeida Oliveira (1843-1887), José Liberato Barroso 

(1830-1885), Antonio Cândido da Cunha Leitão, Affonso Celso e Tavares Bastos. 

Especialmente a partir do ato adicional de 1834 as principais reivindicações no campo 

educacional giram em torno da obrigatoriedade, gratuidade, ensino livre e secularização do 

ensino. Intelectuais como Liberato Barroso, Almeida Oliveira e Tavares Bastos, formados 

pela Faculdade de Direito do Recife, partícipes do círculo de ideias da época, autores de obras 

específicas que abordam a instrução pública, enfim, sujeitos que pensaram o Brasil, merecem 

atenção por seus engajamentos e posicionamentos nos meios que dispunham sobre esse tema. 

Veremos agora algumas características das propostas para a instrução apresentados por esses 

homens que se dedicaram ao estudo do tema. Em função do tempo escasso de um trabalho 

monográfico, trataremos das ideias acerca da obrigatoriedade, gratuidade, liberdade de ensino 

e ensino religioso.  

 

2.1 – Intérpretes do Brasil: Liberato Barroso, Almeida Oliveira e Tavares Bastos 

 

Liberato Barroso (1830-1885) foi deputado provincial, deputado geral, ministro do 

Império no gabinete de 31 de agosto de 1864, conselheiro do Imperador, lente da Faculdade 

de Direito do Recife e presidente da Província de Pernambuco (1882). Dentre os vários temas 

que atravessam a trajetória, um dos mais presentes é o instrução pública. Defende-a gratuita a 

                                                                                                                                                         
esse personagem exerceu efetiva participação no Ato adicional, posicionando-se a favor da descentralização do 

ensino por acreditar que era necessário transferir às províncias a competência do ensino primário e secundário. 
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todos os cidadãos, o ensino obrigatório e livre, o ensino primário descentralizado, onde fosse 

possível às câmaras municipais locais criarem, sustentarem e fiscalizarem cadeiras, 

facilitando o derramamento da instrução. Ainda apresenta o ensino religioso como 

competência da Igreja e não do mestre, entre outras características da sua proposta de 

instrução para o país, presente na obra A Instrucção Publica no Brasil (1867), publicada treze 

anos após a promulgação do decreto-lei Couto Ferraz.  

Liberato Barroso considera a religião, a família e a escola como elementos basilares na 

formação moral e mantedora da ordem social. A educação seria o caminho por meio do qual a 

civilização moderna progrediria. Aqui vale destacar que o direito a educação não se referia a 

um direito do indivíduo, mas a uma razão do Estado. Nesse período a função da educação 

estava voltada ao aprimoramento civil e não a um direito individual do cidadão (ROCHA, 

2010), ideia que fica evidente quando Barroso afirma que a religião e a educação farão com 

que o cidadão brasileiro cumpra o seu dever de homem e de cidadão, de forma a promover a 

ordem social (BARROSO, 1867).  

Barroso (1867) afirma que a educação, a instrução popular e a religião são o remédio 

que o país precisa para combater e prevenir a sociedade dos males que a afligem. O intelectual 

deixa claro que às escolas está a tarefa de instruir e à família a de educar, mas 

Não quer isto dizer, que a educação se não deva desenvolver e completar nas 

escholas; mas que os principios da educação, o germen da moral, que a 

eschola deve cultivar e aperfeiçoar, o homem recebe no lar, no seio da 

família (BARROSO, 1867, p. 32)
16

. 

 

É possível perceber em seu texto que a educação tem como fundamentos a religião e a 

família, pois seria adquirida primeiramente no ambiente familiar, sob os dogmas religiosos. O 

sentimento religioso é apresentado como um elemento essencial, pois na falta deste as 

desordens sociais ocorreriam. Essa tríade – educação, instrução e religião, faria com que o 

cidadão obtivesse a compreensão dos seus direitos e deveres, elevando o país a um patamar 

das nações civilizadas. 

A instrução apresentava-se como uma necessidade de primeira importância, a qual 

estava em jogo a integridade do país. Para o intelectual devia-se “elevar o nivel da educação e 

da instrucção na sociedade brasileira; e todas as reformas assentaráo sobre uma base solida e 

permanente.” (BARROSO, 1967, p. 43). O sistema deveria derramar instrução primária por 

todas as classes. Para isso fazia-se necessário que “[...] coloque-se a instrução popular fóra 

                                                 
16

 Optamos neste trabalho por transcrever as citações das fontes na linguagem conforme a escrita à época.  
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das lutas e divergências dos partidos; e trabalhem todos com dedicação e patriotismo nessa 

obra de regeneração social.” (BARROSO, 1867, p. 05). 

Um dos temas debatidos sobre a instrução primária foi a obrigatoriedade do ensino. 

Barroso (1867) explicita que por mais que muitos digam que o ensino obrigatório é um 

despotismo, argumentando que o pai deveria ter direito de decidir se o seu filho teria a 

instrução ou não, “[...] o Estado tem o direito de exigir, como a primeira condição de 

progresso e de ordem social.” (BARROSO, 1867, p. 05).  Barroso ainda argumenta que o 

Estado deve exigir a realização dessa obrigação “[...] em nome de um interesse geral, porque 

um menino ignorante no presente é no futuro um homem util de menos e um desordeiro de 

mais. Nem o pai tem o direito de condemnar o seo filho à ignorância [...].” (BARROSO, 

1867. p. 06). 

De acordo com ROCHA (2010), o discurso de Liberato Barroso está intimamente 

mergulhado no paradigma do Decreto Couto Ferraz. Isso porque seus argumentos, 

principalmente o da “[...] responsabilização do Estado na questão educacional como dever 

moral que se traduz na exigência de constituir uma sociedade civil representativa.” (ROCHA, 

2010, p. 136) está presente na matriz do Decreto. 

O ensino primário gratuito e obrigatório deveria vir acompanhado da liberdade de 

ensino, caso contrário seria um despotismo sobre a inteligência. O ensino livre é favorável 

uma vez que “[...] limita a necessidade do ensino oficial, e traz economia para o Estado, cuja 

inspeção salva os interesses da moral e da ordem social.” (BARROSO, 1867, p. 10). 

Segundo o autor, o Estado deve oferecer o ensino por quatro principais causas: 

1º para afirmar pelo ensino a doutrina moral, que ele afirma pela lei; 2º para 

manter em todos os graos de ensino um nível de capacidade e de moralidade, 

que se não póde esperar com segurança nem dos exforços da indústria, nem 

mesmo das associações desinteressadas; 3º para crear escholas nas comunas 

pobres, distantes, e pouco habitadas, que por si não as podem ter; 4º 

finalmente, para que o benefício da instrucção gratuita não seja, para os que 

dela tem nessidade, uma eventualidade feliz, mas uma certeza. (BARROSO, 

1867, p. 10). 

 

 

Por último, ainda vale destacar em suas ideias em torno da instrução o lugar ocupado 

pelo ensino religioso. Para o intelectual, compete ao Estado instruir o cidadão, e compete a 

Igreja instruí-lo como crente. O mestre não deve ministrar o ensino religioso, tal compete ao 

clero, constitui a missão do padre. Nesse sentido ele afirma que  

Confiar ao mestre de eschola o ensino dogmatico é excluir dele todos os 

meninos, que não pertencem á mesma seita: sujeitar a eschola á inspecção e 

direção do Clero é impossível; porque seria necessario, que fossem tantos os 
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mestres, quantas as seitas, ou que muitos fossem excluidos do ensino. 

(BARROSO, 1867, p. 14). 

 

Os alunos deveriam então receber os princípios religiosos na família, na igreja e na 

escola, se for conveniente, em horário oposto as aulas. Compete ao ministro do culto o dever 

de ensinar, não ao mestre.  

Outro intelectual que também se posicionou sobre esses aspectos citados em Barroso, 

e em período similar de circulação e de organização de ideias, foi Antônio Almeida de 

Oliveira (1843-1887), personagem formado na Faculdade de Direito do Recife, que dedicou 

especial atenção à instrução na Corte, na Província de Santa Catarina, onde foi presidente no 

período de 1878 a 1880 e na Província do Maranhão, quando deputado pelo Partido Liberal 

(1882-1885). Criou uma escola noturna para adultos chamada Onze de Agosto, financiou com 

a ajuda de amigos uma biblioteca pública em São Luís no Maranhão, posicionando-se a favor 

da criação destas em todo o país. Gestou debates em prol da educação feminina, da 

coeducação, das bolsas escolares para crianças carentes, da liberdade de ensino, da instrução 

obrigatória, dos graus de ensino, das despesas com instrução, do ensino de surdos-mudos e 

cegos, entre outros temas presentes, principalmente, em sua grande obra O Ensino Público 

(1873), reeditada pelo Senado Federal em 2003 e prefaciada por David Gueiros Vieira. 

 Em sua obra O Ensino Público (1873) o autor elabora uma 

[...] proposta de construção de um sistema público de ensino no Brasil em 

todos os níveis, baseado na secularização e na coeducação. Sua proposta 

examina as questões ligadas à disciplina, à administração e inspeção das 

escolas, às modalidades complementares para os pobres (escolas noturnas e 

para meninos desvalidos). Apresenta sugestões detalhadas sobre a 

organização e a formação do magistério, considerações extensas sobre os 

métodos de ensino, sobre o material necessário ao funcionamento das 

escolas e sobre a necessidade de construção de bibliotecas populares. 

Procurando situar suas proposições no âmbito de uma política educativa 

factível, o autor se ocupa do exame das despesas da instrução e da provisão 

de recursos públicos para tanto. Toda a parte final da obra é dedicada ao 

exame do papel educativo das mães e à importância da educação feminina. 

(CORDEIRO, 2006, p. 2412). 
 
 

Destacando sua concepção sobre alguns aspectos debatidos pelo intelectual, iniciamos 

com o seu posicionamento a respeito da instrução obrigatória. Ele afirma que esta é o 

primeiro princípio que deve se converter em lei, pois é o único meio de levar a instrução para 
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todos. No Brasil essa ideia aparece desde o senador Vasconcelos
17

, que propôs em Minas, em 

1835, e foi transformada em lei em 28 de março de 1835 (OLIVEIRA, 2003). 

Outro aspecto importante do seu pensamento é quando afirma que para a instrução ser 

geral, isto é, acontecer para todos, não basta apenas ter escolas, pois alguns pais precisam do 

seu filho para o trabalho, são descuidados ou não levam seus filhos a escola por não poderem 

apresentá-los descentemente (vestido, calçado). Oliveira verificou isso na análise dos 

relatórios de instrução pública de algumas províncias e percebeu nos documentos que apesar 

dos números crescentes de escolas, o número de alunos que a frequentavam era pequeno. Por 

exemplo, Pernambuco em 1872 tinha uma população de um milhão de habitantes, 334 

escolas, 15. 149 meninos matriculados, mas apenas 10. 589 frequentavam assiduamente 

(OLIVEIRA, 2003).  

A instrução obrigatória é necessária e põe em jogo o futuro do indivíduo e a sociedade 

em que está inserido. Nesse sentido, Oliveira afirma que  

[...] o menino precisa adquirir certos conhecimentos, sem os quais não pode 

preencher seu destino quando homem e cidadão [...] é supremo interesse da 

sociedade que em seu seio não existam homens ignorantes e faltos de 

educação. Na ignorância e na falta de educação é que reside a fonte de 

miséria e desordem, dos crimes e dos vícios [...]. (OLIVEIRA, 2003, p. 71). 

 

 

Quanto aos pais que não cumprirem com a educação de seus filhos, estes deveriam 

sofrer penalidades, por este procedimento ser entendido como delito. Segundo Oliveira, é 

grande o número de objeções que se faz a instrução obrigatória. Ele examina e refuta quatro 

que lhe parecem mais importantes. A primeira objeção afirma que “A instituição é antiliberal: 

protege o filho ofendendo a liberdade e autoridade do pai.” (OLIVEIRA, 2003, p. 72). 

Oliveira argumenta que a obrigação escolar retira do pai apenas a liberdade deste deixar o seu 

filho na ignorância. Havendo ao Estado o direito de intervir, obrigando o pai a colocar seu 

filho na escola, para que este aprenda o “[...] indispensável para poder cumprir seu destino 

como homem e membro da sociedade.” (OLIVEIRA, 2003, p. 73). O autor ainda expõe que o 

pai reduzir seu filho à ignorância é reduzi-lo a um animal perigoso, ou ainda, a um 

instrumento na mão dos outros. Nesse sentido, não há ofensa alguma a liberdade do pai, 

ofensa seria se o pai não colocasse seu filho na escola. 

A segunda objeção posta é que “A lei que estabelece o aprendizado obrigatório não 

seria exequível em todos os ângulos do Império [...] A população está disseminada. 

                                                 
17

 Bernardo Pereira de Vasconcelos participou das discussões da elaboração da Lei nº 13, que organizou a 

instrução pública em Minas Gerais, em 1835. Ele defendeu a ideia da obrigatoriedade do ensino como aspecto 

importante e dever do Estado (FARIA FILHO, 2009). 
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Necessariamente ficariam grandes distancias sem escolas.” (OLIVEIRA, 2003, p. 74). De 

fato, Oliveira concorda que o território do país é imenso e que a população encontra-se 

espalhada, porém isso não desclassifica sua tese. Se o pai não pode oferecer material escolar 

ao filho, o Estado deve tomar essa despesa. Segundo o autor, o pai também não tem o direito 

de explorar a força de trabalho do filho, excluindo-o da instrução. É necessário que o Estado 

funde escolas noturnas para os que não podem frequentar as diurnas, e que altere o horário das 

aulas, abrindo as escolas em apenas um turno, para que o pai que precise do serviço do filho 

possa tê-lo durante metade do dia, e ainda, que o menino que mora longe possa frequentar a 

escola regularmente.  

Outra alternativa são as escolas ambulantes, onde os professores percorrerão alguns 

pontos da comarca levando instrução. E se argumentassem a falta de casa em que o professor 

faça a estação, Oliveira afirma que “num povo dotado de gênio tão hospitaleiro, como o 

nosso, quem negará hospedagem ao professor, sendo sua casa um bom ponto para a estação 

escolar?” (OLIVEIRA, 2003, p. 75). Se argumentarem quanto a deficiência do ensino, sempre 

há por perto alguém que saiba ler, escrever e contar, podendo ser mestre de um analfabeto. Na 

falta de um bom professor, o homem que tenha essas atribuições, que seja um pouco 

esclarecido, pode ensinar o analfabeto.  

A terceira objeção à instrução obrigatória é que esta é “[...] demasiadamente onerosa 

para o Estado.” (OLIVEIRA, 2003, p. 76). Oliveira argumenta que nenhuma despesa é 

sacrifício quando se fala em instrução pública. Para ele “instruir o povo e aumentar a sua 

produção e diminuir sua força bruta e torná-lo cordato, pacífico e conhecedor dos seus 

deveres são ideias correlativas.” (OLIVEIRA, 2003, p. 77). O Estado tem por obrigação 

oferecer meios para que a instrução ocorra. Deve fornecer aos pobres livros, roupas, papel e 

penas. As escolas devem ser o principal objeto da atenção do Estado.  

A quarta objeção “receia que a instrução obrigatória dê lugar a perseguições políticas.” 

(OLIVEIRA, 2003, p. 79). A isto o intelectual afirma que “dê o Governo exemplo aos seus 

subordinados e estes não se atreverão a fazer política por meio da força que a lei lhes confiou 

em bem da educação geral.” (OLIVEIRA, 2003, p. 80). 

O autor afirma que a corte e as sete províncias que tem estabelecido a obrigação 

escolar não tem progredido, muito em razão dos defeitos da legislação. São necessários para 

ele quatro requisitos na lei da instrução obrigatória, a saber: 

Primeiro – estabelecer a idade escolar, e determinar o perímetro das escolas. 

Segundo – dar ao executor todos os meios de verificar se há meninos que 

deixam de aprender. Terceiro - autorizar socorros aos pais que por sua 

pobreza não puderem mandar os filhos à escola, como que estes sejam 
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fornecidos de roupa e de todo material preciso para o ensino. Quarto – 

estatuir a penalidade, em que hão de incorrer os pais que por culpa deixarem 

de dar instrução a seus filhos e dispor sobre a execução dela. (OLIVEIRA, 

2003, p. 81). 

 

 

O autor afirma que “muitos países há onde o aprendizado é obrigatório sem que o 

ensino seja gratuito.” (OLIVEIRA, 2003, p. 87). Porém, entre nós, ele deve continuar a ser 

gratuito. Defende em sua obra que o Estado deve oferecer instrução geral, e sendo assim, que 

a dê gratuitamente.  

Outro aspecto amplamente discutido por Oliveira, refere-se a liberdade de ensino, que 

ele defende enquanto um princípio para que o organismo da instrução venha a ser completo. 

Segundo o intelectual, “como observa o meu ilustre mestre, o Sr. Conselheiro Barroso, o 

aprendizado obrigatório sem a liberdade de ensino é o pior dos despotismos, porque é o 

despotismo sobre a inteligência.” (OLIVEIRA, 2003, p. 91). A liberdade do ensino é vista 

pelo autor como uma manifestação da liberdade de pensamento, e como um direito pela lei 

natural e pela lei divina, de forma que, se cada um tem o direito de aprender, tem igualmente 

o de ensinar. 

Oliveira (2003) aponta o porquê de o ensino ser livre, tanto o ensino inferior quanto o 

superior. O ensino inferior deve ser livre por causa do professor, do pai de família e do 

Estado. Do professor porque ele está exercendo dois direitos: o de escolher seu trabalho e o de 

manifestar seu pensamento. O homem tem inclinação para ser bom, mesmo que não trabalhe, 

espera-se isso dele. Assim, proibir-lhe de ensinar é tirar-lhe a possibilidade de fazer o bem. 

Portanto se o indivíduo se mostra mal, a sociedade pune-o para ser bom. Do pai, porque como 

ele defende a obrigatoriedade anteriormente, explica que, o estado pode obrigar o pai a 

instruir o filho, mas não pode tirar o direito de escolher o mestre e o método. 

Para o ensino superior, vale o mesmo princípio. Quem ensina exerce um direito e 

quem aprende também, portanto, também tem o direito de escolher os professores. Ele ainda 

aponta mais um motivo para justificar a liberdade do ensino superior, argumentando que este 

tem a finalidade de vulgarizar a ciência, e a ciência do Estado não é suficiente nem está ao 

alcance de todos. 

O autor lembra que liberdade do ensino não se trata apenas da liberdade de abrir 

escolas, mas da liberdade científica, tendo o professor o direito de livremente exprimir suas 

ideias, sendo o ensino particular o complemento do ensino público, pois ele corrige as faltas 

que os professores públicos cometem e propaga doutrinas que o estado deixa de propagar. 
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Justificando historicamente o ensino livre, Oliveira (2003) afirma que nos tempos 

coloniais, o ensino era completamente livre, pois quem quisesse, sem o imperativo de retirar a 

licença, podia criar aulas de primeiras letras, escolas ou qualquer estabelecimento científico 

ou literário. Com a Lei Geral de 1827, nada foi mencionado quanto à proibição do ensino 

particular. Da mesma forma o Ato Adicional, mesmo descentralizando o serviço da instrução 

pública, não mencionou a liberdade do ensino. 

Assim, foi no Regulamento de 1854
18

 que o governo acatou a liberdade de ensino na 

Corte, sendo seguido pelas províncias. O autor explica que há bastante dificuldade em 

restaurar-se a liberdade de ensino nas províncias, a razão seria o fato de que receia-se que a 

instrução torne o povo indócil. 

Oliveira também aborda em seu livro a questão do ensino religioso. Ele defende uma 

escola laica e secular, criticando os posicionamentos da Igreja e defendendo a separação desta 

e o Estado. Para ele, a escola secular seria “[...] uma consequência da desejada separação da 

Igreja e do Estado, e o único meio de subtrair-se o ensino público à influência de um clero, 

como o católico, que tanto hostiliza os princípios da civilização moderna.” (OLIVEIRA, 

2003, p.104). 

Esse intelectual percebia na educação um campo de lutas entre os defensores da 

liberdade e da modernidade do país e o clero, crítica perceptível ao dizer que  

Procura o clero na Corte e em quase todas as províncias apoderar-se da 

instrução pública para, envolta com o ensino profano, dar à mocidade o 

ensino religioso, que convém às aspirações da cúria romana. A cúria romana, 

sabe-se, tem condenado como heresias o casamento civil, a independência 

do poder temporal, a liberdade do pensamento, da imprensa, da palavra, em 

suma, todas as liberdades, que são caras ao mundo moderno. (OLIVEIRA, 

2003, p.112). 

 

Assim como os intelectuais citados, que perceberam na monarquia elementos 

estanques para o progresso do país, o intelectual alagoano Tavares Bastos também estava 

fortemente envolvido nos debates. Engajado com as ideias do Partido liberal, o autor que 

tinha seus textos publicados no jornal A Reforma, sistematizou-os na obra A Província, 

publicada em julho de 1870, aonde defende um projeto de descentralização (ABRÊU, 2004). 

O intelectual propunha, e isso é perceptível nesta obra, uma monarquia federativa, mesmo 

porque segundo ele monarquia e república seriam “puras questões de forma” (BASTOS, 1996 

                                                 
18

 A Reforma Couto Ferraz diz em seu artigo 99: Ninguém poderá abrir escolas ou outro qualquer 

estabelecimento de instrução primária e secundária sem prévia autorização do Instrutor Geral; e no Artigo 149: 

A ninguém é permitido ensinar particularmente sem licença da presidência, ouvindo o inspetor da instrução 

pública. 
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[1870], p 68). Tavares Bastos compila seu pensamento sobre as reformas necessárias ao país 

em A Província (1870), conduzida pelo viés do federalismo e da defesa de maior autonomia 

das províncias, apresentando diversos temas, dentre os quais a instrução. 

De acordo com ROCHA (2010), Tavares Bastos em sua obra A Província (1870), 

“justifica a ampliação da educação sob o duplo argumento: o da qualificação da força de 

trabalho e o da formação moral do cidadão. Nesse sentido, o seu pensamento, no que diz 

respeito à educação, encontra-se contido no paradigma Couto Ferraz.” (ROCHA, 2010, p. 

143). 

Bruno Leite (2012) destaca alguns temas discutidos por Tavares Bastos em A 

Província (1870), no que tange a instrução, são eles: “[...] os problemas em torno da liberdade 

de ensino particular, o desenvolvimento do ensino público e obrigatório, e a eficácia, os 

gastos e a maneira de angariar dinheiro para a instrução nas províncias.” (LEITE, 2012, p. 

05). Para o nosso personagem a instrução pública deveria ocorrer através de uma escola 

pública gratuita, livre, com maior autonomia administrativa, com condições adequadas para 

seu funcionamento, com professores habilitados adequadamente, escolas mistas, criação de 

cursos técnicos (SOUZA, 2010), entre outras particularidades de seu “programa de ensino” 

exposto no próximo capítulo deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

TAVARES BASTOS E SEU PROJETO DE INSTRUÇÃO PÚBLICA 

 

 

Tavares Bastos (1839-1875) tem sido revisto em trabalhos recentes por pesquisadores 

interessados sobre o nacional e temas associados. As ideias desse intelectual são fontes de 

estudos relacionados a política, economia, educação e aspectos sociais presentes nas suas 

obras.  

De acordo com Morais Filho (2001), Tavares Bastos foi um intelectual de visão 

globalista, que pregava não uma reforma isolada, mas sempre articulada com outras. Dentro 

dessa concepção defendia a “[...] modernização do País, guiada pela liberdade e pelo 

progresso contra a escravidão, o analfabetismo, o despreparo técnico e profissional, as 

eleições indiretas, os privilégios de cabotagem e de navegação, no litoral e no Amazonas.” 

(MORAIS FILHO, 2001, p. 306). 

Autor das obras Os males do Presente e as esperanças do futuro 1939 [1861], Cartas 

de um solitário 1938 [1861-1862], O vale do Amazonas 1937 [1866], Memórias sobre a 

imigração 1939 [1867], A Província 1996 [1870], A situação e o Partido Liberal 1939 

[1872] e a Reforma eleitoral e parlamentar e Constituição da magistratura 1939 [1873], Tavares 

Bastos desenvolve um conjunto de propostas para os temas em foco na época. Nesses textos é 

possível identificar discussões sobre “[...] centralização e descentralização do poder no Brasil, 

considerações acerca do tráfico negreiro e as condições dos escravos, propostas de reforma 

eleitoral, organização das leis e estrutura para a navegação no país e para fora dele.” (LEITE, 

2012, p. 02). Além destes, Bastos debruçou-se sobre o sistema de instrução brasileiro. 

Debateu-o em sua organização, estruturação, primária, secundária e superior, instrução para 

escravos, ex-escravos e mulheres. (LEITE, 2012). 

Com o objetivo de adentrar em seu pensamento sobre a educação no país, faremos 

uma análise sobre a parte terceira, intitulada Interesses Provinciais, da sua obra A Província 

(1870). Esse livro, diferente dos demais, possui um texto mais técnico que reúne de forma 

sistemática as ideias debatidas por Tavares Bastos em obras anteriores. Os principais temas 

presentes nesta obra estão ligados a ideia de Federalismo largamente defendida pelo autor. 

Para Rêgo (1993), esta obra é “[...] talvez o projeto mais coerente de reordenação político-
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institucional do Brasil, cujo princípio organizativo da nação fundava-se na máxima 

descentralização do poder e numa enorme autonomia provincial.” (RÊGO, 1993, p. 06). 

A tese central presente em suas obras e especialmente em A Província (1870) refere-se 

à busca de uma maior autonomia às províncias. Como afirma Dolhnikoff (2005) o debate 

entre unidade e autonomia fora discutido amplamente na primeira metade do XIX por 

personagens da história brasileira que apresentaram várias alternativas para a nação – 

República, Monarquia, Estado Unitário, Federação, enfim, projetos conduzidos por 

determinados interesses materiais, locais e provinciais.  

De acordo com o pesquisador Alves Junior (2010), o intelectual alagoano foi além da 

defesa dos princípios do liberalismo, e debateu sobre “[...] a questão do federalismo, a 

integração territorial e a proposta de uma reestruturação da propriedade de terra [...]” 

(JUNIOR, 2010, p. 05), assuntos que denotam a amplitude da sua proposta de restruturação da 

sociedade. O autor afirma que para Tavares Bastos 

[...] a reforma das instituições políticas constituiu a condição indispensável a 

qualquer programa de modernização política e econômica, ou mesmo de 

reordenação mais geral do conjunto da sociedade brasileira. O tipo de 

governo era secundário, ou seja, o que realmente importava era como se 

organizaria o sistema de poder. Neste sentido, monarquia ou república não se 

apresentavam como questões fundamentais. Sua maior preocupação era a 

questão de centralização/descentralização. O federalismo configurava o eixo 

que articulava a proposta reformista mais abrangente. (ALVES JUNIOR, 

2010, p. 09).  

 

 

Desde a Lei de interpretação do Ato Adicional (1840), da polícia e justiça (1841) e da 

guarda nacional (1850) sufocavam o espírito público local, os recursos materiais e as leis, 

nada restava mais para o governo usurpar (ABRÊU, 2004). Para Tavares Bastos o atraso 

burocrático causado pela centralização, pouca autonomia e subordinações de chefias 

prejudicava os negócios do país. De acordo com Rêgo (1993), Bastos via na centralização 

“[...] um “sistema decrépito” que não resistiria aos novos imperativos políticos e econômicos 

do presente. E, muito menos, às exigências do progresso [...] carregava consigo, por todos os 

tempos da história humana, uma espécie de “maldade radical”.” (RÊGO, 1993, p. 06).  

Tavares Bastos via na centralização a “força motriz para os problemas da sociedade, 

ela que favorece a corrupção política-administrativa, impossibilita constituir um verdadeiro 

sistema administrativo e alimenta inúmeros vícios.” (RÊGO, 1993, p. 6). Antônio Almeida de 

Oliveira (2003) também considerava a centralização, especialmente a política e financeira, 

grandes males que impediam o progresso do país. Seria necessária a descentralização política, 
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pois esta resultaria em mais autonomia das províncias, maior crescimento econômico e mais 

agilidade diante da lenta burocracia da Corte (GUGLIOTTA, 2007).  

Para o intelectual alagoano não bastava o reordenamento das instituições políticas, era 

necessário uma reforma moral, em que hábitos e costumes fossem modificados. De acordo 

com Rêgo (1993), “[...] como liberal enfrentará o problema da reforma ética e moral 

postulando uma reforma da educação [...] pois a centralização configurou um terrível 

obstáculo à extensão desse bem tão importante à formação da cidadania.” (RÊGO, 1993, p. 

10).  

Em A Província (1870), é dada ênfase à descentralização, à reorganização da geografia 

do Império, à criação de novas províncias, à mudança da capital do Império por ser contra a 

supremacia do Rio de Janeiro, à uma nova organização parlamentar e à questões imbricadas 

pela centralização, destacadas pelo autor na parte intitulada “Interesses Provinciais”, em que 

Bastos elabora formulações para a atuação das províncias, frente a alguns problemas. Dentre 

estes, estava a centralização no âmbito da instrução. Para o autor, segundo Sousa (2006) as 

províncias autônomas “[...] fariam funcionar uma estrutura em que a instrução pública seria a 

fomentadora do ideal de liberdade e contribuiria para que o país alcançasse o progresso.” 

(SOUSA, 2006, p. 171). Entretanto, vale destacar que Tavares Bastos defendia não uma total 

autonomia das províncias, afirmava que, em alguns casos, a instrução pública deveria ser 

tratada “[...] como matéria de competência provincial e, em outros, da alçada das duas 

instâncias. Mesmo preferindo a iniciativa das províncias, o autor não dispensava a ajuda 

financeira do governo geral.” (SOUZA, 2006, p. 95). 

O nosso personagem via na colonização portuguesa as raízes dos “males” da nossa 

sociedade. Para combatê-los era necessário um programa de instrução pública capaz de 

reparar o país do atraso e ignorância herdados da colonização. Dessa forma o Brasil entraria 

no rol dos países civilizados. No conjunto dos males herdados, estava a educação, elemento 

de destaque em suas ideias para o Brasil (SOUZA, 2006). 

Segundo Silva (2005), embora o conjunto das outras reformas debatidas pelo 

intelectual como fim da escravidão, eleições, federalismo, etc, fossem necessárias ao País, 

estas “[...] resolveriam apenas uma parte do problema. Seria necessário, então, um outro 

conjunto de medidas que, concomitantemente à reforma do Estado, também “reformasse” a 

sociedade. É nessa circunstância que a “educação” assume um papel preponderante.” 

(SILVA, 2005, p. 108). A preocupação com esse tema já se assinalava em Os males do 

Presente e as esperanças do futuro (1861), quando alerta para que 
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Não esqueçamos a educação pública, mãe do progresso. Pois bem! Temos 

observado nisso o sistema pior. A nulidade da instrução elementar; o ensino 

do pernicioso latim como de um instrumento de civilização; a falta de 

difusão das ciências naturais e conhecimentos úteis; a existência de 

professores, ou totalmente inábeis, ou principiantes ainda; a ausência de 

rigor nos exames dos cursos superiores; a consequente abundância de 

médicos e bacharéis, outros tantos solicitadores de emprego, outros tantos 

braços perdidos para o trabalho livre e para a empresa individual, eis, sem 

dúvida, uma cadeia de causas bastante fortes para comprometer seriamente o 

futuro de um país qualquer. (BASTOS, 1939 [1861], p. 39). 
 

Como uma figura de transição e grande organizador das ideias que circulavam àquele 

período, Bastos trata de vários elementos referentes à instrução, considerada como 

fundamental numa proposta de reforma moral da sociedade. A instrução seria um dos 

caminhos para o progresso do país, elemento necessário para o país entrar no patamar das 

nações modernas. Assim ele discute elementos como os conhecimentos úteis a nação, a má 

habilitação e remuneração dos professores, ensino obrigatório e livre, taxa escolar, ensino 

religioso, entre outros. Na obra em que este trabalho propõe-se a analisar, o intelectual aborda 

o ensino obrigatório e livre e para todos, a taxa escolar, o ensino das „línguas mortas‟ e as 

escolas profissionais agrícolas.  

O autor de A Província (1870) concebe a instrução como uma necessidade 

fundamental da conjuntura moderna, capaz de retirar o povo das trevas e emancipá-los da 

ignorância. Para o autor nossa sociedade ainda não adquiriu o status do mundo civilizado, este 

seria alcançado através da instrução. Assim ele afirma que “[...] estamos de tal sorte 

convencidos de que não ha salvação para o Brazil fóra da instrucção derramada na maior 

escala e com o maior vigor [...].” (BASTOS, 1996 [1870], p. 251). Uma sociedade que 

negligencia a educação do seu povo há de sofrer vários problemas, pois sem esta os costumes 

se degradam e a sociedade decompõe-se (BASTOS, 1996 [1870]). 

 [...] nossos costumes que se degradam, nossa sociedade que apodrece, o 

fanatismo religioso que já se chama o partido catholico, um paiz inteiro que 

parece obumbrar-se, na segunda phase deste seculo, quando as nações 

carcomidas pelo absolutismo e ultramontanismo, Italia, Austria, Hespanha, 

França, reatam gloriosamente o fio das grandes esperanças do século XVIII! 

(BASTOS, 1996 [1870], p. 229). 

  

É oportuno ressaltar que a instrução a que Bastos se refere estava imersa no ideário da 

época. A instrução viria civilizar o povo e salvar a sociedade de um mal maior. Prevenir-se-ia, 

por exemplo, os crimes “[...] elevando o nível moral do cidadão, fazendo-o amar a paz e a 

liberdade, facilitando-lhe o trabalho e a riqueza, illustrando-o e educando-o por uma 

instrucção primaria completa largamente difundida pelo paiz inteiro.” (BASTOS, 1996 
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[1870], p. 223). Para que não tenha que criar mais penitenciárias, “[...] o ideal é a instrução, a 

moralidade, a liberdade.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 223). 

Na corrente desse ideário do dezenove brasileiro, José Liberato Barroso (1867) 

também defendia que era necessário instruir e educar o povo para que o país progrida regular 

e pacificamente, “[...] para que ele compreenda, e venere os verdadeiros princípios sociaes.” 

(BARROSO, 1867, p. 14). Ainda para o autor, a instrução era a primeira necessidade no 

caminho para as luzes e a civilização.  

Para Tavares Bastos na contracorrente das tendências do Novo Mundo, o nosso país 

ainda possui, algumas escolas de abc, “[...] estas mesmas rarissimas, sem edifícios proprios, 

sem mobilia e utensis, e, peior que tudo, sem mestres idôneos: e fóra disso, algumas aulas de 

latim espalhadas aqui e ali.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 249).  

Enquanto a modernidade espalha-se pelos países, no Brasil, de acordo com BASTOS 

(1938) apud MORAES FILHO (2001), em vez das províncias propagarem o latim, a retórica 

e a poética, matérias sem utilidade, o cidadão deveria ser instruído aos conhecimentos úteis a 

nação, como as ciências positivas, física, química, mecânica, matemática e economia política. 

Formariam-se assim cidadãos úteis, empresários, maquinistas, por exemplo, e não 

desordeiros. Para o autor 

Estudos classicos, estudos das linguas mortas, não é o que necessitamos 

mais: haja liberdade de ensino, e não faltarão collegios particulares, onde as 

classes abastadas mandem educar e aperfeiçoar seus filhos no gosto da 

antiguidade. Demais, é um erro manifesto confundir o ensino classico com 

essas imperfeitas e insufficientes aulas de latim, onde nem se aprende a 

língua de Cicero, e muito menos se estuda a grande litteratura do seculo de 

Augusto. (BASTOS, 1996 [1870], p. 249). 

 

O intelectual defende o ensino obrigatório 

[...] regido pelo governo, é bem verdade, mas em nada seria comparável aos 

moldes de intervenção despótica aos moldes jesuítas [...] estava propondo 

um ensino oficial, em que o Governo não representaria as vontades ou 

tendências da Igreja, mas de um Estado “apoderado” pela democracia. 

(LEITE, 2012, p. 06). 

 

 Bastos ainda afirma que “[...] não poder deixar de ser obrigatorio o ensino onde existe 

escola; nada mais justo que coagir, por meio de penas adequadas, os pais e tutores 

negligentes, e sobretudo os que se obstinem em afastar os filhos e pupilos da infância.” 

(BASTOS, 1996 [1870], p. 236).  

Esse elemento da punição aos pais que negarem ao filho o direito de instruir-se já 

encontra-se no regulamento 1331-A, de autoria do então Ministro Luís Pedreira de Couto 

Ferraz. O artigo 64 versa sobre os pais ou responsáveis que tiverem meninos maiores de 7 
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anos sem impedimento físico e moral, a lhes darem o ensino de primeiro grau. Caso isso não 

ocorra, lhes serão aplicados multa.  

Para Tavares Bastos o Estado deve se responsabilizar pelo provimento da instrução 

pública e os pais ou responsáveis, cabe cumprir esse dever. Assim, ele considera que os dois, 

Governo e povo, cada um ao que lhe compete, deveriam se responsabilizar pelo ensino no 

País.  

O pesquisador Bruno Leite (2010) afirma que as propostas de Tavares Bastos eram 

pensadas a partir das singularidades do seu país, não eram propostas soltas e utópicas, mas 

reais e possíveis de serem transformadas em prática. Ele acreditava na instrução pública, 

“desse modo, quando tratou da instrução a ser oferecida nas províncias, chamou para essas 

unidades político-administrativas, e não para a iniciativa privada, a responsabilidade de 

criarem e desenvolverem “boas instituições de educação”” (LEITE, 2010, p. 124). Porém, se 

o Governo não conseguia prover o País de boa instrução pública, a iniciativa privada podia 

fazê-la também. Assim defendia o princípio da liberdade de ensino. 

O parlamentar alagoano explicitava, ao defender a liberdade de ensino, que 

tinha clareza do papel do Estado na sociedade, e que ele deveria ser 

simplificado ao máximo. Porém, ao tempo que o Estado deveria ser o 

responsável pelo funcionamento da educação pública, arcando com parte das 

despesas, deveria considerar a iniciativa privada. Assim, ele defendia que a 

liberdade da iniciativa privada deveria ser mantida nos diversos setores da 

atividade social. (SOUZA, 2006, p. 98). 

 

 

Adepto do liberalismo, Tavares Bastos, concomitante com o ideário liberal da época, 

defendia a liberdade de consciência e a liberdade individual. Era necessário libertar o 

trabalho, a consciência, o voto e o povo da ignorância. Os liberais do século XIX 

consideravam “o Estado como uma instituição histórica, que era preciso limitar o máximo 

possível a sua autoridade em defesa da liberdade do indivíduo. O liberalismo indicava para a 

destruição do Estado despótico [...].” (SOUSA, 2006, p. 92).  

Propunham o Estado menos atuante e maior autonomia da liberdade municipal e 

provincial. Deste modo destaco a liberdade de ensino, este que além de obrigatório, deveria 

ser livre. Bastos argumenta a favor do ensino livre, pois  

[...] não ha mais abominavel fórma de despotismo do que o de governos 

nulos que, sem cooperarem seriamente para o progresso das luzes, 

embaraçam os cidadãos que empreendem esta obra evangélica, e ousam 

sujeitar ao anachonico regimen das licenças e patentes a mais nobre das 

artes, aquella que lavóra com o espírito. (BASTOS, 1996 [1870], p. 232). 
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O nosso personagem considera uma imposição arbitrária negar a liberdade de ensino 

tanto em conferências públicas, quanto em estabelecimentos particulares. Constitui-se abuso 

“[...] fechar escolas, negar títulos de professor, limitar o ensino, em qualquer parte do mundo, 

é quasi uma imoralidade.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 232). 

Para Bastos os estabelecimentos de ensino “[...] deveriam ser livres para ensinar, como 

direito que têm, aquilo que bem entendessem.” (LEITE, 2012, p. 05). Propõe, ainda que 

mínima, mas necessária, “[...] intervenção do Governo no campo da instrução, afirmava “O 

Solitário”, pelo fato do Brasil encontrar-se extremamente atrasado em relação a outros países, 

que, por livre associação, desenvolveram, e muito bem, seus sistemas educacionais.” (LEITE, 

2012, p. 06). Bastos considerava que liberdade de ensino não implicava necessariamente a 

exclusão total do Estado, mesmo porque as províncias precisavam dos recursos do governo 

central.  

Para ele era necessário organizar um sistema de instrução baseado nos impostos, 

advindos de taxas locais e auxílios do governo central, assim como ocorreu na Inglaterra, 

tendo em vista que para um bom sistema de instrução era necessário boa parte das receitas das 

províncias. As chamadas taxas escolares eram necessárias, pois “[...] forneceria um valioso 

contingente ao orçamento da instrução.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 232). Segundo o autor 

“[...] não ha systema de instrucção eficaz sem dispendio de muito dinheiro.” (BASTOS, 1996 

[1870], p. 238). No caso brasileiro, a taxa preencheria as lacunas necessárias à instrução 

elementar e profissional.  

Tavares Bastos deixa claro que a taxa escolar não fere o princípio do ensino primário 

gratuito e deixa claro “[...] a proibição de qualquer tributo pago pelo alumno, sob a fórma de 

matricula ou outra similhante.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 241). A referida taxa  

[...] assenta, não sobre o alumo ou o numero de alumnos em idade escolar, 

mas na base comum das outras contribuições, a população inteira. Assim 

como qualquer habitante concorre para as despesas de iluminação, aguas, 

esgotos, calçadas, estradas e todos os melhoramentos locaes, assim contribúa 

para o mais importante deles, a educação dos seus concidadãos, o primeiro 

dos interesses sociaes em que todos somos solidários. (BASTOS, 1996 

[1870], p. 241). 

 

No município a taxa escolar seria uma contribuição paga pelos habitantes ou famílias, 

e na província seria adicionado a qualquer imposto um determinado percentual. O valor da 

taxa seria empregado de acordo com o montante das despesas com instrução de cada 

município e província. Os recursos seriam empregados em: 

Salários dos professores e seus adjuntos; Aluguel de casas, onde ainda não 

houvesse predios especialmente construidos para escola; Custeio e 
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conservação destes estabelecimentos; Vestiaria e soccorros dos meninos 

indigentes; Instrucção primaria dos adultos. (BASTOS, 1996 [1870], p. 244). 

 

 

Os recursos seriam destinados não apenas às crianças, mas ao ensino de adultos, como 

forma de cessar com o analfabetismo, e ao provimento de livros para que todos tivessem 

acesso à leitura. 

O objetivo de reformulação do sistema de instrução ia além das escolas elementares do 

abc, seria um ensino primário tomando como referência os Estados Unidos
19

. Suas análises 

sobre as reformas necessárias ao país sempre retomam a utilização da experiência norte 

americana desenvolvida por Horace Mann
20

 (1963), em Massachusetts e posteriormente nos 

outros Estados norte-americanos. 

Bastos não foi o único a buscar na experiência americana bases para a instrução 

pública brasileira. Assim como ele, Antônio Almeida de Oliveira (1843-1887) mostrou 

admiração pelo sistema de educação daquele país, especialmente, segundo David Gueiros 

Vieira no prefácio do livro de Oliveira (2003), porque a educação das crianças era obrigatória 

até os dezesseis anos de idade.  

Bastos argumenta que assim como ocorre nos EUA, o ensino no Brasil deveria ser o 

mesmo, tanto nos campos quanto nas cidades. Defende uma escola laica, livre e mista. Uma 

escola que não fizesse distinção de sexos, isto é, a instrução deveria acontecer para ambos os 

sexos, ao mesmo tempo. O princípio da coeducação deveria ocorrer não somente pela 

economia que traz ao Governo, mas “[...] principalmente pelo magnifico estimulo e fecundos 

effeitos moraes da união dos dous sexos desde a infância.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 247). 

De acordo com Bastos (1996 [1870]), essa seria a escola moderna, aquela baseada na 

democracia do Novo Mundo. 

A instrução deveria acontecer para todos sem distinção de raça ou de cor, pois o que 

estava em jogo e deveria ser combatido era a ignorância. A mais urgente das reformas era a 

emancipação do escravo, mas para que este não fique ocioso e ignorante, seria necessário uma 

                                                 
19

 Para Tavares Bastos, o modelo social de organização dos Estados Unidos era um exemplo a ser seguido, 

especialmente porque era ancorado no princípio da federação.  
20

 O programa de ensino proposto por Bastos baseia-se, em vários aspectos, na reforma educacional idealizada 

por Horace Mann (1796-1859) em Massachusetts (EUA). De acordo com Souza (2010) o contato com o 

professor José Tell Ferrão, na Faculdade de Direito de São Paulo, fez com que Bastos se aproximasse da cultura 

norte-americana. O intelectual incorporou alguns elementos utilizados por Horace Mann e publicado nos Anuual 

Reports.  Em A Província (1870) Bastos “[...] registra indicativo de que esse parlamentar apreciava o sucesso do 

empreendimento realizado por Horace Mann, em Massachusetts.” (SOUZA, 2010, p. 06). Para compreender 

melhor a relação entre Tavares Bastos e a contribuição norte-americana em seus escritos, é sugerido a leitura do 

artigo de SOUZA, Josefa Eliana. A instrução pública brasileira nos panfletos de Tavares Bastos (1861-1873). 

Revista HISTEDBRr On-line, Campinas, nº 37, pp. 220-237, mar 2010. 
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outra, a instrução. Não adiantaria torná-lo livre se ainda assim viveria na ignorância. 

Concomitante a alforria ao escravo deveria ser lhe dado instrução, ao contrário o país estaria 

propenso a conflitos realizados pela massa de excluídos. A instrução daria energia humana 

aos braços ociosos. Ao emancipar-se deveria ser lhe dado o “[...] baptismo da instrucção [...] o 

ensino, esse agente invisivel, que, centuplicando a energia do braço humano, é sem duvida a 

mais poderosa das machinas de trabalho.” (BASTOS, 1996 [1870], p.254).  

Silva (2005) analisando esse aspecto da obra de Tavares Bastos argumenta que para o 

intelectual “[...] a falta do ensino básico torna a escravidão permissível, aceitável aos olhos da 

sociedade que ignora o mal que a consome: alienados, os membros da sociedade alimentam 

dia-a-dia os problemas que inviabilizam seu progresso.” (SILVA, 2005, p. 112). Para que isso 

não ocorra, Tavares Bastos argumenta que não deveria haver 

[...] aulas separadas para os individuos de cada raça, mas reunam- os todos 

em estabelecimentos communs, nacionaes, sem distincção de origem ou côr. 

Si formidaveis prejuizos ainda obrigam os norte-americanos a respeitar essa 

odiosa distincção, o Brazil, pelo contrario, respeita e pratíca o principio da 

igualdade absoluta das raças [..]. (BASTOS, 1996, [1870], p. 277). 

 

Bruno Leite (2010) apresenta que naquela época eram as punições o elemento capaz 

de inibir o espírito de ociosidade dos escravos. Na contracorrente desse pensamento Tavares 

Bastos defende que estes deveriam ser instruídos e não açoitados. A emancipação dos 

escravos bem como o que deveria acontecer com os mesmos após a alforria foi discutido por 

Bastos em suas obras, inclusive nesta a que este trabalho analisa.  

Preocupado com as singularidades do Brasil, outro elemento que o autor aborda são as 

escolas profissionais agrícolas, que para ele são necessárias, tendo em vista a economia 

agrária do país. O governo central deveria fundá-las em cada província, contribuir com as 

despesas de professores vindos da Europa ou dos Estados Unidos e assegurar a frequência 

desses estabelecimentos. Neles os meninos teriam noções de lavoura, horticultura, química 

agrícola, história natural, nivelamento e agrimensura. Tais cursos seriam “[...] requisito 

indispensavel para os candidatos aos empregos provinciaes de ordenado superior a 800$, por 

exemplo.” (BASTOS, 1996 [1870], p. 248). 

Tavares Bastos propôs um ensino oficial dotado de democracia (LEITE, 2010). Essa 

democracia pode ser percebida nos vários elementos que compõe sua proposta para a 

instrução do país, a saber: obrigatoriedade, laicidade, liberdade, coeducação, etc. De acordo 

com Silva (2005), a análise desenvolvida por Tavares Bastos no tocante a educação, pode ser 

denominada com o que na contemporaneidade denomina-se de cidadania. Esse personagem 

objetivava um país cidadão na medida em que pensou mais autonomia em seus diversos 



51 

 

âmbitos, onde todos tenham garantidas suas liberdades individuais e participem 

igualitariamente na sociedade a qual pertencem, inclusive no tocante a instrução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

 Revisitar as obras de sujeitos que pensaram e propuseram reformas para o Brasil, nos 

leva a pensar sobre nós mesmos e sobre como a nossa história têm se configurado ao longo 

dos séculos. Pelo viés da História da Educação sujeitos, práticas, métodos e discussões são 

retomados e postos em debate mais uma vez. Agora com a peculiaridade de olhar o passado 

com o cuidado de estar partindo do presente. Sobre essa questão, Paul Ricoeur (1913-2005), 

afirma que se olhando hoje para os acontecimentos passados não se consegue chegar ao 

sentido exato que o autor do texto quis expressar. Isso acontece porque ao vivenciar o texto e 

perceber os vários sentidos presentes nele, o leitor parte das suas preconcepções, e estas são 

parte fundamental presente na sua interpretação. O que se pretende então, e que é tarefa do 

historiador, é fazer uma análise, restabelecendo os fatos com a devida abstração dos mesmos 

(RICOEUR, Apud CORSI, 2008). Interpretar é uma tarefa particular, situada no âmbito da 

subjetividade do sujeito que interpreta e que identifica no texto um fato histórico e se 

posiciona em relação a ele.  

 Nesse sentido, a análise feita sobre a ideia de instrução no século XIX, e em particular 

gestada pelo intelectual Aureliano Cândido Tavares Bastos buscou compreender, dentre 

vários aspectos discutidos por esse sujeito, em especial em sua obra A Província (1870), o 

tema da instrução. Bastos envolveu-se em temas que giravam em torno dos debates 

sociopolíticos da época, preocupou-se em fazer um diagnóstico do atraso brasileiro e percebeu 

na educação a fonte para civilizar e alavancar o país rumo ao progresso. Foi deputado, e no 

Parlamento, por meio dos discursos, bem como por meio do jornalismo e como escritor, autor 

de grandes obras, soube usar dos meios que dispunha para expor e propor mudanças. 

O discurso de Tavares Bastos pauta-se em temas que eram importantes para a 

sociedade da época, a começar pela centralização, esta que conferia impedimento para as 

reformas que o país necessitava, inclusive à reforma educacional. Tratou também da 

imigração, escravidão, reforma eleitoral, navegação, instrução, entre outros. Sobre este 

último, propôs como base para a elevação moral do povo, e especialmente para a 

modernização do país. A educação era percebida como a mãe do progresso. De acordo com 

Souza (2006), o intelectual, assim como Horace Mann (1963), em Massachusets, defendeu a 

educação como  

[...] instrumento indispensável para que o Brasil atingisse o patamar das 

nações mais desenvolvidas. A busca do progresso e civilização 
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transformaram-se em princípios que norteavam o caminho que levaria o país 

atingir o status de nação moderna. (SOUZA, 2006, p. 90).  

  

 Tavares Bastos em seu “programa de ensino” defendeu, segundo Souza (2006, p. 04) 

“[...] a escola gratuita universal, o ensino obrigatório, escola mista, programa de ensino 

voltado, sobretudo, para o conhecimento baseado em princípios práticos [...] formação mais 

adequada às necessidades do trabalhador da indústria, do comércio e da agricultura [...].” 

 Sobre este último aspecto, como observado durante o trabalho monográfico, para 

Tavares Bastos a escola pública brasileira deveria ser amplamente reformada, de modo a 

oferecer condições para o desenvolvimento moral do povo. Nesse sentido, as disciplinas tidas 

sem serventia, isto é, que não auxiliavam o povo na vida prática, deveriam ser retiradas do 

programa. Era necessário dar lugar de destaque ao que realmente era importante: os 

conhecimentos úteis. Bastos descartava do currículo o latim, a retórica e a poética, a favor das 

ciências positivas, como física, química, mecânica, economia política, entre outras. Essas 

disciplinas preparariam os jovens para enfrentar as transformações as quais passava a 

sociedade, e ofereceriam mais possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Esse 

posicionamento em defesa de uma escola mais técnica, demostra o quanto era favorável às 

escolas profissionalizantes.  

Esse ensino deveria acontecer para todos, sem distinção, inclusive de raça. O 

intelectual “[...] chamava atenção dos governos provinciais do Brasil acerca desse assunto [...] 

entendeu que a “reabilitação da raça” brasileira se daria com a instituição da escola para 

todos, inclusive para o filho do negro e para o negro adulto.” (SOUZA, 2006, p. 115).   

 Tendo em vista que manter o sistema de instrução é uma tarefa onerosa, caberia ao 

Estado criar a taxa escolar. Essa taxa foi pensada em âmbito municipal e provincial. No 

município, cada habitante ou cada família daria uma contribuição. Na província, essa 

contribuição seria uma porcentagem somada a algum imposto direto, por exemplo (Bastos, 

1996, [1870]). 

 Todas as reformas que o país precisava passavam necessariamente por romper com as 

raízes herdadas de Portugal e findar a centralização. O passado colonial deveria ser esquecido 

para que se pudesse pensar numa sociedade futura, livre, construída na América, democrática 

política, social e economicamente. Haveria também de romper com as velhas instituições, 

com os preconceitos que impediam o caminho e perpetuavam os vícios da centralização, bem 

como realizar reformas que partissem da vida da população e que para ela se voltassem. 

Assim o país chegaria às luzes e a modernidade. E um país moderno, certamente é aquele em 
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que seu povo não é ignorante, isso passa fundamentalmente pela educação, esta que o Estado 

deveria prover para todos, gratuitamente, obrigatoriamente, com um ensino livre, baseado na 

coeducação dos sexos, ensinando o que era necessário e útil em sua vida prática, enfim, uma 

educação que formasse a todos como cidadãos deste país. 

 O intelectual alagoano pensou toda sua obra “[...] com uma visão global dos 

problemas brasileiros, em termos práticos e factíveis, com indicação concreta dos meios e 

processos de realização, tendo sempre em vista o bem e o progresso do país.” (MORAIS 

FILHO, 2001, p. 50). Essa característica do seu pensamento fica expressa numa de suas 

principais obras, em que o autor faz um estudo sobre a descentralização do país, elaborando 

seu texto nos efeitos e consequências desta. A partir desse estudo se desenvolve outras 

questões que perpassam a obra da centralização, como a ideia de federação, o ato adicional, as 

instituições e a administração provincial, os partidos políticos, as eleições, entre outros temas, 

entre eles, a educação. 

 Foi com o objetivo de compreender como a instrução pública e a ideia de educação se 

desenvolveu em período de efervescência no Brasil Império, especialmente sob a ótica de 

Tavares Bastos, em A Província (1870), e de outros intelectuais como Liberato Barroso 

(1830-1885) e Antônio Almeida de Oliveira (1843-1887), que este trabalho monográfico se 

desenvolveu. Rever as discussões da intelectualidade brasileira, particularmente a partir 

desses sujeitos, sobre temas que ainda perduram na sociedade atual, é avançar nesse debate 

antigo entre Estado e povo, entre o poder e a massa e, sobretudo, entre a cidadania e a 

ignorância. É rememorar a educação ao longo da história e nos depararmos com avanços, 

como, por exemplo, a expansão do ensino e a popularização da educação e com debates ainda 

presentes sobre o que ainda há por realizar.  

 As discussões no período imperial brasileiro sobre a experiência de escolarização e 

suas implicações “[...] tanto do ponto de vista de sua relação com o Estado e poderes locais 

como das relações entre famílias, alunos, professores [...] leva-nos a interrogar a respeito da 

instrução pública como parte da produção de uma cultura das políticas públicas
21

 no Brasil.” 

(VEIGA, 2005. p. 44). Essa questão aparece em vários momentos, sucinta e por vezes 

implicitamente, ao longo deste trabalho, quando os debates da época referem-se à 

escolarização para o povo, entre outros aspectos gratuita e obrigatória, além de estar presente 

                                                 
21

 De acordo com ROCHA (2010, p. 129) “pode-se dizer que o também Decreto-Lei Couto Ferraz, de 1854, é 

um ponto de inflexão nas políticas públicas de educação ao longo do Império. Foi ele quem estabeleceu pela 

primeira vez uma estruturação funcional da educação, que vinha sendo requisitada desde a primeira lei de 

educação, de 1827 [...] ele constituiu um paradigma propositivo por parte do Estado na construção educacional, 

num contexto histórico em que as questões da unidade nacional se encontravam equacionadas.” 
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nas proposições dos intelectuais analisados nesse estudo. Almeida Oliveira, por exemplo, 

criou a escola noturna para adultos Onze de Agosto, foi a favor de bolsas escolares para 

crianças carentes e financiou com a ajuda de outros sujeitos uma biblioteca pública no 

Maranhão. Esses posicionamentos e ações remetem a uma ideia, ainda intimista, de políticas 

que beneficiassem a população, principalmente a mais carente. 

 Sobre o tema das escolas noturnas
22

, de acordo com Mizuta e Sant‟Anna (2010), em 

estudo realizado sobre a instrução primária nos relatórios do ministério do Império entre os 

anos de 1850-1889, as autoras expõem que naquele período, quando a educação começou a 

ser tomada como o meio de alavancar economicamente o país, a instrução primária e a 

qualificação eram elementos essenciais para o progresso. Foi nesse contexto que as escolas 

noturnas surgiam, e  

“[...] algumas associações civis, como por exemplo, a Sociedade Auxiliadora 

da Indústria Nacional, desenvolveram ações de apoio ao desenvolvimento da 

indústria nacional e assim promoveram a modernização e o crescimento do 

país. Entre as ações desenvolvidas pela associação está a fundação, em 1867, 

da primeira escola noturna de educação primária para jovens e adultos que 

prepararia os alunos para ingressar, posteriormente, na escola industrial.” 

(SANT‟ANNA; MIZUTA, 2010, p. 03). 

 

 Ainda nessa perspectiva de formar mão-de-obra, Tavares Bastos ao propor em especial 

as escolas profissionais agrícolas, salvaguardando o pensamento da época, já atentava para 

uma política que beneficiasse a população menos abastada com uma educação que realmente 

lhes fosse útil.   

 De fato a educação popular com essa denominação que se têm hoje e com propósitos 

mais definidos “[...] emergem no Brasil no contexto histórico do Nacional 

Desenvolvimentismo (1930-64), sobretudo no governo do presidente Juscelino Kubitschek 

(1956-61) [...]” (MACHADO, 2012, p. 156), porém é possível perceber aspectos do que 

futuramente se transformaria, já no século XIX, principalmente a partir dos discursos da 

intelectualidade brasileira.  

 Nesse sentido, esse estudo buscou contribuir para a memória da educação brasileira, 

revisitando um de seus principais intérpretes a partir de algumas breves, mas importantes 

                                                 
22

 Para uma análise mais detalhada sobre a constituição do tema das escolas noturnas e a Educação de Jovens e 

Adultos, consultar: NOGUEIRA, Vera Lúcia. A escola primária noturna na política educacional mineira 

1891/1924. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 

Disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-

84YSKW/tese_veranogueira.pdf?sequence=1>. Acesso em 14 de jan. 2013. Segundo a autora, “pode-se afirmar 

que, desde os anos finais do Império, as escolas noturnas atendem, indiscriminadamente, aos vários ciclos da 

vida, desde a infância à adultez, não somente em Minas Gerais, como também em outros estados brasileiros, não 

se constituindo, portanto, um fenômeno novo, mas, sim, um traço das permanências na trajetória histórica dessa 

modalidade da educação.” (NOGUEIRA, 2009, p. 21).  

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-84YSKW/tese_veranogueira.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC-84YSKW/tese_veranogueira.pdf?sequence=1
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questões que caracterizaram o círculo de sociabilidade do qual ele fez parte em sua curta 

trajetória de vida. 
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