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Resumo 

 

 

No presente trabalho, investigamos a organização do ensino secundário em Minas 

Gerais no período Imperial brasileiro. Analisamos sua importância, sua utilização e 

seu papel na formação e preparação da jovem elite mineira. Nosso objetivo principal 

foi explicitar os sentidos e os conteúdos da formação secundária implementada na 

província mineira, problematizando a produção de uma cultura pedagógica desse 

nível de ensino. Para isso, levamos em consideração tanto o estudo da permanência 

das aulas avulsas como as tentativas de organização dos colégios e externatos em 

Minas Gerais. As principais fontes que utilizamos foram a legislação produzida a 

respeito do ensino secundário mineiro e as Falas e os Relatórios dos Presidentes de 

Província (1835-1889), dirigidas à Assembléia Legislativa provincial de Minas 

Gerais. Acreditamos que o ensino secundário de Minas Gerais, inicialmente, 

distribuído em aulas avulsas pela província, somente teve uma melhor estruturação 

na década de cinqüenta com a criação do Liceu Mineiro e com a absorção das aulas 

avulsas pelos colégios particulares. Nas últimas décadas do Império, o Governo 

Provincial estabeleceu em Minas Gerais seis externatos públicos, reduzindo a 

subvenção aos colégios particulares. Mesmo com a criação desses externatos, o 

ensino secundário permaneceu com ênfase aos conhecimentos literários e 

continuou com o caráter propedêutico. 

 

Palavras-chave: História da Educação; Ensino Secundário. 



Abstract 

 

 

In the present work, we investigated the organization of the secondary education of 

Minas Gerais during the Brazilian Imperial period. We analyzed its importance, its 

use and its role in the formation and preparation of the youth elite of Minas Gerais. 

Our main objective was to show the meanings and the contents of the secondary 

education implemented in the Minas Gerais province, problematizing the production 

of a pedagogic culture of that teaching level. For that, we took into consideration both 

the study of the permanence of the detached classes as the attempts of organization 

of the schools and external schools in Minas Gerais. The main sources used were 

the legislation produced regarding the secondary education of Minas Gerais, and the 

Speeches and the Reports of the Presidents of the Province (1835-1889), delivered 

to the provincial Legislative Assembly of Minas Gerais. We believed that the 

secondary education of Minas Gerais, initially distributed in detached classes 

throughout the province, only had a better structure in the fifties with the creation of 

the “Liceu Mineiro” and with the absorption of the detached classes by the private 

schools. In the last decades of the Empire, the Provincial Government established in 

Minas Gerais six public external schools, reducing the subsidy to the private schools. 

Even with the creation of those external schools, the secondary education stayed 

with emphasis to the literary knowledge and continued with the beginner character. 

 

Keywords: History of the Education; Secondary education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo investigar a organização do ensino 

secundário em Minas Gerais no século XIX, pela problematização da cultura 

pedagógica deste nível de ensino. O problema inicial teve origem em uma pesquisa1 

sobre as representações estatísticas do ensino secundário em Minas Gerais no 

império. Neste trabalho foram analisados os dados estatísticos educacionais 

produzidos e organizados no período imperial, pelas instâncias legais relacionadas 

aos governos de Província de Minas Gerais. Nos dados analisados encontrou-se 

constantes movimentos de organização do ensino secundário, ora em aulas avulsas, 

ora em instituições particulares, ora em instituições mantidos pela Província. 

A partir desses elementos surgiram algumas questões norteadoras deste 

trabalho: Como se deu efetivamente a organização do ensino secundário em Minas 

Minas durante o império? Quais os argumentos e embates estiveram presentes nos 

discursos elaborados para a constituição deste ramo de ensino em Minas Gerais? O 

que se esperava do ensino secundário para a formação da mocidade mineira? Qual 

era o ideal pedagógico? 

A denominação “ensino secundário” surge na Europa em fins do século 

XVIII. No entanto, a organização dos estudos que posteriormente se configuraram 

como “estudos secundários” tem sua origem nos colégios como uma criação mais 

antiga e que com o tempo foi sendo modificado suas funções e seus objetivos. Os 

colégios, no século XIII, eram asilos para estudantes pobres, fundados por 

doadores. Nesse momento os colégios não tinham como objetivo o ensino e eram 

inspirados nos estatutos monásticos. 

No século XV os colégios foram transformados em locais de ensino, 

fornecendo o arquétipo das principais instituições escolares do século XV ao XVII, 

os colégios jesuítas e os colégios dos doutrinários destinados à formação de 

eclesiásticos. Dessa maneira, segundo Ariès (1981) os colégios representaram uma 

evolução da escola medieval para o colégio moderno. A instituição de ensino se 

                                                 
1 Pesquisa orientada pelo Professor Luciano Mendes de Faria Filho na Iniciação Cietífica, e foi 
apresentada em artigo no II Congresso Mineiro de História da Educação em Minas Gerais, 
Uberlândia, 2003. 
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torna complexa, não apenas de ensino, mas de vigilância e enquadramento da 

juventude.2 

 

Nessa mesma época, no século XV e sobretudo no século XVI, o colégio 
modificou e ampliou seu recrutamento. Composto outrora de uma pequena 
minoria de clérigos letrados, ele se abriu a um número crescente de leigos, 
nobres e burgueses, mas também a famílias mais populares (...). O colégio 
tornou-se então uma instituição essencial da sociedade: o colégio com um 
corpo docente separado, com uma disciplina rigorosa, com classes 
numerosas, em que se formaria todas as gerações instruídas do Ancien 
Regime. O colégio constituía, se não a realidade mais controlável da 
existência, ao menos na opinião mais racional dos educadores, pais, 
religiosos e magistrados, um grupo de idade maciço, que reunia alunos de 
oito-nove anos até mais de 15, submetidos a uma lei diferente da que 
governava os adultos.3 

 

Condorcet (1741-1794) em seu relatório “Instrução pública e organização do 

ensino” propõem para França quatro modalidades de ensino, entre eles, as escolas 

secundárias destinado aos jovens de famílias mais abastadas ou, de famílias que 

pudessem renunciar ao trabalho desses jovens. Segundo ele o ensino secundário 

teria o como conteúdo básico algumas noções de matemática, de história natural e 

de química, todas necessárias às artes de ofício, além de um desenvolvimento mais 

extenso dos princípios de moral e da ciência social e lições elementares de 

comércio.  

No Brasil em 1759, como parte da política pombalina, ocorreu a expulsão 

dos jesuítas com o fechamento de seus colégios. Dessa maneira, os estudos 

secundários passaram a ser oferecidos em aulas isoladas, avulsas ou ainda ditas 

como Régias4 Isso não significou a inexistência de instituições que abrigassem os 

estudos secundários, mesmo que de forma escassa, destacando-se para Minas 

Gerais, o Seminário de Mariana (1750) e o Seminário do Caraça (1822).  

Ao longo do século XIX observa-se a permanência das aulas avulsas, 

combinadas com as iniciativas governamentais e de particulares de abertura de 

colégios, com destaque para segunda metade do século XIX. Segundo Nunes 

(2000)5,  

                                                 
2 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Trad.: FLAKSMAN, Dora. Rio de Janeiro: 
LTC Editora, 1981. 
3 Ibidem, p. 171. 
4 Sobre as aulas Régias no período colonial ver CARDOSO, Tereza F. Levy, 2004. Assim chamadas 
as aulas criadas e mantidas pelo Rei no tempo da colônia, que após a independência são também 
tratadas como aulas avulsas. 
5 NUNES, Clarice. O “velho” e “bom” ensino secundário. In.: Revista Brasileira de Educação – 
ANPED. N. 14, MAI/JUN/JUL/SET, 2000. 
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(...) na sociedade imperial, de economia agroexportadora e escravista, onde 
predomina a vida rural, a política excludente do Estado criou, nas capitais 
das províncias e do Império, os liceus, destinados aos filhos das classes 
privilegiadas.6 

 

No caso da instrução pública elementar, a tentativa de normatizar e de 

organizar o ensino ganha força nas décadas de 30 e 40 do século XIX. Em um 

contexto político-cultural perpassado pelo fortalecimento de uma paulatina 

construção da nação brasileira e do Estado nacional, a instrução foi se 

firmando/configurando como uma das principais estratégias civilizatórias do povo 

brasileiro. Via instrução, as elites intelectuais e políticas brasileiras pretendiam 

civilizar as “classes inferiores” rumo à construção de um país independente. O 

ensino era impregnado por um discurso que o considerava como potencial elemento 

regulador, componente indispensável para a organização nacional e para um 

possível e almejado crescimento econômico. 

A instrução teria possibilidade de arregimentar o povo para um projeto de 

país independente, criando, além disso, uma participação controlada na definição 

dos destinos do país. Assim, segundo Faria Filho (2000, p. 137)7,  

 

(...) buscava-se constituir, entre nós, as condições de possibilidade da 
governabilidade, ou seja, a criação não apenas para existência de um 
Estado independente mas, também, dotar esse Estado de condições de 
governo. 

 

Nesse sentido, a política imperial tratou de traçar o destino da nação e de 

seu povo quando delega à instrução primária o papel de civilizadora e a instrução 

secundária,  

 

(...) se destinaria a formar a elite ilustre e ilustrada, inserida mais 
plenamente nos atributos de liberdade e propriedade, portadora de 
privilégios do pequeno círculo que participava do poder de Estado, tanto no 
nível local, quanto no nível amplo do império.8 

 

Para isso, uma expressiva estratégia do Estado Imperial para efetivar sua 

atuação sobre a população foi a instituição de um arcabouço jurídico, submetendo 
                                                 
6 NUNES, 2000, p. 39. 
7 FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Instrução Elementar no século XIX. In.: LOPES, Eliane Marta 
Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (org.). 500 anos de educação no 
Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 135-149. 
8 NUNES, 2000, p. 39. 
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aos mais diversos estratos sociais suas determinações legais. Na instrução pública, 

as leis floresciam cada vez mais, referentes tanto a sede da Corte quanto às 

províncias, sendo a normalização legal uma das principais formas de intervenção 

estatal no serviço da instrução. A primeira e única lei geral referente à instrução 

pública elementar data de 15 de novembro de 1827 – Lei n. 15. Essa lei estabelecia 

e criava escolas de primeiras letras nas principais cidades e vilas das províncias, 

instituindo a obrigatoriedade do método mútuo, através do qual se pretendia 

generalizar os rudimentos do saber ler, escrever e contar para a população. 

A partir do ato adicional de 1834, foi conferido às províncias o direito de 

legislar sobre a instrução elementar e secundária, pública e particular, excluindo, 

porém da competência das assembléias provinciais os atos referentes aos estudos 

superiores como as faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, Academias 

existentes naquele período. De certa forma essa nova normatização reorienta a 

organização da instituição numa hierarquia clara de relações de poder, tendo em 

vista a centralização pelo governo imperial das normas de funcionamento do ensino 

secundário que logo em seguida passaram a funcionar com a criação do Colégio 

Pedro II, 1837.  

Na tradição mineira o Seminário de Mariana (1750) e o Seminário do Caraça 

(1822), se apresentam como marcos de educandário para a juventude. Desde a sua 

fundação o Seminário de Mariana ministrava o denominado ensino clássico9, com 

aulas de Gramática, Filosofia e Latim acrescentando-se progressivamente outras 

cadeiras, como Retórica e Poética. Segundo Mourão (1959), o Seminário além de 

ter formado muitos sacerdotes ilustres teve como ex-alunos alguns presidentes da 

província de Minas Gerais. Por sua vez, também o Caraça fez cultura humanística 

que formou grande parte da elite mineira do tempo do Império e dos primeiros anos 

da República, educando futuros ministros, senadores, presidentes, cônsules, 

generais, deputados gerais, barões e doutores10. 

Ao pensar a constituição do ensino secundário em Minas Gerais no século 

XIX, procuramos problematizar a produção de uma cultura pedagógica desse nível 

de ensino. Durkheim (1995, p.12) usa a expressão “cultura pedagógica”, quando se 

refere ao ensino secundário na França. Este autor afirma que, os professores do 

                                                 
9 Essa denominação, para o período, em geral refere-se aos estudos baseados no Latim. 
10 MOURÃO, Paulo Krüger Corrêa. O ensino em Minas Gerais no tempo do império. Centro Regional 
de Pesquisas Educacionais, 1959. 
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secundário deveriam ter uma “cultura pedagógica”, ou seja, mais que saber um 

programa de ensino os professores devem conhecer os problemas do ensino, propor 

soluções, “a fim de que possam formar uma opinião com pleno conhecimento de 

causa”11. 

O autor afirma, ainda, que o ensino secundário deveria ter uma estrutura 

mais complexa que o ensino primário, e devido a essa complexidade, seria 

necessário uma maior reflexão pedagógicaa para adaptar-se aos meios que o 

rodeiam.  

 

(...) não se vê porque o ensino secundário gozaria de uma espécie de 
privilégio que lhe permitisse dispensar qualquer cultura pedagógica; eu 
acredito que seja o lugar onde ela é mais indispensável: é precisamente nos 
meios escolares, onde sua falha é maior, que ela é mais necessária.12 

 

Nesse sentido, Durkheim (1995) fez uma importante comparação entre o 

ensino primário e o ensino secundário, para que possamos entender essa 

complexidade que foi atribuída ao secundário. O ensino primário possuiria uma 

unidade natural e simples, que seria a própria unidade da pessoa que ensina. No 

entanto, no ensino secundário não existiria apenas na figura de um professor, e sim 

numa verdadeira divisão do trabalho. Afinal, como operar uma “unidade na 

formação” se os professores – e seus saberes heterogêneos – em separado não 

percebem o todo? Dessa forma, o autor entendia que a cultura pedagógica do 

ensino secundário deveria formar mentes unificadas. 

 

Não se trata, especialmente nas escolas secundárias de fazer quer um 
matemático, quer um literato, quer um físico, quer um naturalista, mas sim 
de formar uma mente através das letras, da história, da matemática, das 
ciências físicas, químicas e naturais (Durkheim, 1995, p. 14). 

 

A formação de uma opinião coletiva nos professores do ensino secundário 

seria essencial, segundo o autor para que eles entendessem sobre os fins e os 

métodos a serem utilizados no ensino. Não seria apenas ensinar aos futuros 

professores a manipulação de algumas receitas, mas sim, colocar ante eles o 

problema da cultura pedagógica em sua totalidade. Porém, seria necessário aos 

professores o conhecimento da história do ensino aliada ao conhecimento da 

                                                 
11 DURKHEIM, Emile. (1858-1917). A evolução Pedagógica. Trad.: Bruno Chales Magne. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1995. 
12 Ibidem, p. 14. 
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legislação – seu espírito, suas orientações, a organização do ensino e o ideal 

pedagógico –, para que fosse possível aproximar-se dessa totalidade sobre a cultura 

pedagógica.   

Inspirados nas discussões propostas por Durkheim, tomamos de empréstimo 

apenas as pistas propostas para a problematização da noção de cultura pedagógica, 

sem, contudo filiar plenamente a suas proposições sociológicas. Ou seja, aqui o 

empréstimo é apenas parcial, nas pistas deixadas pelo autor.  

O diálogo com Durkheim se fez basicamente em duas proposições. Numa 

primeira, o autor sugere que cultura pedagógica diz respeito à organização do 

ensino e do ideal pedagógico. Esta perspectiva é-nos interessante porque este é o 

principal objetivo da pesquisa aqui desenvolvida. A outra perspectiva refere-se à 

crítica elaborada ao ensino secundário francês por apresentar uma cultura 

pedagógica fragmentada e a afirmação da necessidade de uma cultura pedagógica 

unificada em seus fins e métodos, no objetivo de formar as mentes dos jovens, no 

principio da “unidade na diversidade13”.  

Como veremos, esta temática esteve muito presente nas discussões sobre o 

ensino secundário em Minas Gerais. Esta noção é importante por estar atrelado à 

explicação dos objetivos deste trabalho. Qual seja, analisar e discutir as praticas e 

os modos de conceber o ensino secundário em Minas Gerais no século XIX, as 

representações produzidas pelas elites relativas à sua função e de que modo foram 

compartilhadas ou não pelo mesmo grupo. 

Uma análise sobre a cultura pedagógica do ensino secundário em Minas 

Gerais no século XIX, demanda problematizar os sujeitos a que se referem: a 

juventude ou a mocidade14. Torna-se necessário relacionar a categoria juventude e 

suas formas de sociabilidade juntamente com o tema central dessa pesquisa. Para a 

escrita sobre a história dos jovens é necessária a adoção de múltiplos olhares.  

Segundo Pais (1993) a adolescência só passou a ser vulgarmente encarada 

como fase da vida quando, na segunda metade do século XIX, os problemas e 

tensões a ela associados a tornaram objeto de consciência social. A cultura 

adolescente passou a ser identificada quando os jovens começaram a se envolver 

em grupos de amigos e os comportamentos criados preocupavam educadores e 

sociedade. A noção de juventude somente adquiriu certa consistência social a partir 

                                                 
13 Expressão utilizada por Durkheim, 1981. 
14 Termo recorrente nos discursos dos presidentes de província de Minas Gerais. 
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do instante em que o tempo entre a infância e a idade adulta passou a se prolongar, 

caracterizando assim a juventude. Assim, o autor afirma que a juventude é uma 

categoria socialmente construída, formulada no contexto de particularidades e 

circunstâncias econômicas, sociais e políticas; uma categoria sujeita a modificações 

no percorrer do tempo15. 

O complexo processo de construção social de juventude, em determinadas 

fases da vida apenas são reconhecidas em determinados períodos históricos, ou 

seja, em períodos nos quais essas fases de vida são socialmente vistas como 

geradoras de problemas sociais: 

 

Se essas características, específicas a um determinado período de vida, se 
apresentam como expressão de determinados ‘problemas’ sociais, atraem a 
atenção dos poderes públicos, podendo surgir medidas – legislativas ou de 
‘terapêutica’ social – que, por via institucional, consigam dar resolução 
parcial a esses problemas. Estas medidas interferem, por sua vez, na vida 
quotidiana dos indivíduos podendo influenciar o timing das transições de 
uma para outra fase da vida.16 

 

Nos primórdios da era moderna, a fronteira entre a infância e a juventude 

não estava definida, Schindler (1996) afirma que isso se deve em primeiro lugar ao 

fato de que, para maioria da população, a escola ainda se colocara em 

contraposição à vida de trabalho. Dessa forma, com a obrigatoriedade da freqüência 

à escola, no início do século XIX, passou a adotar-se o corte etário de quatorze 

anos, que estabelece uma demarcação entre infância e juventude no momento da 

conclusão dos estudos17.  

Nesse momento, a educação fornecida pelo estado e o serviço militar, 

ambos compulsórios, começaram a determinar os limites da fase juvenil. Schindler 

(1996) assinala a diferenciação nas castas da sociedade, nas camadas mais pobres, 

não era incomum que crianças de dez ou doze anos trabalhassem, inclusive para 

aliviar a família do fardo de sua manutenção. Para os filhos de camponeses e 

artesãos era muito comum que desde cedo se iniciassem no trabalho dos pais, 

assumindo tarefas cada vez mais responsáveis18.  

                                                 
15 PAIS, José Machado. Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1993. Pg. 21-
63. 
16 Ibidem, p. 29 e 30 
17 SCHINDLER, Norbert. Os Tutores da Desordem. In.: LEVI, Govanni & SCHMITT, Jean-Claude 
(orgs). História dos Jovens. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. V.1. 
18 Ibidem 



 18 

Apenas nas camadas letradas é possível encontrar o início da idéia moderna 

de juventude enquanto moratória. Ou seja, a juventude numa economia de vida 

baseada em renúncia temporária na esperança de uma carreira futura e de melhores 

oportunidades financeiras, idéia que encontra seu fundamento social num momento 

de formação que dura muitos anos, em grande parte livre da necessidade de se 

manter e que hoje já se tornou demasiado habitual. 

Assim, o ponto em que acaba a infância e começa a juventude não pode ser 

fixado de maneira genérica, mas apenas em função das condições específicas de 

“status” e de ambiente social nos quais ocorriam tais processos de socialização e 

aprendizagem. No início da era moderna foi difícil estabelecer o começo da fase 

juvenil, porém o seu final encontra-se claramente delineado, pelo matrimônio e pela 

moradia distinta e independente da família de origem. 

 

Relativamente vago permanece sobretudo o momento do início da 
juventude, ao passo que sua conclusão, embora à primeira vista pareça 
representada de modo bastante evidente pelo contrato do casamento, num 
exame mais atento aparece subordinada também à onipotente lógica social 
da subsistência.19 

 

A juventude caracteriza-se além das realidades biológicas, dos papéis 

sociais, ou das elaborações simbólicas, ela deve ser analisada dentro de uma 

construção social. Não sendo possível que em nenhum lugar, em nenhum momento 

histórico a juventude possa ser definida e entendida através de critérios de 

exclusividade biológica ou jurídica.  

 

De um contexto a outro, de uma época a outra, os jovens desenvolvem 
outras funções e logram seu estatuto definidor de fontes diferentes: da 
cidade ou do campo, do castelo feudal ou da fábrica do século XIX.20  

 

Levi & Schmitt (1996), afirmam que não seria aconselhável falar 

genericamente de “jovens” sem precisar todas às vezes quais são os efeitos dessa 

diferenciação: 

 

(...) se os limites à juventude já são um problema para o historiador, o 
mesmo se pode dizer dos modelos que em todas as épocas são propostos 
aos jovens. Modelos antes de mais nada ambivalentes, conforme ocorre 

                                                 
19 Ibidem, p. 272 e 273. 
20 LEVI, Govanni & SCHMITT, Jean-Claude. Introdução. In.: LEVI, Giovanni & SCHMITT, Jean-
Claude (orgs). História dos Jovens. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. V.1, p.14. 
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hoje: enquanto os cartazes publicitários exaltam e exploram os valores da 
juventude (beleza, energia liberdade), simultaneamente, na vida social 
concreta, o medo dos jovens perturba os bem-pensantes, os defensores 
das convenções ou da ordem21. 

 

Assim, torna-se claro um contraste entre épocas, no entanto, é relevante 

também a desigualdade entre as classes sociais e as diferentes camadas da 

sociedade, que tornam as condições de vida e as opções culturais de uma juventude 

de elite somente a expressão de uma minoria, embora sua presença em 

documentos sejam constantes. A questão fundamental que se apresenta refere-se à 

relação entre o empreendimento governamental de produção de uma cultura 

pedagógica relativa aos estudos secundários e a formação dos jovens, 

fundamentada em uma formação cultural unificada para a futura elite gestora da 

nação. 

A pesquisa justifica-se inicialmente pela própria escassez de investigações 

relacionadas ao ensino secundário. Podemos citar como publicações editoriais no 

Brasil, nos últimos cinco anos, poucos trabalhos como o de Norberto Dollabrida, “A 

fabricação escolar das elites: o Ginásio Catarinense na primeira república” (2001); e 

de Arlete Medeiros Gasparello, “Construtores de Identidades: a pedagogia da nação 

nos livros da escola secundária brasileira” (2004). 

Segundo Cury (1998) o ensino secundário necessita de investigações desde 

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

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

adentrarmos no século XIX, em Minas Gerais, surge à necessidade de 

problematizarmos sobre uma organização especifica, e em processo de constituição 

e estruturação para uma determinada população do país22.  

De qualquer maneira observa-se que sobre a história do ensino secundário 

no Brasil há referências a três trabalhos clássicos: Geraldo Bastos Silva, “Introdução 

Crítica do Ensino Secundário” (1959); Maria Thetis Nunes, “Ensino secundário e 

sociedade brasileira” (1962); e Maria de Lourdes Mariotto Haidar, “O ensino 

secundário no Império Brasileiro” (1972). Analisando-os sumariamente podemos 

afirmar que a contribuição de seus trabalhos são de grande importância no que diz 

respeito à história do ensino secundário.  

                                                 
21 Ibidem, p. 15 e 16. 
22 CURY, Carlos Roberto Jamil. O Ensino Médio no Brasil: histórico e perspectivas. Educação em 
Revista n.º 27. Belo Horizonte, Faculdade de Educação da UFMG, jul., 1998. p. 73-84. 
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Silva (1959) aborda o ensino secundário sob a idéia de uma transferência 

cultural para o Brasil da tradição clássico-humanista européia. Segundo o autor essa 

tradição clássico-humanista influenciou diretamente o ensino brasileiro, e foi através 

dessa tradição que o nosso ensino secundário “lança suas raízes no patrimônio 

comum da educação ocidental23”. Essa permuta do ensino clássico-humanista para 

o Brasil não estava ligada a um propósito além do prolongamento das formas de 

vida social ao qual ele se vincula na Europa. 

Desde antes da independência, e mesmo depois dela, o modelo francês de 

organização do ensino secundário teve efetivos avanços no cenário brasileiro, “salvo 

em alguns estabelecimentos religiosos e particulares24”. Segundo Silva (1959) 

instituições convenientemente organizadas só surgem bem mais tarde, o ensino 

secundário, em sua maioria, continuava sendo realizado principalmente em aulas ou 

em cadeiras durante boa parte do século XIX. O autor cita três exceções como 

estabelecimentos públicos que atendiam as aspirações do modelo francês: o Liceu 

provincial de Pernambuco, em 1826; o Liceu provincial da Bahia, em 1836; e o 

colégio Pedro II, na corte, em 1837. Sob a denominação de liceu e colégio, afirma 

que, 

 

Ambos surgem como reunião, organização e complementação de aulas ou 
cadeiras preexistentes, em ambos confluem a tradição do ensino clássico, 
representada pela predominância acentuada do latim, e a tendência 
inovadora que responde à exigência de novos estudos de nível superior de 
qualquer especialidade. (...) ambos concretizam um esforço de síntese 
daquela tradição e desses novos estudos numa organização pedagógica 
equiparável à dos colégios jesuíticos,(...) em vez da simplicidade monolítica 
do currículo clássico, o da nova instituição terá extensão enciclopédica(...).25 

 

O autor destaca que o ensino secundário, no Império brasileiro, não tinha 

uma definida consciência do aspecto formativo, que em outros países, resultava de 

um parâmetro vinculado à tradição clássico-humanista, tendo assim uma dimensão 

estrita e imediatista para a preparação ao ensino superior. Através dessa 

mentalidade propedêutica do ensino secundário, houve uma maior oportunidade de 

liceus, colégios particulares e seminários de realizarem um trabalho educativo de 

formação, “mediante o impulso endógeno de aperfeiçoamento didático”. Assim, Silva 

                                                 
23 SILVA, Geraldo Bastos. Introdução Crítica do Ensino Secundário. Rio de Janeiro: MEC/CADES, 
1959, p. 199.  
24 Ibidem p. 211. 
25 Ibidem  p. 211. 
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(1959) afirma que além do problema de superar a concepção preparatória do ensino 

secundário, a República herda o problema de uma falta de estrutura em âmbito 

nacional desse tipo de ensino. 

Maria Thetis Nunes (1962) fundamenta sua pesquisa no ensino pragmático 

dos Jesuítas como a gênese do ensino secundário, tendo como intuito inicial, a 

educação da juventude como medida de precaução contra a reforma religiosa de 

Lutero e Calvino26. Dessa forma, o ensino secundário torna-se o campo de ação da 

Companhia de Jesus, sendo ministrado em três tipos de colégio: colégios seminários 

– onde estudavam os que se destinavam ao sacerdócio –, colégios para estranhos à 

ordem e colégios-mistos27.  

No contexto histórico brasileiro, Nunes (1962) afirma que a missão dos 

jesuítas teve como caráter inicial a catequese dos indígenas, a fundação das 

escolas estava voltada para “ler, escrever, contar e cantar”, apesar da Companhia 

pouco ter se interessado pelo ensino primário na Europa. O início do ensino 

secundário no Brasil ocorreu na medida que uma sociedade de brancos e mestiços 

aqui se ia formando, e surgia a necessidade de formação das elites, [dessa forma] o 

jesuíta foi desenvolvendo o ensino das humanidades, plasmando nossa juventude. 

Na concepção da autora, o ensino aqui ministrado tentava ser idêntico ao 

europeu, e acabou se adaptando às exigências da sociedade colonial brasileira, 

afinal não se almejava nada além do sacerdócio e da burocracia como atividade. 

Através do alvará de 28 de junho de 1759, os jesuítas são proibidos de 

ensinar, demolindo um sistema educacional de mais de dois séculos. Nunes (1962) 

afirma serem as Aulas Régias substitutas do modelo jesuítico. E, mesmo com a 

independência do Brasil, não se alterou a estrutura educacional. 

Maria de Lourdes Mariotto Haidar (1972) centra seu estudo no colégio de 

Pedro II, nas reformas realizadas na Corte e estritamente no período Imperial 

Brasileiro. A autora abaliza que o colégio Pedro II foi idealizado como parâmetro 

nacional para o ensino secundário. No entanto, a autora afirma que o colégio Pedro 

II foi apenas um padrão imaginado para o ensino secundário, e que o padrão efetivo 

foi definido através dos preparatórios para se ingressar nos cursos superiores28. 

                                                 
26 NUNES, Maria Thetis. Ensino secundário e sociedade brasileira. Rio de Janeiro: Instituto de 
Estudos Brasileiros, 1962. 
27 A autora refere-se ao colégios que possuíam internato e externato. 
28 HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império Brasileiro. São Paulo: 
Grijalbo – Ed. USP, 1972. 
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Segundo a autora o ensino secundário limitava-se às disciplinas exigidas 

nesses cursos preparatórios. De tal maneira que o ensino secundário, no século 

XIX, não vivenciou grande sucesso. A autora afirma que até mesmo os liceus, que 

deveriam suprir a organização do ensino secundário, “aos serem criados [os Liceus] 

nada mais eram do que aglomerados de aulas avulsas funcionando em um mesmo 

edifício conservavam, ainda em 1850, o mesmo caráter inorgânico29”. Afinal, o 

interesse maior seria o de ingressar nos cursos de estudos superiores o quanto 

antes. 

Haidar (1972) chama a atenção para a tentativa de uma maior centralização 

do ensino secundário, dada à fragilidade em que se encontrava essa modalidade de 

ensino, através de “duas soluções de cunho centralizador, porém, perfeitamente 

viáveis do ponto de vista constitucional, foram aventadas: a criação de 

estabelecimentos gerais nas províncias e a equiparação dos liceus provinciais ao 

colégio Pedro II30”.  

Nesse sentido, a equiparação dos liceus provinciais passou a ser 

preconizado como instrumento indireto de uniformização dos estudos preparatórios 

em todo o país sem que fossem feridos os direitos constitucionais das assembléias 

legislativas provinciais. 

Nestas discussões apresentadas pelos autores sobre o ensino secundário 

no Brasil podemos afirmar que há uma conformidade no que diz respeito à falta de 

uma consciência de aspecto formativo para este ramo de ensino. Os autores 

corroboram do ensino secundário numa dimensão estrita e imediatista para a 

preparação ao ensino superior. De tal forma que, essa função propedêutica do 

ensino secundário constituía o padrão ao qual procuravam encaixar os 

estabelecimentos provinciais e particulares desse nível de ensino. Ou seja, o ensino 

secundário era regulado pelas exigências das Academias superiores, e nada, além 

disso. 

Nunes (1962) e Haidar (1972) apresentaram a ação renovadora do ministro 

do Império, Luiz Pereira de Couto Ferraz, como o divisor de águas no 

desenvolvimento do ensino secundário no século XIX. No entanto, essa ação 

renovadora reformula apenas o ensino da Corte nos primeiros anos da década de 

50. Como afirma Haidar (1972), as melhorias no ensino só ocorrem na Corte, não 

                                                 
29 Ibdem, p 22. 
30 Ibidem, p.25. 
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alterando significativamente a situação geral dos estudos secundários no Brasil 

Imperial. 

Esta dissertação está organizada em três capítulos. No primeiro, 

desenvolvemos uma análise sobre a formação e a organização do ensino 

secundário nas sociedades ocidentais. Para que isso fosse possível apresentamos 

os indícios essenciais que influenciaram na formação dos colégios destinados ao 

ensino secundário como a organização da corporação universitária da Idade Média, 

os Colégios Jesuítas, a cultura humanística e a inserção dos jovens nos colégios. 

Nesse mesmo capítulo, buscamos indicativos da produção de uma cultura 

pedagógica destinada a formar a mocidade mineira com uma aparência homogenia.  

No segundo capítulo apresentamos as tentativas de organização do ensino 

secundário no Brasil e em Minas Gerais no século XIX. Propomo-nos construir, 

nesnte capítulo, um mapeamento geral dos colégios de ensino secundário em Minas 

Gerais, apresentando as determinações legais de organização destes colégios. 

Nesse movimento, serão apresentados códigos disciplinares, organização das 

cadeiras, assim como as subvenções de cadeiras e colégios de ensino secundário.  

No terceiro capítulo, examinamos os dispositivos legais e os discursos 

presentes nos relatórios dos Presidentes de Província sobre a fundação e 

organização do Liceu Mineiro, assim como as reestrturações pelas quais passou no 

século XIX. Paralelamente, foram investigados os externatos públicos criados pelo 

Governo Provincial mineiro, nos últimos anos do Império.  

Chegamos ao fim de nosso trabalho apresentando algumas conclusões, e 

também algumas possibilidades de continuação de pesquisa. Afinal, não 

pretendemos fechar essa discussão e temos certeza que o tema nos incita novas 

questões sobre o ensino secundário e sobre a formação da juventude brasileira e 

mineira no século XIX.  

A realização de uma pesquisa só é viável se o pesquisador dispõe de 

materiais onde possa buscar as informações que lhe ofereçam respostas para as 

questões levantadas. Assim a realização de uma pesquisa pressupõe a existência 

de fontes. Com relação à pesquisa histórica não é diferente, o material com o qual o 

historiador trabalha constitui sua fonte de pesquisa. 

Segundo Nunes & Carvalho (1993), é evidente que a freqüência aos 

arquivos não constitui por si só a solução para as dificuldades presentes na 

produção existente sobre história da educação, já que a renovação da interpretação 
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histórica exige também o debate sistemático no campo da historiografia e a 

enunciação e o aprofundamento de certas questões teórico-metodológicas31. 

Nesse sentido, foram levantadas e analisadas as “Falas e Relatórios dos 

presidentes de província” (1835-1889), dirigidas à Assembléia Legislativa provincial 

de Minas Gerais. Nessa fonte encontramos os discursos realizados pelos 

presidentes de província no decorrer do Império sobre o ensino secundário. E 

através destes discursos procurou-se problematizar as estratégias discursivas 

adotadas para a organização, regulação e manutenção do ensino secundário em 

Minas Gerais. 

Ao longo do período investigado é possível observar alguns temas 

recorrentes, algumas peculiaridades próprias da escrita dos relatos, assim como o 

tratamento formal e burocrático de registro dos dados da instrução. Os relatórios, de 

certa forma, traduzem as mudanças ocorridas na legislação, tendo como objetivo na 

sua escrita as possibilidades ou impossibilidades presentes nas leis. 

Ao analisarmos as Leis Mineiras (Regulamentos, Portarias, Decretos) 

tivemos como intuito evidenciar como se deu a normatização, do ponto de vista 

legal, do sistema educacional do período. Nesse sentido, em que a legislação 

representa, uma das formas mais significativas de tentativa de controle do Estado 

sobre a organização educação em geral.  

Foi fundamental relacionar toda a prática legislativa e os produtos 

produzidos por ela, com as relações sociais mais amplas nas quais elas estão 

inseridas e as quais elas contribuem para produzir. Segundo Faria Filho (1998) a 

legislação mantém um íntimo e continuado diálogo com a cultura e os costumes, 

independente de qual seja ela. Seria possível compreender através da legislação 

vários aspectos da vida social, econômica e cultural de determinado país, em 

concorrência com os costumes a que ela veio substituir.32 

Ao analisar a constituição da legislação brasileira do século XIX, o autor 

afirma que a intervenção legal esteve baseada na ação das instituições estatais e 

das classes ilustradas sobre o povo brasileiro com o intuito de civilizá-lo e prepará-lo 

para colaborar com o progresso da nação. 

                                                 
31 NUNES & CARVALHO, Marta Maria Chagas de Carvalho. Historiografia da educação e Fontes. 
Caderno da ANPED, n.º 5, set. 1993. 
32 FARIA FILHO. A legislação escolar como fonte para a História da Educação: uma tentativa de 
interpretação. In.: FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Educação modernidade e civilização: 
fontes e perspectivas de análise para história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica, 
1998. p. 89-125. 
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É clara, pois, a conotação pedagógica implícita na ação legislativa: a lei 
moldaria o caráter, ordenaria as realizações, civilizaria o povo, construiria a 
nação. A idéia de ordenar o social, e mesmo o caráter de cada pessoa, pelo 
império da lei, se era algo bastante disseminado no momento inicial do 
império, veio a se construir, ao longo do perído, na bandeira de luta de um 
grupo particular de intelectuais, políticos e profissionais: os bacharéis33. 

 

No trabalho de historiador não se pode tomar uma análise da legislação 

isoladamente, ou seja, a abordagem desta fonte somente é possível se realizada 

com um intenso cruzamento com outras fontes. A legislação é, assim, um 

emaranhado de práticas e representações que uma vez constituídas como objeto de 

investigações históricas, poderiam contribuir para do fenômeno educativo em suas 

diversas dimensões. 

                                                 
33 Ibidem, p. 113. 
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2 O LUGAR DOS COLÉGIOS NA SOCIEDADE OCIDENTAL 

 

 

Neste capítulo pretendemos aprofundar nos elementos que constituíram a 

organização e a constituição do lugar dos colégios e do ensino secundário nas 

sociedades ocidentais. Para que isso seja possível, apresentaremos os indícios 

essenciais que influenciaram na formação dos colégios destinados ao ensino 

secundário. 

Para perceber a formação dos colégios é necessário entender os 

acontecimentos anteriores a sua formação, que ocorreram por volta do século XIII, e 

influenciou diretamente na sua constituição. Nesse sentido, adentramos na Idade 

Média a fim de compreender a formação dos letrados e a organização da 

corporação universitária, não pretendemos aprofundar nesses assuntos, apenas 

trazer alguns elementos necessários para a pesquisa. 

Segundo Le Goff (2003) o intelectual da Idade Média surgiu com o início das 

cidades e foi através do desenvolvimento urbano unido às funções comercial e 

industrial que ele entra em cena, como um homem de ofício que se aloja nas 

cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho.  

 

Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas 
coisas a um só tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma 
atividade de professor e de erudito, em resumo, um intelectual – esse 
homem só aparecerá com as cidades34. 

 

O intelectual do século XII é como um artesão, como um homem de ofício 

que pode ser comparado aos outros da cidade. Porém, sua função é o estudo e o 

ensino das artes liberais, sendo um especialista como professor. A arte intelectual é 

uma atividade que depende da racionalidade e busca uma aplicação, uma 

fabricação dos instrumentos tanto materiais como intelectuais.  

O intelectual como homem de ofício assumiu o ajuntamento entre a ciência e 

o ensino, então, as escolas tornaram-se as oficinas de onde são exportadas as 

idéias, da mesma forma que acontece com as mercadorias.  Sendo as ferramentas 

desse operário suas aptidões próprias e também seus livros. 

 

                                                 
34 LE GOFF, Jacques. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 2003, p.30. 



 27 

O século XIII é o século das universidades porque é o século das 
corporações. Em cada cidade em que existe um ofício agrupado um número 
importante de membros, esses membros se organizam para a defesa de 
seus interesses, a instauração de um monopólio de que se beneficiem. É a 
fase institucional do impulso urbano que materializa em comunas as 
liberdades políticas conquistadas, em corporações as posições adquiridas 
no domínio econômico.35  

 

A organização da corporação universitária, segundo Le Goff (2003) era 

composta por quatro faculdades – Artes, Direito Canônico, Medicina e Teologia – 

que formavam outras corporações na universidade. O ensino consistia, 

basicamente, no comentário de textos sobre lógica, dialética e retórica. 

De acordo com Queiroz (1999), nos séculos XIII e XIV existia na Europa o 

mito de que os tempos da Antiguidade greco-romana seriam portadores da luz 

intelectual necessária para a formação dos homens36. A partir de um sistema 

educacional baseado no Trivium37 e Quatrivium38 representou um dos exemplos 

mais incipientes do poder da Antigüidade sobre o mundo medieval. 

 

Estas sete matérias serão consideradas básicas na Idade Média, embora 
não houvesse unanimidade quanto ao que deveria constar do currículo da 
educação liberal na própria época romana – Cícero, por exemplo fala de 
Geometria, Literatura, Poesia, Ciência Natural, Ética e Política; Terêncio 
Varrão e Vitrúvio acrescentam a Medicina e a Arquitetura entre as artes 
liberais.39  

 

A autora assinala que para Vergerius40, os estudos liberais estariam 

destinados ao homem livre, e seriam adquiridos na teoria e na prática, com virtude e 

sabedoria. Dessa forma, os preceitos da Filosofia Moral, que “ensinaria o segredo da 

verdadeira liberdade” e os princípios da História, revelando o que foi feito e dito no 

passado com o objetivo de servir ao presente, deveriam ser traduzidos pelo estudo 

da arte das letras. Afinal, segundo Vergerius, esse estudo estava adaptado para 

todos os tempos e todas as circunstâncias. 

 

Os estudos literários proporcionariam elegância para escrever e falar em 
público e igualmente um instrumento de distração sábia e diligente para as 
horas de repouso do príncipe, para as horas de solidão. A Gramática e as 

                                                 
35 Ibidem, p.93. 
36 QUEIROZ, Tereza Aline Pereira de. Aprender a saber na Idade Média. In.: Mongelli, Lênia Márcia 
(coord.). Trivium e quatrivium: as artes liberais na Idade Média. Cotia, SP: Íbis, 1999. 
37 Gramática, Retórica e Lógica. 
38 Aritmética, Geometria, Música e Astronomina. 
39 QUEIROZ, 1999, p. 13. 
40 Petrus Paulus Vergerius (1370-1444) professor em Florença, Pádua e Bologna. 
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regras de composição seriam o fundamento de todo o estudo da Literatura 
e, associado à Gramática, estariam as artes da disputatio e da Lógica. A 
Lógica seria guia para qualquer aquisição de ensinamento em todos os 
campos, pois permitiria distinguir a verdade da falácia. Em seguida viria a 
Retórica, estudo formal pelo qual se obteriam os dons da eloqüência. 
Vergerius acrescenta que a Retórica é uma matéria praticamente morta em 
sua época e, consequentemente, a Eloqüência também. Os ideais então 
visados seriam os da rapidez, da brevidade e do estilo casual de falar em 
público. (...) A Aritmética, a Geometria, a Astronomia constituem-se em 
matérias agradáveis e úteis para os jovens, que com isso podem se dedicar 
com os pesos dos corpos e a perspectiva.41  

 

Um importante elemento presente nas universidades medievais foi o método 

que se apresenta através da escolástica. Segundo Ullmann (2000) escolástica é o 

estudo filosófico e teológico, consiste numa síntese do patrimônio comum do 

pensamento humano, orientado pelo conhecimento, “quer provenha da experiência 

sensível (ciência), que se origine da reflexão (filosofia), quer se valha da Revelação 

divina (teologia)”42. 

 

São, inegavelmente, grandes as vantagens do método de ensino 
escolástico: colocação exata e analítica do problema a ser discutido; clareza 
nos conceitos e definições; arrazoados precisos, sem digressões, que 
aguçam o entendimento; expressão rigorosa, lógica, silogística, em latim. 43 

 

Por outro lado, o autor assinala que a escolástica resultou em artifícios 

dialéticos fúteis e vãos. A escolástica torna-se instrumento para o formalismo 

contendo excessos com freqüência do uso da lógica e o abandono do conteúdo à 

argumentação. Nesse sentido, o ensino do latim era eminentemente oral, pela 

escassez de livros. 

Com o grande fluxo de jovens nas cidades em busca de estudos nas 

universidades surge a preocupação com o alojamento. Para os mais abastados isso 

não representava um problema. No entanto, os menos favorecidos que trabalhavam 

como copistas ou como servos de um colega rico ou de um professor, a realidade 

era outra. A solução adotada pela maioria das universidades foi os collegia, que 

passaram a fazer parte dos studia44. A maioria dessas instituições de caridade eram 

                                                 
41 QUEIROZ, 1999, p. 14. 
42 ULLMANN, Reinholdo Aloysio. A Universidade Medieval. 2ed. rev. e aum. Porto Alegre:EDIPUCRS, 
2000. p.62. 
43 Ibidem, p. 75. 
44 O studia era forma de inserir os alunos de todos os quadrantes geográficos em uma instituição de 
nível superior, onde se conferia o título de docência, Ullmann (2000). 
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mantidos por ricos mecenas e, além da hospedagem, os estudantes pobres, 

contavam com o sustento completo e não tinham nenhum gasto.  

Segundo Le Goff (2003) com o fim da Idade Média a evolução da renda 

feudal assume a forma monetária, transformando, assim, as condições sociais. Isso 

influência diretamente as classes urbanas. Os artesãos igualam-se às classes 

camponesas quanto à condição de vida, enquanto as camadas superiores da classe 

burguesa fundem-se com as antigas classes dominantes – nobreza, clero regular e 

alto clero secular.  

 

Nesse contexto o intelectual da Idade Média vai desaparecer. O primeiro 
plano da cena cultural será ocupado por uma nova personagem: o 
humanista. Mas este só surge depois de assentada a poeira na qual se 
dissiparam seus predecessores. Esses antecessores não foram 
assassinados, eles provocaram essa morte, essa metamorfose. A grande 
maioria dos universitários, no correr dos séculos XIV e XV, preparou com 
suas negações o desaparecimento do intelectual medieval.45 

 

Nesse sentido os universitários constituem-se numa aristocracia. Aos 

universitários confere-se a hereditariedade, caráter essencial para a nobreza. 

Segundo Le Goff (2003) a cátedra, que se cobre cada vez mais de um dossel, o anel 

de ouro, e a boina, isola-os, exalto-os glorifica-os. Suas insígnias tornam-se 

emblemas de prestigio. Essa oligarquia universitária contribui para a transformação 

do meio universitário numa casta. 

Surge no meio intelectual uma opinião cada vez mais acirrada de um 

profundo desprezo aos trabalhos manuais, segundo o autor, sentimento que com o 

humanismo será reforçado através dos preconceitos alimentados pelas letras greco-

latinas. Diferentemente dos séculos XII e XIII, as artes liberais e mecânicas sofrem 

um distanciamento. “Assim se cumpre o divórcio, ameaçador na escolástica, entre 

teoria e prática, entre ciência e técnica”46. 

A aristocratização das universidades influenciou também a constituição dos 

colégios, e as transformações ocorridas neles, a partir do século XV, foram 

marcantes para a constituição moderna dessa instituição. De acordo com Queiroz 

(1999) foram adotados outros currículos nas Universidades e escolas, e surgiram 

outras prioridades. O conhecimento tornou-se mais enciclopédico, mais erudito, e a 
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Gramática, a Física, a Matemática, a Ética, a Dialética, e a Retórica passam a ser 

ministradas em conjunto por meio de um currículo.  

 

Num cômputo geral, os saberes do Trivium e do Quatrivium, além de serem 
ministrados a uma parcela mínima da população, a que freqüentava escolas 
e universidades, só deixou marcas indiretas na cultura medieval. 
Certamente, os pensadores e filósofos possuíam essa formação de base; 
(...) Os conhecimentos que regiam as lides do cotidiano estavam bem 
distantes das universidades. Toda a ancestral sabedoria das mulheres, 
parteiras, curandeiras, rezadeiras, por exemplo, não se aprendia na escola. 
As artes da guerra e da política eram empíricas. A cultura de fundo do 
mundo europeu era oral.47  

 

Ullmann (2000) afirma, ainda, que no fim do período medieval os colégios 

representavam edifícios de grande luxo, correspondendo à construção ao estilo dos 

mosteiros e contando com ricas bibliotecas. Os colégios transformam-se no centro 

da vida universitária, afinal foram nos diversos colégios que se concentravam os 

estudos. 

 

No ocaso da Idade Média, diminui o número de estudantes de poucos 
recursos, que recebem ensino e graus, sem gastos pessoais, máxime na 
Itália. Com o acesso cada vez mais difícil dos pobres à universidade, 
extingue-se uma das suas fontes alimentadoras. Assistimos à 
aristocratização dos studia.48 

 

Os colégios destinados inicialmente para bolsistas, para auxiliar os alunos 

pobres, progressivamente foram substituídos pelos alunos não bolsistas que se 

tornaram, então, maioria. Segundo Durkheim (1995) isso se deve pelo interesse dos 

estudantes em ser admitidos nesses estabelecimentos, onde era possível deparar-

se com uma direção e recursos de todos os níveis que não encontravam em outro 

lugar. A renda produzida por esses estabelecimentos, onde o número de pagantes 

aumentava, era um interesse cada vez mais crescente para a comunidade que se 

beneficiava com a presença desses alunos.  

 

Mas, além dessas razões, existe outra, mais elevada, e cuja ação foi 
certamente preponderante: são as vantagens morais que a nova 
organização apresentava e que levaram a própria Universidade a encorajar 
seu desenvolvimento49. 
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48 ULLMANN, 2000, p. 122. 
49 DURKHEIM, 1995, p. 112 
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O autor refere-se ao jovem da Idade Média como muito próximo a barbárie, 

com suas paixões fogosas, violentas e tumultuadas. Somado a isso a intemperança 

da idade, o excesso de liberdade e faziam de suas vidas um amontoado de 

devassidões. Os alunos cometiam verdadeiros crimes, percorriam as cidades 

armados, perturbavam com gritos e maltratavam transeuntes. Quando algum aluno 

era detido, “a Universidade reclamava-o, parava as aulas, se não fosse liberado, 

pois ela estava, acima de tudo, às suas prerrogativas50”.  

Nesse sentido, Verger (1990) afirma que a administração das universidades, 

no século XIII, tinha duas tarefas fundamentais, a defesa dos privilégios dos 

universitários e a organização do trabalho escolar. Os universitários podiam receber 

benefícios eclesiásticos garantidos pelo papado. 

 

Certos privilégios tinham alcance local; visavam a pôr os universitários ao 
abrigo de certas coações que pesavam sobre o resto da população urbana. 
Compreendiam a isenção de qualquer forma de serviço militar  e sobretudo 
vantagens econômicas; os universitários não pagavam os auxílios cobrados 
aos habitantes da cidade; eram dispensados dos impostos de terrádigo e 
dos direitos sobre as mercadorias que mandavam vir para seu uso, 
sobretudo o vinho e a cerveja. Na própria cidade, lucravam com a taxação 
de certos preços, particularmente dos aluguéis para os quartos que 
alugavam aos burgueses.51 

 

O aluno inserido num colégio cometia menos desordens. De tal forma que a 

Universidade sofria com esses excessos, ela incentivou seus alunos a participarem 

dos internatos dos colégios. O internato tornou-se obrigatório para os colégios, 

sendo inclusive uma exigência das Universidades que os alunos residissem em 

estabelecimentos reconhecidos por ela.  

Durkheim (1995) apresenta duas fases na história escolar francesa ocorrida 

a partir do século XV e XVI e que são muito diferentes. A primeira refere-se ao 

surgimento de grandes centros de cultura que se constituem com as sociedades 

modernas. Nesse sentido tornou-se essencial que as crianças abandonassem suas 

famílias para que pudessem participar desses focos de ensino e instruir-se neles. Os 

colégios representam inicialmente como pensionatos, onde o ensino é pouco 

presente. 
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Na segunda fase, a partir do século XVII, foi que se deu a fisionomia do 

sistema de internato, que almejava formar o homem em sua integridade. De tal 

forma que o cristianismo tinha a necessidade de envolver o jovem num sistema que 

o conduzisse em toda sua existência intelectual, física e moral, não deixando de fora 

nenhuma parte da sua natureza. 

 

 

2.1 O Sistema de Ensino dos Jesuítas 

 

 

Para que possamos entender o trabalho intelectual desenvolvido pelos 

Jesuítas, nos colégios do século XVI, é necessário apresentarmos a contra-reforma 

e os eventos que a ela de imediato são relacionados, ou seja, a fundação da 

Companhia de Jesus e o Concílio de Trento. 

Ullmann (2000) assinala que a Contra-reforma não surge como um ataque a 

Reforma protestantes, como por igual de que a idéia de que a Companhia de Jesus 

tenha sido fundada, especialmente, para combater a Reforma luterana. Muito antes 

dos movimentos reformistas verificaram-se, no seio da Igreja católica, intenções para 

regenerar o espírito cristão debilitado em muitos setores. 

 

Em realidade, a refutação dos erros protestantes constitui tão-somente um 
aspecto da Reforma católica, formalmente assumida no Concílio de Trento, 
o qual, sendo um conclave da Igreja para a Igreja, não podia deixar de 
preocupar-se com a ortodoxia doutrinária, solapada por Lutero.52 

 

Segundo o autor, os movimentos de reforma interna, assim como o Concílio 

de Trento, buscavam restaurar a vida monacal e sacerdotal, visando, também, 

elucidar a doutrina católica nem sempre bem compreendida, corrigir os erros e 

purificar interpretações heterodoxas. 

Idealizada por Inácio de Loyola (1491-1556) a Companhia de Jesus foi 

fundada a 27 de setembro de 1540. De acordo com Ullmann (2000) Inácio vigilante 

às circunstâncias históricas, percebeu a decadência do ensino, e decidiu enveredar-

se pela causa das escolas. Antes de encarar o ensino, constituíam como intento da 
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Companhia de Jesus a pregação, a obras de caridade, oração, catequese e 

confissões.  

Segundo Ullmann (2000), Loyola com sua experiência convenceu-se que 

instruir e educar a juventude representava um excelente meio de conduzi-los ao 

caminho do bem. No entanto, Inácio tardou em fundar os colégios, por várias razões: 

 

(...) 1) os jesuítas eram poucos e estavam assoberbados com trabalhos 
apostólicos de pregação, retiros e administração dos sacramentos; ele 
próprio achava-se absorvido em Roma por diversas funções; 2) 
preocupava-o a pobreza, caso assumisse os colégios; 3) dedicando-se ao 
ensino, os seus súditos seriam mais dificilmente mobilizáveis  para as 
tarefas que redundassem em maior glória de Deus.53 

 

Quando Inácio resolveu ocupar-se com a instrução de jovens, ele o fez 

distinguindo três etapas nos estabelecimentos de ensino. No primeiro, concebeu-se 

como residência dos estudantes jesuítas que freqüentavam universidades. Na etapa 

seguinte, a Companhia de Jesus começou a ministrar ensino em colégios da própria 

ordem, aos candidatos à nova religião e aos externos. A terceira etapa, diz respeito 

à abertura de estabelecimentos de ensino destinados exclusivamente aos externos, 

que acabaram representando a maioria. 

Em meados do século XVI, a corporação dos Jesuítas vem desbancar o 

monopólio educacional das Universidades, constituindo-se numa nova corporação, 

que vai conquistar, com uma extraordinária rapidez, e transformar hegemonicamente 

a vida escolar. De acordo com Durkheim (1995), a Companhia de Jesus foi um 

“exército” que de maneira ágil e de tática variada soube atuar por toda parte com a 

mesma meta, e cooperando no mesmo plano. 

O surgimento dos colégios jesuítas constitui-se como um empreendimento 

de recuo, um movimento retrógrado em relação organização escolar que voltava por 

vários séculos atrás. Afinal, o ensino tinha seguido o rumo da laicização de forma 

progressiva e ininterrupta. Com os jesuítas o movimento da vida escolar é levado de 

volta onde estava há quatro séculos antes, isto é, dentro da própria Igreja católica. 

“Assim como no tempo de São Colombano ou São Bento, embora sob forma e em 

condições novas, o ensino voltara a ser coisa de uma ordem religiosa”54. 

Nota-se a partir do século XVII um extraordinário sucesso dos colégios 

jesuítas na Europa. A esse fato atribui-se ao ensino dos jesuítas que era 
                                                 
53 Ibidem, p. 384. 
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inteiramente gratuito, graças às doações recebidas de todos os lados. De acordo 

com Durkheim (1995) foi evidente a preferência do colégio que respondia aos gostos 

e as necessidades da época. Para que possamos entender essa preferência é 

preciso estudar os métodos praticados pelos jesuítas e compara-los aos utilizados 

pela universidade. 

As primeiras instruções que compunham o sistema de ensino dos jesuítas 

começaram a ser reunidas e reguladas a partir de 1584, e eram obrigatoriamente 

aplicados em todos os colégios da sociedade. Em Roma existia um comitê que 

incluía um representante de cada um dos países nos quais a Companhia estava 

estabelecida, França, Alemanha, Áustria, Itália, Espanha e Portugal.  

 

Dessas conferências saiu um projeto que, após sua revisão por doze 
Padres do Colégio romano, experimentado por vários anos nos colégios, 
retocado após observações feitas durante essa experiência, acabou sendo 
definitivamente adotado em 1599, não sem novas modificações, pela Quinta 
Congregação da Ordem, sob o título, doravante famoso, de Ratio atque 
institutio Societatis Jesus. Uma vez promulgado, esse código foi 
uniformemente observado em todas as províncias da Companhia, sem 
grandes variações, até 1832, data que foram introduzidas alterações para 
harmoniza-lo com o progresso dos estudos.55 

 

De acordo com autor, a Ratio studiorum teve uma preocupação com o aluno 

e também com os conhecimentos que deveriam ser ensinados nas diferentes aulas. 

No entanto, não houve uma clara preocupação com a formação do professor e com 

os métodos a serem transmitidos às crianças. 

Petitat (1994) apresenta alguns elementos que compõem a Ratio Studiorum 

e nos ajuda a ilustrar, de maneira sucinta alguns aspectos da seleção de conteúdos 

e as qualidades educativas que devem ser atraídas para a organização 

pedagógica56. 

 

Desejando seguir a onda humanista, expurgando-a de seus elementos 
contraditórios com a fé católica, os jesuítas foram levados a selecionar 
severamente as matérias ensinadas. Eles garimpam os textos dos 
escritores antigos, pagãos e profanos, extraindo aquilo que serve à fé 
católica. Os personagens gregos e romanos são despojados de sua 
historicidade e tornam-se ‘figuras emblemáticas de virtudes’.  
(...) Para manter a assiduidade de crianças e de adolescentes diante deste 
universo abstrato e desalentador, os jesuítas recorrem em seus colégios a 
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expedientes comuns também a outros estabelecimentos, que são as 
técnicas de emulação: prêmios, recompensas, apresentações públicas dos 
melhores trabalhos, sofisticação da competição no interior das classes, 
coisas ignoradas pela pedagogia medieval. Também se faz uso da divisão 
das classes em grupos rivais (romanos e cartagineses), em decúrias, a 
atribuição de cargos honoríficos combinados com alguns poderes sobre os 
outros alunos, etc.  
(...). Esta maneira de inculcar esquemas de ordem e de submissão se 
prolonga numa disciplina do corpo e dos movimentos, que se relaciona a 
uma corrente da época, atenta às boas maneiras e as atitudes 
convenientes, dando continuidade à civilidade de Erasmo. Por exemplo, os 
jesuítas interessam-se pelos menores detalhes referentes à postura de um 
orador, e impõem boas maneiras à mesa.57 

 

Dessa forma, Petitat (1994) afirma que nesse universo pedagógico a 

doutrinação é tão importante quanto os conteúdos disseminados. Constitui-se uma 

rede, onde a civilidade presta serviço à disciplina; a hierarquia é instrumento da 

vigilância que imprime de forma automática um controle em relação à autoridade.  

Durkheim (1995) assinala que o ensino dos colégios jesuítas era composto 

por dois elementos básicos: a piedade e as belas-letras. Como a piedade não se 

ensina e não tinha uma matéria intelectual especial, resta analisarmos as belas-

letras única matéria do ensino. A dialética e a filosofia preenchiam a vida escolar do 

aluno assim que saísse das aulas de gramática, durante cerca de doze anos. 

 

Não desapareceram completamente, mas foram contidas em três anos de 
estudos, cujo papel era sobretudo o de introduzir, preparar as mentes ao 
ensino da teologia. Assim a filosofia abria um ciclo especial de estudos que, 
sem estar fechados aos meros leigos, era mais particularmente destinado 
aos futuros Jesuítas, aos escolastici: era o ciclo dos studia superiora. O 
resto das aulas, em número de seis, formava os chamados studia inferiora. 
Nessas aulas, que iam da sexta série à retórica, era dado o ensino 
destinado ao maior número de alunos; esse constituía realmente o ensino 
secundário. Ora, as belas-letras, isto é, as línguas e as literaturas, 
ocupavam todo o lugar.58 

 

Na França, entre os séculos XVII e XVIII, as línguas, assim como as 

literaturas ensinadas eram exclusivamente as da Grécia e de Roma, enquanto o 

francês era completamente excluído. Não era lido nenhum autor francês, dessa 

forma o latim era aprendido em latim e os escritores antigos eram explicados em 

latim. O francês torna-se inclusive proibido na comunicação dos alunos dentro e fora 

da sala de aula. Os padres Jesuítas mantêm o latim e transforma os alunos 

completamente ignorantes em relação a sua língua materna. 
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Concebe-se, sem dúvida, que os jesuítas tenham concebido uma certa 
primazia ao Latim, por ser a língua da Igreja, e até ao Grego, pois, segundo 
observação, feita aliás pelo Pe. Jouvency, importantes monumentos da fé 
católica estão escritos nessa língua.59 

 

A partir do século XVIII em alguns colégios foi criada uma aula na sétima 

série na qual a gramática francesa foi ensinada, surgiram também às gramáticas 

latinas escritas em francês, essas transformações se deram com o tempo e sobre 

pressão da opinião social. No entanto, claramente existia uma desconfiança pelos 

pedagogos jesuítas em relação à literatura francesa, que temiam sua influência 

negativa sobre os jovens. 

De acordo com Durkheim (1995) o objetivo perseguido através do ensino 

jesuítico era antes de tudo o multiplicador de olhares, para que o aluno tivesse 

contato com a civilização que se deve conhecer. Nesse sentido, torna-se importante 

que o aluno perceba nos variados autores antigos essa representação tão completa 

quanto possível desse mundo de idéias e sentimentos. 

Para isso, as leituras explicadas era um dos instrumentos utilizados, porém 

não foi o mais importante. Tornou-se costume que parte da aula fosse destinada às 

explicações dos mestres e aos alunos limitou-se repetição após o professor. O 

exercício não era destinado a penetrar no pensamento dos autores antigos, mas 

exigia-se do aluno além da lição de memória, o tema escrito. 

 

Desconhecidos no tempo da escolástica, os temas escritos tiveram, com os 
Jesuítas, uma bela vingança. Entre os jesuítas foi que nasceu esse sistema 
pedagógico que faz do tema escrito o tipo do tema escolar, sistema esse 
herdado pela Universidade (...). Na aula de retórica, fazia-se diariamente 
pelo menos um exercício de composição, quer em prosa, quer em verso. 
Além disso, de tempo em tempo, o regente ditava a matéria de um longo 
discurso ou poema, cuja composição exigia oito ou quinze dias dos 
alunos.60 

 

Os Jesuítas queriam manter os alunos sempre ocupados em escrever, e 

todas as oportunidades eram aproveitadas para estimular o exercício, desde um 

tratado de paz, ou até mesmo a canonização de um novo santo. No entanto, 

segundo o autor um gênero da literatura detinha maior destaque e uma verdadeira 

supremacia, era o gênero da oratória. A eloqüência considerada a arte suprema era 
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a representação da conquista soberana dos estudos, daí a retórica como a coroação 

da vida escolar. A orientação do ensino ia nesse sentido, retórica em evidência e 

poesia em segundo lugar. 

Durkheim (1995) assinala Cícero como o autor que preenchia o plano dos 

estudos dos jesuítas, suas obras eram perpetuamente trabalhadas. Os textos eram 

lidos, explicados, decorados e imitados, seus textos tornaram-se a fundamental 

matéria das explicações. O estilo de Cícero era utilizado como modelo por 

excelência. 

 

O objetivo dos jesuítas não era em absoluto o de fazê-los conhecer e 
entender as civilizações antigas, mas unicamente o de ensiná-los a falar e 
escrever em Grego e Latim. Donde a importância atribuída aos temas 
escritos e a natureza desses temas. Eis por que, nas aulas de gramática, as 
versões predominavam, e muito, sobre as traduções, as quais não eram 
muito praticadas. Eis por que os exercícios de estilo eram tão numerosos e 
tão variados. Até as explicações eram feitas nesse espírito.61 

 

O ambiente greco-romano onde as crianças estavam inseridas era 

esvaziado de todo conteúdo grego e romano, tornava-se um ambiente irreal e ao 

mesmo tempo ideal. O ensino histórico esteve completamente ausente dos colégios 

jesuítas, os personagens que existiram na história não tinham nada de histórico, isto 

se deve pela falta de preocupação em se marcar o tempo do autor e ao modo ao 

qual se ligava ao seu tempo. 

Longe de dedicar-se a fazer seus alunos repensarem o pensamento antigo, 

longe de querer inculcar-lhes o espírito da Antigüidade, pode-se dizer que os 

Jesuítas propunham-se uma meta radicalmente oposta. É que, com efeito, não 

existia para eles outro meio para sair da situação contraditória na qual se haviam 

colocado deliberadamente. Pelo humanismo estar em voga, pelas letras clássicas 

serem objeto de um verdadeiro culto, os Jesuítas, sempre ciosos de serem de seu 

tempo, professavam, como acabamos de ver, um humanismo até intransigente, pois 

somente o Grego e o Latim tinham lugar em seus colégios. Mas, por outro lado, eles 

percebiam muito bem, como dissemos que o humanismo era ameaça para a fé, que 

havia um verdadeiro perigo em querer formar almas cristãs na escola do 

paganismo.62 

                                                 
61 Ibidem, p. 233. 
62 DURKHEIM, 1995. 
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No entanto, como afirma Durkheim (1995) os jesuítas souberam utilizar 

desse paganismo para servir aos seus interesses. Através da desnaturação 

proposital do mundo antigo, foi possível utilizar o humanismo. As concepções 

religiosas de Roma e da Grécia eram explanadas através de um estilo que dava um 

significado, onde todo cristão pudesse entender e aceitar. Assim todas as lendas, 

todas as tradições religiosas greco-romanas eram “filtradas” e utilizadas pela fé 

cristã. 

 

 

2.2 A Escolarização do Humanismo 

 

 

Como vimos o humanismo institui parte importante na constituição do ensino 

ministrado pelos jesuítas e também como elemento importante na concepção 

utilizada no ensino secundário a qual nos propomos estudar. Julgamos, então, 

dedicar-lhe uma construção histórica desde sua formação na Idade Média. 

Segundo Ullmann (2000) o humanismo é a representação de um movimento 

cultural, que atravessa a Idade Média – a partir do século VIII – e alcança seu ápice 

com o advento da Renascença. O classicismo greco-romano confunde-se com a 

concepção de humanismo, afinal esse termo tem amplos sentidos. O autor busca 

através de características oferecerem-lhe alguns indícios: 

 

1) busca das raízes, da procedência, do berço do Ocidente, com uma 
releitura das obras latinas, inicialmente, e das fontes orientais, helenísticas 
e hebraicas, mais tarde; 2) o objetivo mirado na retomada dos estudos 
clássicos não era a pura e simples imitação, mas colher os valores da 
cultura antiga, mas obras literárias, jurídicas, filosóficas, científicas e 
artísticas, numa perspectiva centrada no homem.63 

 

De acordo com autor o humanismo é o estudo da filologia, com vinculo com 

a filosofia. Essa junção com a filosofia permitiu a distinção entre os textos falsos e 

dos textos autênticos, através da comparação dos inúmeros manuscritos das 

bibliotecas. O humanismo não é uma característica exclusiva do renascimento, nem 

do fim a era medieval, mas um movimento com diversas etapas na Europa. 

                                                 
63 ULLMANN, 2000, p. 400. 
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Ullmann (2000) apresenta as etapas do humanismo, antes da Renascença 

dos séculos XV e XVI, através da carolíngia, no século VIII e a do século XII, com o 

desenvolvimento da filosofia escolástica. No século VIII, Carlos Magno tentou 

restabelecer as belas-letras romanas, afinal os autores latinos eram percebidos 

como exemplos de perfeição na poesia e na retórica. 

 

No tempo carolíngio, colecionaram-se manuscritos de Santos Padres e 
pagãos, organizaram-se bibliotecas, compuseram-se manuais latinos e 
alguns gregos, porém em círculos muito limitados. Virgílio e Cícero tiveram 
a preferência. (...) Por ter a Renascença carolíngia ficando restrita 
praticamente, a círculos áulicos, sua influência, bem se vê, não se espalhou 
entre o povo quase analfabeto.64 

 

No século XII já era possível perceber um ambiente que permeia à vida 

política, social, econômica e cultural, através da filosofia e da teologia. Testemunha-

se o nascimento de cidades e da burguesia, ao mesmo tempo em que se atingiu o 

declino do sistema feudal. As cruzadas expõem de duas partes do mundo em 

beneficio do ocidente.  

 

Além do argumento da autoridade, na interpretação da saca pagina, nas 
escolas, recorre-se a argumentos da razão, como no-lo atestam as Sumas, 
elaboradas na época em que a consciência vinculada à religião principiou a 
articular-se com a dialética. Esta necessariamente foi introduzida na 
teologia, cuja auctoritas indiscutida foi então abalada. Ao mesmo tempo, a 
dialética tornou-se indispensável instrumento argumentativo da teologia. (...) 
A razão, que se desenvolve na interpretação filosófica dos dogmas, 
reconhece sua própria autoridade. Desde logo, ficou evidente que revelação 
divina e razão humana não se podem contradizer.65 

 

O último objetivo do estudo das humanidades, segundo Ullmann (2000), 

visava à educação do homem, no sentido intelectual, moral, tendo como ferramentas 

os escritores, oradores e poetas da Antigüidade pagã e cristã. Essas ferramentas 

são o meio e não o fim, que buscavam estabelecer uma ética do comportamento na 

sociedade. 

O classicismo representava, no período medieval e permanece no início de 

Renascimento, como verdadeiro mestre da sabedoria da vida. Ou seja, dos poetas 

antigos, dos oradores, e dos prosadores retiravam-se versos e citações que 

resumiam uma experiência psicológica ou uma norma de vida. Como prática 

                                                 
64 Ibidem, p. 402. 
65 Ibidem, p. 403 
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pedagógica elas eram memorizadas, colecionadas e organizadas em ordem 

alfabética, resultando daí desafios filosóficos e filológicos.  

 

Alguém dizia um verso de uma poesia, e a outra cabia continuar a recitação; 
um recordava um provérbio de um vate, e o competidor tinha que citar uma 
mensagem idêntica de poeta diferente. (...) Ao vencedor oferecia-se uma 
grinalda de ouro. A quem se equivocasse ou não soubesse continuar o jogo 
intelectual se lhe punha uma pitada de sal no vinho que tinha de beber num 
só sorvo.66 

 

Segundo Petitat (1994) a partir do século XVI há uma renuncia em relação 

ao uso do latim entre parte dos eruditos, filósofos, homens da ciência, ao mesmo 

tempo em que são adotadas as línguas “vulgares”. No entanto, o que se percebe em 

relação aos programas de ensino é a forte presença do latim, assim como o grego 

em menor quantidade, e pouca participação das línguas nacionais. O programa de 

belas-letras preocupava-se em disseminar uma cultura geral a uma elite letrada e a 

camadas sociais superiores. 

A escolarização de determinados conteúdos da linha humanista acomoda-se 

aos elementos dos colégios: “a graduação das matérias, a vida regulamentada, o 

controle contínuo e individualizado, etc”67. Porém, a partir da segunda metade do 

século XVIII, os colégios são acusados de não se dedicarem às disciplinas de 

interesse do mundo contemporâneo, como o francês, a história moderna, a 

geografia e as ciências. 

 

Nos colégios, a física continua integrada à filosofia, e seu ensino ainda não 
se desvinculou dos grandes problemas da criação ou da duração do mundo. 
(...) A propósito de geografia e de história, Rollin lamenta que estas 
matérias não sejam ensinadas de maneira contínua e organizada, mas não 
chega a lhes destinar um espaço próprio de horário. Continuam como 
disciplinas acessórias: na melhor das hipóteses, consulta-se mapas, 
memorizam alguns nomes, ou os estudantes se detêm em certos eventos 
históricos evocados nos textos antigos. O mais freqüente é que o mestre se 
contente em fornecer algumas explicações à margem dos exercícios.68 

 

De acordo com o autor, os colégios jesuíticos foram os mais receptivos em 

relação aos elementos modernos do ensino. No século XVIII, os jesuítas introduzem 

algumas matérias modernas como francês, história natural e física ou de química. 

                                                 
66 Ibidem, p. 404. 
67 PETITAT, 1994, p. 81. 
68 Ibidem, p. 81. 
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Entretanto, o que permanece no centro dos programas de ensino ainda é o latim e o 

grego, mesmo que não respondam às necessidades profissionais dos alunos. 

Profissionalmente, os conhecimentos de latim e de grego eram essenciais 

para os estudantes colegiais que desejem cursar os estudos superiores – Direito, 

Medicina, e Teologia –, ou para tornarem-se professores elementares numa escola 

latina ou em um colégio. Porém, isso representava uma minoria, enquanto a maioria 

desemboca em uma situação profissional indefinida. 

 

O que retiram do colégio é uma ‘cultura geral’. Não há dúvida que os 
conhecimentos adquiridos ultrapassam as línguas mortas. Os alunos 
adquirem uma certa familiaridade com o texto escrito e com esquemas de 
redação que podem ser transpostos para suas situações profissionais 
futuras. Da mesma forma, os exercícios de retórica habituam-nos a 
discursar em diversos estilos, e as obras antigas oferecem-lhes modelos 
nos quais podem inspirar-se. Mas a relação entre formação e a ocupação 
profissional é indireta.69 

 

Chegamos, então, a uma das questões mais importantes em relação ao 

ensino secundário e a estruturação dos colégios: Para que serviriam tantos anos de 

estudo de grego e de latim? Acreditamos, assim como a maioria dos autores 

consultados, que essa pergunta está diretamente ligada a estrutura social, espacial 

e temporal. Afinal, quem eram os beneficiários e quem eram as vítimas da 

organização dos colégios? 

Segundo Petitat (1994) a origem social dos alunos dos colégios caracteriza-

se de uma forma quase completamente heterogênea em relação às cidades. Em sua 

minoria, encontram-se os filhos de artesão, inversamente proporcional encontramos 

funcionários, comerciantes, burgueses e nobres. Claramente temos a educação 

secundária como elemento essencial para as classes mais abastadas e menos 

importante para os artesãos, enquanto para as camadas inferiores do meio urbano 

ou zona rural essa educação é nula. 

 

À parte os nobres – uma minoria pouco expressiva numericamente, mas 
respeitada – as categorias que parecem manter relações privilegiadas com 
os colégios são os comerciantes e a alta burguesia, os funcionários e os 
profissionais liberais. Funcionários públicos (juízes, cobradores, 
encarregados das prefeituras, das águas e das florestas, dos armazéns de 
sal, das assembléias e do Parlamento), advogados, médicos, notários, 
professores, etc., são em sua maioria de origem burguesa. 70 

 
                                                 
69 Ibidem, p. 95. 
70 Ibidem, p. 88. 
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O autor assinala que além da preparação profissional, a razão da 

constituição humanista dos colégios atrairia pelo seu nível sócio-cultural mais geral e 

amplo. A burguesia e todas as camadas sociais buscam através da cultura um 

atestado de seu status social, e é na cultura antiga que se resgata as boas maneiras 

e a retórica como atributos de distinção. Ocorria no meio burguês, no século XVI, o 

culto pelo trabalho, contudo criou-se um desprezo em relação ao trabalho manual. 

Os indivíduos que trabalhavam com as próprias mãos encontravam-se na escala 

mais baixa da sociedade. Daí surgiu à divisão entre os comerciantes e artesãos, 

para que não houvesse dúvida sobre a hierarquia de valores. 

 

A cultura humanista, considerada ‘supérflua’, independente das 
contingências profissionais, voltada para o estudo do Homem, do Belo e do 
Bem, serve às ambições de mobilidade, tendendo a diminuir a distância em 
relação à nobreza, apresentando-se como prova de atividades que nada 
têm a ver com o ganho.71 

 

A cultura humanista determinou a direção da base da pirâmide social no 

momento em que operava como reforço do perímetro entre atividades manuais e 

não-manuais. Podemos perceber dentro dessa discussão que o ensino secundário 

teve um caráter de diferenciação entre as classes, e isso é reforçado a partir do 

século XVIII com a nova forma de organizar os estudos secundários. Assim, com a 

ascensão econômica da classe burguesa o ensino secundário é tomado como 

divisor entre as elites e os trabalhadores. 

 

(...) o colégio, embora particularmente destinado a certas camadas, é 
produto de uma estrutura de conjunto de relações de força e de sentido 
dentro da sociedade e de um nível elevado de trocas econômicas, para as 
quais a cultura escrita escolarizada, uniformizada, serve de referência, de 
enraizamento e de distinção. Não mais somente para alguns grupos 
profissionais, mas a toda uma classe social de contornos mal definidos e de 
múltiplas ocupações. Além disso, os agentes escolares uniformes que se 
impõem sobre a família, com seu ensino específico e uma sociabilidade 
cada vez mais intensa, concernem não somente à ‘burguesia’ ascendente, 
mas à nobreza, e, logo também ao ‘povo miúdo’72. 

 

Devemos destacar as estruturas corporativas tradicionais, do século XVI, 

que foram substituídas por hierarquias burocráticas, sendo assim, os colégios 

apresentam em miniatura os elementos fundamentais do poder moderno. Dessa 

forma, “(...) a estrutura específica desta nova instituição (os colégios) deixa-se 
                                                 
71 Ibidem, p. 97. 
72 .Ibidem, p. 100. 
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apreender em quatro níveis: o espaço, o tempo, a seleção dos elementos sócio-

culturais e a estrutura do poder.”73. Segundo Petitat (1992), os colégios representam 

uma revolução do espaço, onde há uma substituição dos locais dispersos mantidos 

por professores “independentes”, por um prédio único abrigando várias salas de 

aula.  

O autor destaca, ainda, a idéia de sistematizar a utilização do tempo, 

baseada por uma transformação favorável das mentalidades.  

 

(...) Esta organização vai além da planificação das atividades cotidianas. (...) 
Ela se estende ao conjunto dos estudos, resultando numa graduação 
sistemática e numa divisão correspondente das matérias. (...) esta 
racionalização supõe e reforça uma idéia do trabalho, (...) de uma relação 
institucionalmente fixada entre matéria e o tempo de aprendizagem.74 

 

Este esquadrinhamento espaço-tempo dos corpos, das idades, dos espíritos 

e das matérias, tem correspondência com uma estrutura na seleção dos conteúdos 

ensinados, o programa passa de dialético para um programa voltado ao estudo das 

belas-artes, das línguas latinas e gregas. Petitat (1992), declara ainda que para se 

obter um certo rendimento pedagógico deste “pequeno mundo fechado, ritmado”, 

seria necessário dispor de uma nova estrutura de poder. Onde se organizaria  

 

(...) toda uma série de técnicas pedagógicas, baseadas nas punições, nas 
recompensas, na competição e na delação mantém uma atividade artificial, 
evidentemente perturbada por uma indisciplina endêmica. 75 

 

Segundo Caron (1996), na França e em outros países europeus, o fim do 

século XVIII foi marcado por uma intenção de renovação pedagógica uma tentativa 

de ruptura com modelo pedagógico dos jesuítas, onde a definição de novas práticas 

estiveram fundadas na onipotência da educação como modeladora de homens. Na 

Europa, entre os séculos XVI e meados do XVIII, o ensino secundário estava 

designado por uma cultura pedagógica construída pelos Jesuítas, tendo como 

enfoque o ensino das humanidades, sendo as ciências e matemáticas assunto de 

                                                 
73 PETITAT, André Entre História e Sociologia – uma perspectiva construtivista aplicada à emergia 
dos colégios e da burguesia. In.: Teoria & Educação – Dossiê: História da Educação. N. 6, Porto 
Alegre, RS, 1992, p. 144 
74 Ibidem, p. 144. 
75 Ibidem, p. 144-145. 
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especialistas. Formaram-se assim, várias gerações de retóricos através do ensino 

do latim e da História Antiga.76 

A escola secundária, a partir do século XVI, tornou-se um laboratório de 

formação das futuras gerações de notáveis. O elitismo firmava com o 

intelectualismo, onde se cultivava o amor pelo belo, nas mesmas fontes greco-

latinas que os antigos colégios. O poder da palavra e o da retórica permaneceu 

intacto em liceus e colégios, mesmo após o século XVIII, ainda que houvesse 

tentativas de mudanças nesse tipo de pensamento. 

Nem a Revolução Francesa, nem os acontecimentos do século XIX 

mudaram as características socioculturais deste tipo de ensino. Segundo Caron 

(1996) o que ocorreu foi uma mudança de sua clientela, através do triunfo 

econômico e cultural das classes burguesas, que como vimos anteriormente 

tornaram-se maioria nos colégios. São inúmeros os publicistas ou os políticos a 

exprimir seu receio de ver as classes populares a terem acesso ao ensino 

secundário e de reivindicarem sua ascensão social.  

Na França durante o século XIX apenas uma pequena parte dos alunos dos 

cursos secundários prosseguiam nos estudos em faculdade. Os colégios e os liceus 

produziam alunos pouco ou mal formados restando para estes a inserção no 

mercado de trabalho, onde se tornam funcionários ou empregados de ministérios ou 

empresas.  

 

(...) a inserção social torna-se uma meta preocupante se não são filhos de 
possuidores de rendas, de comerciantes ou negociantes, de proprietários 
fundiários. A recomendação desempenha então um papel essencial para 
entrar em uma administração, um ministério ou uma empresa, e aí rabiscar 
papel o dia inteiro. O funcionário e o empregado são os produtos mais 
correntes do ensino secundário. A desclassificação social, como o oposto 
da ambição social, é um dos grandes temas desenvolvidos pelos políticos e 
escritores de um século XIX fértil em insurreições e revoluções (...).77 

 

Para esse autor, é no plano do conjunto europeu que o ensino secundário 

surge como o lugar em que se formam os filhos de uma burguesia vitoriosa. 

Tornando-se claro o paralelo entre a constituição de sistemas nacionais de ensino 

secundário e a ascensão dessas classes burguesas que, com o uso da economia e 

                                                 
76 CARON, Jean-Claude. Os jovens na escola: alunos de colégios e liceus na França e na Europa 
(fim do século XVIII – fim do século XIX). In.: LEVI, Giovanni & SCHMITT, Jean-Claude. História dos 
Jovens – A época contemporânea Vol. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 137-194. 
77 Ibdem, p. 154 e 155. 
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da política, tomam as rédeas de Estados em pleno desenvolvimento e por algumas 

vezes em formação. Essa parte do ensino tornou-se, então, a aposta nacional no 

século XIX, entretanto para alguns estratos da burguesia, sua função é menos pela 

promoção social que oferece, do que por seu papel de agente educador, formador 

dos jovens. 

Segundo Durkheim (1995) o que se pode identificar, no século XIX, na 

organização do ensino secundário da França, é uma extraordinária instabilidade. Os 

planos de estudos e métodos de ensino desenvolvem-se nessa época através de 

sucessivas modificações de maior ou menor importância nos liceus e colégios 

franceses. 

 

Os programas vivem um movimento perpétuo. Há um ensino, sobretudo, 
cuja sorte varia, ao menos aparentemente, da maneira caprichosa: o das 
ciências. Vê-se-o ora dilatar-se ao longo da série das aulas entre as quais 
se divide com uma maior ou menor igualdade; ora, enfim, vê-se relegado 
fora dos quadros regulares e cai para a posição de ensino acessório. Ora as 
ciências são unidas às letras, ora são separadas delas. Numa palavra, 
estão num estado constante de nomadismo.78 

 

Podemos notar que essa instabilidade é fruto das variações ocorridas 

frequentemente na constituição do ensino secundário. Durkheim (1995) assinala que 

isso se deve às intervenções políticas nos preceitos que elaboram as concepções 

pedagógicas. A existência do antagonismo entre o espírito da Antigüidade clássica e 

o cristianismo demonstra que o ensino oscilou, permanentemente, entre esses dois 

pólos. 

 

(...) em toda parte da história que recorremos até agora, não houve, por 
assim dizer, nenhum momento em que não se haja encontrado algum 
doutor cristão para assinalar os perigos de uma cultura exclusivamente 
literária, sobretudo uma cultura cujos materiais vinham, todos eles, do 
paganismo, faria à fé. Ora, por uma singular reviravolta, a partir do século 
XIX, no dia seguinte à revolução, fez-se como uma aliança entre 
humanismo e a Igreja. Os representantes do tradicionalismo, tanto em 
matéria religiosa como em matéria social e política, encontraram no antigo 
ensino literário, errada ou corretamente, o melhor auxiliar do parecia-lhes 
ser a sã doutrina, enquanto, ao contrário, o ensino científico lhes parecia 
suspeito.79 

 

 

                                                 
78 DURKHEIM, 1995, p. 287. 
79 Ibidem, p.288. 
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2.3 Juventude: uma representação produzida pelos Colégios 

 

 

Petitat (1994), em análise aos colégios no século XVI, destaca que os 

pedagogos protestantes e jesuítas  

 

reconhecem a existência de uma diferenciação entre adulto e o 
adolescente, condição necessária para a submissão deste último a um 
regime especial. A temporalidade específica dos colégios implica o 
aparecimento de uma nova categoria etária: a adolescência.80 

 

A partir daí a criança não é considerada um indivíduo maduro para vida, e 

que necessita de uma “quarentena”, antes que ela faça parte do mundo dos adultos. 

Nesse sentido, assegura Petitat (1994) que 

 

dos 7-9 e até 15-18 anos, crianças e adultos tornam-se objeto de 
estratégias educacionais. O aluno é visto como um ser maleável, 
perigosamente influenciável pelos maus exemplos do mundo adulto; sua 
alma e seu espírito têm necessidade de uma instituição específica como 
tutor. 81 

 

No entanto, Petitat (1994) chama atenção que essa diferenciação entre 

adulto e adolescente, no século XVI, é uma característica das camadas sociais 

superiores, dentro dos colégios. O jovem trabalhador ou o aprendiz de ofício 

permanece compartilhando da vida entre os adultos. Essa nova categoria geracional 

é uma contribuição dos colégios e dos pedagogos, que estão à frente do seu tempo. 

 

A pedagogia rege uma parte da vida dos indivíduos confiados às 
instituições. Dentro das paredes da escola, o aluno se vê regulamentado 
por uma nova temporalidade, ignorada no ambiente familiar ou na rua. A, 
para ele, estranha disposição dos horários, das classes e dos graus está 
contudo vinculada a profundo movimento de transformação das noções de 
tempo cuja origem encontra-se nas cidades da Idade Média. 82 

 

De acordo com Ariès (1981) essa distinção, entre infância e adolescência, foi 

estabelecida tardiamente através da relação entre a idade e a classe escolar. Essa 

relação apresenta-se numa condição incerta, no século XVI e até no século XVII. 

 

                                                 
80 PETITAT, 1994, p. 90. 
81 Ibidem, p. 90. 
82 Ibidem, p. 91. 
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A regularização do ciclo anual das promoções, o hábito de impor a todos os 
alunos a série completa de classes, em lugar de limitá-la a alguns apenas, e 
as necessidades de uma pedagogia nova, adaptada a classes menos 
numerosas e mais homogêneas, resultaram, no início do século XIX, na 
fixação de uma correspondência cada vez mais rigorosa entre idade e a 
classe. Os mestres se habituaram então a compor suas classes em função 
da idade dos alunos. As idades outrora confundidas começam a se separar 
na medida em que coincidiam com as classes, pois desde o fim do século 
XVI a classe fora reconhecida como uma unidade estrutural. 83 

 

O tempo começa a ser o tempo mecânico do relógio, tornando-se o tempo 

da ciência, e paulatinamente vai se infiltrando nas atividades sociais, para medir o 

tempo do trabalho, horário das refeições, e fixar os momentos de descanso e os 

momentos de despertar. Cria-se, então, uma separação dos ritmos naturais e 

cósmicos, criando-se uma dimensão humana para o tempo. De acordo com Petitat 

(1994) o colégio é a apropriação do tempo utilizada pelos pedagogos, através do 

controle físico dos alunos e dos espaços. O autor afirma, ainda, que “O colégio é 

certamente um dos melhores exemplos de regulamentação social do tempo, nesta 

época. Dias, semanas e anos são inscritos em grades de horários”84. 

A essa noção soma-se a noção do tempo junto à transmissão e o 

aprendizado dos conteúdos presentes nos colégios. Cria-se o sentido de avaliação e 

rentabilidade e de intensidade no trabalho escolar. Segundo Petitat (1994) a nova 

organização espaço-tempo dos colégios, facilita no controle das atividades.  

 

O bom aluno é aquele que apreende rapidamente aquilo que lhe é 
ensinado; o mau aluno é incapaz de adquirir os conhecimentos no tempo 
destinado para tanto. A folha do exame deve ser entregue no final do 
horário e a rapidez das respostas torna-se um critério de avaliação nas 
provas orais. Na base de classificação dos alunos e de todo sistema de 
competição posto a funcionar, encontramos esta nova relação com o 
tempo.85  

 

Ao analisar o plano de estudos do colégio, Petitat (1994) destaca as 

transformações a respeito da necessidade do trabalho. Se na Idade Média o 

trabalho é um dever moral imposto ao indivíduo e à comunidade, com os 

reformadores do século XVI, “o iniciamento ao trabalho torna-se independente de 

qualquer referência a necessidades para tornar-se um dever absoluto86”. Além disso, 

                                                 
83 ÁRIES, 1981, p. 177. 
84 PETITAT, 1994, p. 92. 
85 Ibidem, p. 92 
86 Ibidem, p. 92. 
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o trabalho como meio de sobrevivência ganha valor de santificação na medida em 

que o trabalho torna-se obediência à lei de Deus. 

 

Confinado a um espaço fechado, mantido em um local fixo, inserido em uma 
rede de vigilância mútua e de emulação, levado a seguir um horário pré-
determinado, o aluno é incitado ao trabalho permanentemente. O ambiente 
espaço-temporal do colégio a um tempo apóia e dá caráter de atualidade à 
ideologia do trabalho não se traduz em termos de formação profissional 
concreta, antes como uma ‘cultura geral laboriosamente adquirida’. O 
método, a organização, o controle físico, o tempo de trabalho são tão 
importantes quanto os conteúdos incutidos. Todos estes elementos 
encontram-se em estreita ligação com a estrutura do poder dentro dos 
colégios.87  

 

ARIÈS (1981) afirma que o colégio tornou-se uma instituição essencial para 

a sociedade. O colégio através de um corpo docente separado, com uma disciplina 

rigorosa, com classes numerosas, seriam formador das gerações instruídas através 

do Ancien Régime. O colégio representa, então, 

 

 (...) se não a realidade mais controlável da existência, ao menos na opinião 
mais racional dos educadores, pais, religiosos e magistrados, um grupo de 
idade maciço, que reunia alunos de oito-nove anos até mais de 15, 
submetidos a uma lei diferente da que governava os adultos.88 

 

Além do colégio cabe aqui apontar para outros tipos de estabelecimentos ou 

locais onde o ensino secundário era ministrado. Um primeiro, seria o Liceu: 

estabelecimento público de instrução secundária, custeado e administrado pelo 

Estado. Designação especial adotada por alguns colégios de instrução secundária 

ou profissional: liceu de artes e ofícios. Tinha um sentido de aula de ensino científico 

que associava a instituição a uma concepção moderna e republicana. 

Outra denominação seria o Ateneu, que tem sua origem como lugar público 

onde os poetas e os retóricos liam as suas obras. Sendo título de alguns 

estabelecimentos de instrução pública, fundados por particulares ou associações; 

universidade, academia. E por último a cadeira como sendo qualquer ramo dos 

conhecimentos humanos, considerado como objeto do ensino de um lente ou 

professor. 

Em relação à origem dos estudos secundários na Espanha Maria Nieves G. 

García (1998) indica uma preocupação nas terminologias utilizadas ao longo da 

                                                 
87 Ibidem, p.93. 
88 ÁRIES, 1981, p. 171. 
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história para determinar o ensino secundário como Artes liberais, estudos de 

gramática, latinidade, humanidades entre outros. A autora afirma ainda, que essa 

difusão de nomenclaturas não ocorreu no ensino primário e superior desde a 

institucionalização de ambas. O ensino secundário espanhol teve a sua configuração 

tardia, e como conseqüência também a sua regulamentação.89 

Isso se refere ao aumento da demanda do ensino em geral, não pelo valor 

como estudos de cultura e saber, mas para a revolução econômica dos países 

ocidentais. Os saberes teriam que ser mais extensos e profundos que o ensino 

primário para que houvesse o desenvolvimento econômico necessário para essas 

nações. Porém, García (1998) afirma que os problemas decorrentes para a falta de 

definição do ensino que estaria acima do "ler, escrever e contar" e que fosse base 

para as aulas superiores. Assim seria definida uma educação de preparação para as 

aulas superiores de forma literária e elitista, onde o saber está identificado no 

pensamento e na retórica; e para os trabalhos manuais onde seria necessário outro 

tipo de ensino voltado para a prática exclusivamente. 

Para García (1998) essa divisão surge como um reforço de separação do 

trabalho manual e do trabalho intelectual, aumentando assim uma das diferenças 

sociais que nada beneficiava os protetores da Revolução Francesa. Afinal, os 

conhecimentos estruturados e divididos dessa maneira, iriam favorecer a 

consolidação das diferenças entre as classes e iria contra os defensores da 

igualdade entre os homens. 

 

Ciertamente que esa diferenciación en dos modalidades de estudios, en el 
nivel educativo secundario, fue en cierta forma consecuencia de una 
realidad sociológica desarrollada precisamente a raiz de los 
acontecimientos del último periodo revolucionario, en que la burguesía, por 
outra parte protagonista de la Revolución, assumiósu papel de clase 
directora y proyctó un sistema educativo donde los estudios filosóficos y 
jurídicos, anclados en la más pura tradición, siguiron identificándose com los 
conocimentos propios de los hombres que aspiraban a dirigir la socidad.90 

 

Como nos países europeus, a tradição do ensino secundário no Brasil foi 

anterior ao termo que veio designá-lo. O ensino secundário brasileiro fundou suas 

raízes a partir do patrimônio cultural do ocidente, a evidência dessas raízes pode ser 

percebida nas tentativas de organização das instituições de ensino secundário em 

                                                 
89 GARCÍA, María Nieves Gómez. Introducción a la Historia de la Educación Secundaria. In.: Historia 
de la Educación - Revista Interuniversitaria. Salamanca - Espanha: vol. 17, 1998. P. 5-14. 
90 GARCÍA, 1998, p. 7 e 8. 
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Minas Gerais. O próximo capítulo foi destinado a demonstrar as influências da 

cultura clássico-humanistico no ensino secundário brasileiro, que foi implementada 

no Brasil pelos Jesuítas.  
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3 ORIGENS DO ENSINO SECUNDÁRIO MINEIRO: AS AULAS AVULSAS E OS 

COLÉGIOS  

 

 

A partir da década de cinqüenta do século XIX o ensino secundário em 

Minas Gerais passou por uma de suas mais significativas transformações. A 

formação secundária que estava relegada no começo do Império em alguns 

seminários episcopais e em aulas avulsas dispersa por toda a província, começou a 

ser organizado em colégios particulares subvencionados pela província mineira. 

Essa primeira tentativa do Governo Imperial de organizar a instrução secundária 

obteve alguns frutos, e de certa forma foi essencial para a criação dos educandários 

públicos que viriam nos anos seguintes.  

Após a Independência (1822) a tentativa de construção de um Governo civil 

estável foi gerada, segundo Carvalho (1996), em boa parte, pela herança política 

portuguesa. O legado burocrático português forneceria a base para a manutenção 

da unidade e estabilidade da ex-colônia caracterizada por uma elite homogênea, 

principalmente no que se refere à ideologia e ao treinamento. Através dessa 

homogeneidade seria possível a socialização da elite, que se constitui por meio da 

educação formal universitária, da ocupação e da carreira política.91 

O Brasil era essencialmente agrário e a urbanização estava representada na 

sua forma mais plena apenas no Rio de Janeiro, as cidades tendiam a ser 

pequenas. A maior parte da população brasileira encontrava-se no meio rural. De 

acordo com Graham (1997), várias outras características da sociedade brasileira 

abrangiam todas as regiões, além do reduzido grau de urbanização, o trabalho físico 

que era feito quase que predominantemente por escravos, partindo das cidades ou 

do meio rural.92 

 

(...) fosse nas cidades ou nas plantações, a maior parte do trabalho físico 
era feita por escravos negros. Embora praticamente todo tipo de atividade 
agrícola (assim como a criação e gado) dependesse de escravos, eles 
concentravam-se nas regiões produtoras de açúcar e café do Nordeste e do 
Sudeste, respectivamente. Os escravos também trabalhavam como 
artesãos e criados domésticos, não apenas nas fazendas, mas nas vilas e 
cidades. Os 2 milhões e 500 mil escravos representavam entre um quarto e 

                                                 
91 CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem: a elite política imperial. Brasília: Ed. 
Universidade de Brasília, 1996. 
92 GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
1997. 
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um terço da população em meados do século XIX. (...) fazendo do Brasil um 
lugar onde a riqueza era media-se em grande parte por seres humanos.93 

 

Na primeira metade do século XIX, segundo Carvalho (1996), as elites 

brasileiras tiveram papel fundamental na formação e no êxito do Estado nacional 

devido a sua unidade, que possibilitou condições de agir politicamente com eficácia. 

Afinal, uma elite homogênea tem um projeto comum e tenta agir de modo coeso, 

submetendo seus interesses às demais classes sociais.  

 

Na ausência de um claro domínio de classe, como em geral se dá-nos 
casos em foco, a fragmentação da elite torna quase inevitável a afloração 
dos conflitos ao nível político e a instauração da instabilidade crônica, 
retardando a consolidação do poder.94 

 

Outro aspecto assinalado pelo autor é o treinamento próprio das elites das 

Províncias, principalmente dentre as elites burocráticas. Os juristas formados na 

tradição do direito romano eram os especialistas por excelência em formação do 

Estado. Evidentemente toda revolução da administração política em direção ao 

Estado racional foi levada adiante por juristas. 

 

A homogeneidade ideológica e o treinamento seriam características 
marcantes da elite política portuguesa, criatura e criadora do Estado 
absolutista. Uma das políticas dessa elite seria reproduzir na colônia uma 
outra elite feita à sua imagem e semelhança. A elite brasileira, 
particularmente da primeira metade do século XIX, teria treinamento em 
Coimbra, concentrado na formação jurídica, e seria, em sua grande maioria, 
parte do funcionalismo público, especialmente da magistratura e do 
exército.95 

 

A construção do Estado brasileiro não poderia ser feita sem se levar em 

conta que a principal fonte de riqueza e poder estava ligado à propriedade da terra. 

Os donos de terras, alguns nobres portugueses empobrecidos, retinham um 

prestígio que reduzia em pequenas proporções a centralização conseguida pelo 

Estado português. Somando-se a isso a dispersão da população por um território tão 

extenso. 

Carvalho (1996) ao caracterizar a elite política brasileira no início do Império 

brasileiro, afirma que ela era antimilitar e também anticlerical, seguindo a tradição de 

regalismo do modelo português. O governo imperial apresentou-se extremamente 
                                                 
93 Ibidem, p. 33. 
94 CARVALHO, 1996, p. 32. 
95 Ibidem, p. 35. 
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civil, o Exército teve uma influência mínima nas decisões da política nacional. 

Mesmo após a Guerra do Paraguai com a criação de uma elite militar, o Exército 

permaneceu marginalizado até o fim do império brasileiro. A Igreja teve grande 

influência apenas na formulação de políticas públicas em relação à educação e ao 

casamento civil, afinal era freqüente o desacordo dos padres com as decisões da 

hierarquia política nacional. 

De acordo com Graham (1997) a Igreja dependia, assim como o Exército, do 

favorecimento do governo, ela se juntava às instituições Governamentais na 

tentativa de conservação da ordem Imperial. O clero dependia do governo para sua 

promoção ou transferência, afinal eram os presidentes de província que nomeavam 

os padres para uma determinada paróquia. Além disso, o governo indicava a 

jurisdição episcopal e o Vaticano consagrava-as.  

 

A Igreja não era quem recolhia o dízimo e os eclesiásticos recebiam apenas 
salários modestos, pagos pelo governo; sua sobrevivência dependia muitas 
vezes de taxas de batismo, enterro e casamento – a não ser que tivessem 
terra e escravos, como ocorria com muitos. (Os outros padres ordenados 
procuravam emprego como capelães em fazendas ou nas prósperas 
irmandades das cidades).96  

 

Sobre a construção do Estado brasileiro, Gasparello (2004) afirma que este, 

foi baseado numa sociedade que foi representada pelos fazendeiros e negociantes 

brancos, no outro extremo encontram-se negos libertos e mestiços, trabalhadores 

rurais ou urbanos, empregados domésticos e pequenos sitiantes. Além de uma 

pequena camada de setores médios urbanos que habitavam a Corte formada por 

pequenos comerciantes, profissionais liberais e empregados subalternos da 

burocracia. 

 

O século XIX brasileiro, mesmo no enfrentamento de inúmeros desafios e 
transformações, foi um período de consolidação do Estado brasileiro, sob 
direção dos representantes de uma elite nacional composta por fazendeiros, 
comerciantes, financistas e outros empresários do complexo 
agroexportador. Essa hierarquia social marcou o Império brasileiro pela sua 
continuidade, que manteve no topo uma restrita elite agroexportadora e, na 
base, uma grande massa de escravos, com pequena margem para a 
expansão dos setores médios da população.97 

 

                                                 
96 Ibidem, p. 93. 
97 GASPARELLO, Arlete Medeiros. Construtores de Identidades: a pedagogia da nação nos livros da 
escola secundária brasileira. São Paulo: Iglu Editora, 2004., p. 43. 
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A coesão da elite reduziria a possibilidade de gerar conflitos políticos que 

permitissem mudanças bruscas no poder central, porém causava uma redução na 

mobilidade social ascendente. De tal forma que a manutenção da escravidão por 

parte da elite proprietária de terra reforça o aspecto de diminuição da mobilidade 

social. Dessa forma, o principal meio de ascensão social para os indivíduos não 

participantes do sistema econômico agrário-escravista seria o aparato burocrático do 

governo brasileiro. 

 

Os testemunhos da época são unânimes em salientar a importância do 
emprego público como “vocação de todos”, no dizer de Joaquim Nabuco. 
Gerava-se, então, uma situação contraditória em que o Estado dependia, 
para sua manutenção, do apoio e das rendas geradas pela grande 
agricultura escravista de exportação, mas, ao mesmo tempo, tornava-se 
refúgio para os elementos mais dinâmicos que não encontravam espaço de 
atuação dentro dessa agricultura. Instalava-se dentro do próprio Estado 
uma ambigüidade básica que dava à elite política certa margem de 
liberdade de ação.98 

 

No começo do Império, segundo Carvalho (1996), o serviço público tornou-

se fundamental na vida profissional dos indivíduos que não tinham grandes fazendas 

e inúmeros escravos e, foi também, almejado por alguns filhos da aristocracia 

agrária nordestina, que sucumbiu à decadência econômica na maior parte do século 

XIX. O emprego público apresenta-se como uma necessidade de subsistência, para 

essa classe decadente.  

 

A continuidade propiciada pelo processo de independência, pela estrutura 
burocrática e pelo padrão de formação de elite herdados de Portugal, 
certamente deu ao Estado Imperial maior capacidade de controle e 
aglutinação do que seria de se esperar de um simples porta-voz de 
interesses agrários. Mas, de outro lado, não havia na elite e na burocracia 
condições para se constituírem em estamento nem podia o Estado ser tão 
sobranceiro à nação.99 

 

Em análise acerca da organização social brasileira em meados do século 

XIX, Graham (1997), destaca que a finalidade do ato político, das eleições e das 

nomeações para cargos públicos originava-se dos indicativos da própria sociedade. 

O fundamento político estava baseado na lealdade e na submissão, elementos 

presentes na composição da sociedade brasileira.   

 

                                                 
98 CARVALHO, 1996, pg. 36. 
99 Ibidem, p. 37. 
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(...) primeira, prática e prédica infundiam constantemente a idéia de que 
todas as relações sociais consistiam de uma troca de proteção por lealdade, 
benefícios por obediência, e que a recalcitrância merecia punição; segunda, 
toda instituição servia virtualmente para acentuar a hierarquia social, 
insistindo em que para cada indivíduo havia um lugar bem determinado, 
embora a mais importante distinção fosse entre ricos e pobres.100 

 

Na segunda metade do século XIX, existia no Brasil uma hierarquia social de 

múltiplos estratos, as relações sociais encontravam-se baseadas na obediência e 

lealdade. Desse modo, a ordem social estava garantida e, ao mesmo tempo 

fortaleceria ainda mais os proprietários na sua função de autoridade, e coibindo 

através de uma classificação social os homens livres que pudessem representar 

algum tipo de ameaça a essa ordem.  

 

Aqui está um outro meio de garantir a ordem social: permitir que quase todo 
mundo se sinta superior a alguém. (...) Os brasileiros tomavam por certo 
que, de um modo geral, era possível distinguir a pessoas, como se 
expressou um dos Lacerda Werneck: “segundo a ordem, a escala, ou 
categoria em que se situava na sociedade101”. Essa visão significava que 
ninguém se julgava igual a qualquer outro; todos tinham um lugar dentro de 
uma hierarquia e encontravam-se ou acima ou abaixo dos demais. Um juiz, 
tendo chegado ao interior da Bahia e encontrado preso “um bacharel em 
letras pela Universidade de Paris, proprietário”, considerou “sumamente 
escandaloso e abusivo que um homem honesto, um pai de família, um 
brasileiro honrado com um título acadêmico, acha-se em uma prisão imunda 
como a dessa vila102”. Aparentemente, contudo, a prisão era boa o 
suficiente para a gente comum.103 

 

Podemos perceber uma estratificação social recorrente em todos os 

ambientes do Império. Essa hierarquização social, existente no Segundo Reinado104, 

não impedia a mobilidade social, contudo extraia seu ânimo. Ao indivíduo que 

almejasse uma mudança do seu lugar social, lhe era exigido uma constante 

definição e redefinição de sua posição em relação aos outros.  

 

Em contrates com os oficiais, os soldados rasos eram “os artistas, os 
operários e os homens do roteamento de terras”, “feitores das fazendas [de 
café], arriadores de tropas”, pequenos posseiros ou “homens de cor”. As 
instruções governamentais excluíam especificamente, do corpo de oficiais, 
taberneiros, artesãos, donos de vendas e pescadores. Além disso, a 
existência de duas categorias de homens – ativistas e reservistas – 
assegurava que pessoas respeitáveis só servissem como oficiais. Muitas 
profissões ou cargos, como juízes, advogados, tabeliães e médicos, davam 

                                                 
100 GRAHAM, 1997, p. 41 e 42. 
101 GRAHAM apud WERNECK. 
102 GRAHAM apud WERNECK. 
103 GRAHAM, 1997, pgs. 49 e 50. 
104 Período no qual o Brasil foi governado por Pedro II, entre 1840 e 1889. 
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o direito, especificamente, a alguém de ser agrupado na reserva. Mesmo 
aqueles que pertenciam à ativa podiam ser isentos do serviço, se fossem 
estudantes, funcionários de hospitais e instituições de caridade, membros 
da câmara municipal, empregados de correio, proprietários ou gerentes de 
estabelecimentos particulares, com mais de vinte empregados ou, no caso 
de administradores de fazendas, se criassem gado suficiente para produzir 
mais de cinqüenta novilhos por ano. Se um homem não conseguisse 
atender a nenhuma dessas exigências, a influência política sobre a junta de 
qualificação ainda podia assegurar a isenção.105 

 

Carvalho (1996, p.37) destaca que a homogeneidade através da educação 

em comum e a participação na burocracia estatal pela elite, “fazia com que o 

fortalecimento do Estado constituísse para ela não só um valor político como 

também um interesse material muito concreto”. As elites entravam em incessantes 

conflitos nos setores da propriedade rural, contudo sem que isto colocasse em 

perigo o sistema. 

 

Valores e linguagens comuns também tornariam possível um acordo básico 
sobre a forma de organização do poder. Haveria tendências mais ou menos 
descentralizantes, mais ou menos democráticas, mais ou menos 
monárquicas, mas as divergências não iriam além dos limites estabelecidos 
pela manutenção da unidade nacional, pelo controle civil do poder, pela 
democracia limitada dos homens livres. O acordo básico permitiria o 
processamento não-traumático não só dos conflitos constitucionais relativos 
à organização do poder, mas também dos conflitos substantivos oriundos 
do choque de interesses materiais 106 

 

O autor firma que a competência em processar conflitos entre os grupos 

dominantes através das normas constitucionais era o suporte de equilíbrio do 

sistema imperial. Assim, uma base conservadora que garantiu os interesses 

fundamentais dos latifundiários e a diminuição do espaço de participação política, e 

possibilitou a constituição de coalizões políticas que pudessem implementar 

reformas que não seriam possíveis com o total domínio dos proprietários rurais. 

Ao analisar a unificação ideológica da política imperial através do ensino 

superior, Carvalho (1996), caracteriza essa elite como um grupo de letrados num 

país extremamente analfabeto. Em sua maioria, os integrantes da elite foram 

educados em Coimbra, e contaminados com a atmosfera intelectual que lá 

dominava. 

 

                                                 
105 GRAHAM, 1997, pgs. 51 e 52. 
106 CARVALHO, 1996, p. 38. 
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Elemento poderoso de unificação ideológica da política imperial foi a 
educação superior. E isso por três razões. Em primeiro lugar, porque quase 
toda a elite possuía estudos superiores, o que acontecia com pouca gente 
fora dela: a elite era uma ilha de letrados num mar de analfabetos. Em 
segundo lugar, porque a educação superior se concentrava na formação 
jurídica e fornecia, em conseqüência, um núcleo homogêneo de 
conhecimentos e habilidades. Em terceiro lugar, porque se concentrava, até 
a Independência, em quatro capitais provinciais, ou duas, se considerarmos 
apenas a formação jurídica. A concentração temática e geográfica promovia 
contatos pessoais entre estudantes das várias capitanias e províncias e 
incutia neles uma ideologia homogênea dentro do escrito controle a que as 
escolas superiores eram submetidas pelos governos tanto de Portugal como 
do Brasil.107 

 

Cabe nesse momento uma breve passagem sobre a Universidade de 

Coimbra para que possamos entender os meandros dessa educação. A 

universidade criada em 1290 em Lisboa e transferida para Coimbra em 1308, 

apresenta nos primórdios influência jurídicas francesas e italianas e marcadas pelo 

direito romano. Os juristas exerceram seu domínio até 1537, momento em que os 

jesuítas assumem o controle. 

 

A partir de 1599 implantaram a Ratio Studiorum (Ratio et institutio studiorum 
Societatis Jesu), que privilegiava o latim e o grego sobre a língua pátria, a 
teologia sobre a filosofia, o aristotelismo e o escolasticismo sobre o 
cartesianismo, numa demonstração da natureza defensiva do ensino 
religiosos após o Concílio de Trento.108 

 

Nesse momento o ensino jurídico sob a influência do direito romano perde 

parte da sua importância anterior. Com expulsão dos jesuítas de Portugal, em 1759, 

houve uma imensa reforma na educação atingindo todos os níveis educacionais. O 

destaque do ensino transfere-se para as ciências físicas e matemáticas, enquanto a 

nova faculdade de filosofia concentra-se nas ciências naturais. A educação, então, é 

direcionada para o utilitarismo e no sentido de recuperação econômica de Portugal. 

 

As reformas de Pombal produziram notável grupo de cientistas. Muitos 
deles eram brasileiros e alguns ainda militavam na política à época da 
Independência, (...) naturalistas de estatura internacional. Mas, embora 
comprometidos todos com o objetivo de promover o progresso científico e 
técnico, em termos políticos o comportamento desses cientistas não se 
distanciava muito dos juristas. Certamente se preocupavam menos com a 
manutenção da ordem e com a centralização do poder.109 

 

                                                 
107 Ibidem, pg. 55. 
108 Ibidem, p. 56. 
109 Ibidem, p. 58. 
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Os estudantes brasileiros formados em Coimbra representam à 

homogeneidade da elite brasileira, através de uma distribuição muito mais elitista da 

educação. Somando-se a isso uma menor difusão de idéias que pudessem ser 

consideradas perigosas aos governos. A importância da concentração de estudos 

manifesta-se imprescindível para se prevenir o separatismo regional brasileiro, afinal 

através da formação comum é constituído laços de amizade. 

 

Boa parte do impulso divisionista ou mesmo separatista de províncias e 
regiões pode ser prevenida pela formação comum e pelos laços de amizade 
criados durante o período escolar. Homens como o Visconde do Uruguai e o 
Marquês do Paraná, por exemplo, dois sustentáculos da reação 
conservadora, o primeiro nascido em Paris, o segundo em Minas Gerais, 
tornaram-se amigos em Coimbra, o mesmo acontecendo com vários 
outros.110 

 

Carvalho (1996) assinala que a educação superior no Brasil só começou a 

mudar a partir de 1808, com a vinda Corte de Portugal para o território brasileiro. 

Foram criadas a Real Academia dos Guardas-Marinhas e a Academia Real Militar 

(1808 e 1810), seguidas das escolas de medicina do Rio de Janeiro e de Salvador 

(1813 e 1815), e por último a Academia de Belas-Artes. No entanto, as escolas 

consagradas claramente para a formação da elite política tiveram espaço somente 

após a Independência.  

 

Trata-se dos dois cursos de direito criados em 1827 e iniciados em 1828, 
um na cidade de São Paulo, outro em Olinda, transferido em 1854 para 
Recife. Além desses, uma Escola de Farmácia foi criada em Ouro Preto em 
1839 e no mesmo local instalou-se uma Escola de Minas em 1876. Em 
1858 engenharia civil foi retirada da Academia Militar e transferida para a 
Escola central que, por sua vez, se transformou na Escola Politécnica em 
1874, copiando a instituição francesa do mesmo nome.111  

 

A partir do ato adicional de 1834, foi conferido às províncias o direito de 

legislar sobre a instrução elementar pública e particular. Os atos referentes aos 

estudos superiores como as faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, 

Academias deveriam estar a cargo do Governo Imperial. De certa maneira, essa 

nova normatização reorienta a organização da instituição numa hierarquia clara de 

relações de poder, tendo em vista a centralização pelo governo imperial das normas 

                                                 
110 Ibidem, p. 62. 
111 Ibidem, p. 64. 
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de funcionamento do ensino secundário que logo em seguida passaram a funcionar 

com a criação do Colégio Pedro II, em 1837.  

Na primeira metade do século XIX, segundo Carvalho (1996), houve uma 

reprodução semelhante ao efeito produzido pela política colonial, onde se buscava a 

centralização e homogeneização da formação das elites. 

 

Os filhos de famílias de recursos, que podiam aspirar a uma educação 
superior, iniciavam a formação com tutores particulares, passavam depois 
por algum liceu, seminário ou, preferivelmente, pelo Pedro II, e afinal iam 
para Europa ou escolhiam entre as quatro escolas de direito e medicina. (...) 
Outra alternativa para os ricos era a Escola Naval, sucessora da Real 
Academia de 1808, onde, apesar da gratuidade do ensino, era mantido um 
recrutamento seletivo baseado em mecanismos discriminatórios, o mais 
importante dos quais era a exigência de custos enxovais.112 

 

Os alunos das escolas de Direito geralmente eram provenientes de famílias 

abastadas, no início do período Imperial, isso se deve inicialmente pelas altas taxas 

de matrícula. Sobretudo, os alunos que não residissem em São Paulo ou Recife 

teriam que arcar com o deslocamento para essas cidades, e manter-se por lá 

durante cinco anos. 

Graham (1997) afirma que o Império contou com os bacharéis para 

solidificar a unidade nacional, através da sua formação, educação e experiência foi 

possível perpetuar uma hierarquia e um controle. Mesmo que nem todos os 

bacharéis se tornassem juízes ou advogados muitos diplomados recorriam a outras 

profissões como o jornalismo, por exemplo. Isso se deve ao fato de que apenas a 

Faculdade de Direito tinha uma equivalência ao curso de humanidades no Brasil, 

além disso, a Faculdade de Direito colocou os estudantes em contato com os 

membros da elite econômica e política do país. 

 

Uma origem social correta costumava caracterizar esses graduados, fato de 
grande importância para se compreender quem detinha o poder no Brasil do 
século XIX. Entrar na faculdade de direito dependia tanto do 
apadrinhamento das pessoas certas quanto das provas de admissão. (...) 
Muitos jovens da classe média das cidades, mesmo alguns mulatos, davam 
um jeito de encontrar um protetor e conseguir ingressar, mas é provável que 
a maioria dos candidatos bem-sucedidos contasse com parentes ricos.113 

 

No entanto, Carvalho (1996), assinala que a vida intelectual do país sofreria 

uma expressiva mudança a partir dos anos setenta do século XIX, através da 
                                                 
112 Ibidem, p. 64. 
113 GRAHAM, 1997, p. 97. 
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incorporação de outros pensamentos oriundos da Europa, especialmente o 

positivismo e o evolucionismo. Isso ocorre no momento em que a homogeneidade 

da elite política começava a ser minada por meio das mudanças no próprio curso de 

direito. Com a grande demanda de bacharéis os cursos de Direito apostaram numa 

maior diversificação e pragmatismo na reformulação dos seus estatutos. 

 

Essa mudança era em boa parte forçada pelos desequilíbrios na oferta de 
demanda de graduados. Já bem cedo começou a haver um excesso de 
bacharéis em relação ao número de empregados abertos na magistratura. 
Certamente o desenvolvimento do país foi abrindo oportunidade de 
emprego no campo da advocacia. A própria elite política ao final do período 
era composta predominantemente de advogados, enquanto no início 
dominavam os magistrados. Mas o mercado para advogados tendia a 
concentra-se nas cidades e em breve haveria também um excesso desses 
profissionais. (...) O problema do excesso de bacharéis gerou o fenômeno 
repetidas vezes mencionado na época da busca desesperada do emprego 
público por esses letrados sem ocupação, o que iria reforçar também o 
caráter clientelístico da burocracia imperial.114  

 

A conseqüência desse grande contingente de bacharéis teve impacto na 

máquina estatal, a elite política procurou se ocupar através da burocracia do país. 

De tal forma que o Estado representou o maior empregador dos letrados que ele 

mesmo formava. Isso acarreta numa elite que representa infimamente os interesses 

da população em geral em relação à educação. E também sobre as ocupações do 

Estado que acabavam sendo constituídas exclusivamente para os letrados, 

excluindo-se a população comum e fortalecendo, assim, a homogeneização da elite 

burocrática. 

Assim, podemos perceber que o Estado, munido de uma elite que assume a 

carreira burocrática, tenta forjar uma nação brasileira após a Independência. A 

administração do Governo Imperial foi dirigida, então, por uma composição social 

aristocrático, com uma ideologia elitista. Segundo Carvalho (1996) a educação em 

Coimbra teve influência direta na constituição de uma elite que presidiu o Estado 

imperial por meio de um consenso básico circundado de opções políticas 

fundamentais. 

 

O núcleo da elite brasileira, pelo menos até um pouco além da metade do 
século, era formado de burocratas treinados nas tradições do mercantilismo 
e absolutismo portugueses, particularmente de magistrados. (...) Por sua 
educação, pela sua ocupação, pelo treinamento, a elite brasileira era 
totalmente não-representativa da população do país. Era mesmo não-

                                                 
114 CARVALHO, 1996, p.75. 
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representativa das divergências ou da ausência de articulação dos diversos 
setores da classe dominante, embora não representasse interesses que 
fossem a eles radicalmente opostos.115 

 

 

3.1 O ensino secundário brasileiro: alguns apontamentos 

 

 

No caso do ensino secundário brasileiro, Vecchia (2005) afirma que os 

jesuítas forneceram ao país um “sistema escolar” por meio de escolas, proferindo 

uma educação de cunho a preparar a mocidade elitista do país para freqüentar os 

estudos superiores da Universidade de Coimbra ou em alguma universidade 

francesa. No entanto, através do alvará de 1759 os jesuítas são expulsos não só de 

Portugal, mas também de todas as suas colônias, inclusive o Brasil. Em vista disso 

os colégios jesuítas mantidos no Brasil foram fechados, interrompendo o monopólio 

da Ordem.116 

O espaço criado com saída dos jesuítas só começou a ser preenchido a 

partir de 1772, quando a Coroa Portuguesa instituiu o projeto para fundar “Aulas-

régias” de ler e escrever, de latim, de grego, de retórica e de filosofia tanto em 

Portugal como em suas colônias. Para o Brasil foi proposta a contratação de 

dezessete professores de ler e escrever, quinze de latim, três de grego, seis de 

retórica e três de filosofia.  

 

Cada aula-régia constituía-se no ensino de uma determinada disciplina, 
ministrada por um professor, sem articulação com as demais ou com uma 
escola. As aulas-régias eram, portanto, disciplinas autônomas e isoladas, 
ensinadas sem um plano de estudos estruturado. A partir daquele ano 
(1772) foram criadas aulas-régias de Gramática latina, grego, e filosofia na 
Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, em São Paulo e em Vila Rica e 
Mariana.117 

 

A autora afirma que com a implantação do subsídio literário, em 1772, criou-

se um imposto sobre os produtos do Reinado e das colônias para subsidiar os 

pagamentos dos professores, conseqüentemente houve um acréscimo no número 

de escolas, além da diversificação das aulas oferecidas. Podemos citar, entre 

                                                 
115 Ibidem, p.75. 
116 VECCHIA, Ariclê. O Ensino Secundário no século XIX: instruindo as elites. In.: Stephaunou, Maria 
& Bastos, Maria Helena Camara (organizadoras). Histórias e memórias da educação no Brasil, vol. II: 
século XIX. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 
117 Ibidem, p. 78. 
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outras, as aulas de francês, aritmética, geometria prática, desenho e figura, 

botânica, matemática elementar e trigonometria. 

Mesmo nas primeiras décadas do século XIX não houve grandes mudanças 

no panorama do ensino secundário no Brasil, pois, aulas-régias118 continuava sendo 

a única forma de propagação desse nível de ensino. Segundo Vecchia (2005) 

paulatinamente as concepções estabelecidas pela reforma pombalina foram 

afetando a organização educacional do Brasil. O ideário iluminista, proposto pela 

reforma pombalina, invade o legado do humanismo clássico deixado pelos jesuítas 

ao longo dos séculos. 

 

As idéias de Pombal e dos enciclopedistas franceses eram divulgadas por 
jovens formados na Universidade de Coimbra, agora já reformada segundo 
alguns ideais iluministas, principalmente por meio das sociedades literárias, 
por eles fundadas. As aulas-régias foram expandidas, sendo criadas 
cadeiras em diversos pontos do país, tais como de retórica, de Hebraico, 
Matemática, Filosofia, Teologia, Línguas Modernas, Ciências Experimentais, 
Grego, Comércio e Música. Aos poucos, ia-se rompendo a mentalidade do 
ensino clássico-humanístico dos jesuítas, com a introdução de novas 
disciplinas ministradas.119 

 

A partir do século XVIII esteve presente nos discursos dos intelectuais e dos 

políticos a ênfase na educação e na formação de um povo, com diferentes 

características e probabilidades, em todo o mundo ocidental. No Brasil, o assunto 

teve destaque com maior urgência no século XIX, onde são produzidas estratégias 

discursivas diversas. Surge, após a independência (1822), a necessidade de se 

produzir uma nação mediante a instituição do Estado Nacional Brasileiro, composto 

por um amplo território caracterizado pela supremacia e heterogeneidade 

regionalista. Os discursos das elites pretenderam demarcar lugares sociais, criar 

laços identitários garantindo uma unidade social e construindo um sentimento de 

brasilidade. 

As elites brasileiras, também em processo de formação, pretendiam ampliar 

a educação, porém isso não significava oferecê-la de forma igualitária a toda 

população. Utilizando-se do aporte da constituição da civilização, as elites tinham 

como mentalidade pública, mesmo que de forma inconsistente, as condições de 

educabilidade da população.  

                                                 
118 Após a Independência (1822) as aulas-régias são apresentadas na documentação pesquisada 
como cadeiras avulsas ou aulas isoladas. 
119 VECCHIA, 2005, p. 79. 
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Segundo Veiga, a produção da identidade nacional esteve baseada na 

repulsa, na desqualificação de sua população120 

 

(...) por meio da monopolização dos saberes elementares pelo Estado, 
observa-se, portanto, a produção de um dispositivo de inclusão de todos na 
civilização; neste sentido, a identidade de escolarizado/não escolarizado 
produziu novas relações de interdependência entre os grupos sociais, 
indicando outra configuração social.121 

 

Ao analisar as origens do ensino secundário brasileiro, Silva (1959) assinala 

para a influência da tradição clássico-humanista, que através do seu intermédio 

nosso ensino secundário “lança suas raízes no patrimônio comum da educação 

ocidental122”. Essa influência do ensino clássico-humanista para o Brasil não estava 

ligada a um propósito além da transplantação e prolongamento das formas de vida 

social ao qual ele se vincula na Europa. 

 

Efetivava-se como subproduto da exploração colonial do território, quase 
como corpo estranho no processo de estabelecimento da sociedade de 
senhores e escravos, que esta exploração envolvia. Enquanto na Europa a 
servidão começava a extinguir-se, e, entre a nobreza de origem feudal e o 
povo comum, ampliava-se esse setor intermediário constituído pela 
burguesia em ascensão, da qual provinha o grosso da clientela do ensino 
clássico (...) no Brasil, restaurada a escravidão, não havia, a rigor, nem 
burguesia nem povo, nem, muito menos, preexistia uma nobreza refinada 
por longo passado de ócio.123 

 

Antes da independência, e mesmo depois dela, o modelo francês de 

organização do ensino secundário teve efetivos avanços no cenário brasileiro, “salvo 

em alguns estabelecimentos religiosos e particulares124”. Instituições 

convenientemente organizadas só surgem bem mais tarde, o ensino secundário, em 

sua maioria, continuava sendo realizado principalmente em aulas ou em cadeiras 

durante boa parte do século XIX. O autor cita três exceções como estabelecimentos 

públicos que atendiam as aspirações do modelo francês: o Liceu provincial de 

Pernambuco, em 1826; o Liceu provincial da Bahia, em 1836; e o colégio Pedro II, 

na corte, em 1837. Sob a denominação de liceu e colégio, afirma que, 

 

                                                 
120 VEIGA, Cynthia Greive. A escolarização como projeto de civilização. In.: Revista Brasileira de 
Educação – ANPED. N. 21, SET/OUT/NOV/DEZ, 2002. p. 90-103. 
121 Ibidem, p.98 e 99. 
122 SILVA, 1959, p. 199. 
123 Ibidem, p. 203 e 204. 
124 Ibidem, p.211. 
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Ambos surgem como reunião, organização e complementação de aulas ou 
cadeiras preexistentes, em ambos confluem a tradição do ensino clássico, 
representada pela predominância acentuada do latim, e a tendência 
inovadora que responde à exigência de novos estudos de nível superior de 
qualquer especialidade. (...) ambos concretizam um esforço de síntese 
daquela tradição e desses novos estudos numa organização pedagógica 
equiparável à dos colégios jesuíticos, (...) em vez da simplicidade monolítica 
do currículo clássico, o da nova instituição terá extensão enciclopédica 
(...).125 

 

O autor destaca, ainda, que o ensino secundário, no Império brasileiro, não 

tinha uma definida consciência do aspecto formativo, que em outros países, 

resultava de um parâmetro vinculado à tradição clássico-humanista, tendo assim 

uma dimensão estrita e imediatista para a preparação ao ensino superior. Através 

dessa mentalidade propedêutica do ensino secundário, houve uma maior 

oportunidade de liceus, colégios particulares e seminários de realizarem um trabalho 

educativo de formação, “mediante o impulso endógeno de aperfeiçoamento 

didático126”. Assim, Silva (1959) afirma que além do problema de superar a 

concepção preparatória do ensino secundário, a República herda o problema de 

uma falta de estrutura em âmbito nacional desse tipo de ensino. 

 

(...) tratando-se dos fins do século XIX, constitui uma peculiaridade de 
nossa situação o fato de que a cogitação em torno do objetivo do ensino 
secundário se encontre ainda em nível muito inconsistente. E isto, tanto 
mais quanto, em relação ao currículo, reflete-se nitidamente o conflito entre 
classicismo humanista e estudos modernos, que, então, agitava a educação 
européia e elevava o problema do objetivo do ensino secundário ao nível da 
consciência crítica.127 

 

A função atribuída aos estudos secundários, no Império, quase que 

exclusivamente, como canais de acesso aos cursos superiores, os reduziram, de 

fato, aos preparatórios exigidos para matrícula nas escolas superiores. De acordo 

com Silva (1959) consubstanciando os registros mínimos necessários ao ingresso 

nos estudos maiores, os conhecimentos requeridos nos exames preparatórios 

constituíram o padrão ao qual procuraram ajustarem-se os estabelecimentos 

provinciais e particulares de ensino secundário. 

Outra autora, Maria de Lourdes Mariotto Haidar (1972), destaca a criação do 

Colégio Pedro II por Bernardo Pereira de Vasconcelos em 1837 em seu objetivo de 

                                                 
125 Ibidem, p. 211. 
126 Ibidem, p. 230. 
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estabelecer um modelo para o ensino secundário no Brasil. Porém, o colégio Pedro 

II foi apenas um padrão idealizado do ensino secundário, afinal o padrão efetivo foi 

se definindo através dos preparatórios, no período imperial. O colégio que teve seus 

moldes inspirados na França, através de estudos simultâneos e seriados, 

predominava os estudos literários e disciplinas de latim, francês e grego, gramática 

nacional, história, como também as matemáticas. O curso regular de 6 a 8 anos, 

dava “a concessão do diploma de bacharel em letras, título que garantiria a 

matrícula nas Academias do Império independentemente da prestação dos exames 

preparatórios128”. 

Segundo Cunha Junior (2002) a concepção educativa do Colégio Pedro II 

esteve centrada numa perspectiva da educação literária até o final da década de 

1860. A partir deste momento o Colégio sofreu mudanças significativas em favor de 

um modelo de ensino propedêutico e cientificista. Dessa forma, a formação 

secundária oferecida pelo Colégio Pedro II que se distinguia por ter um percurso 

longo de estudos foi descaracterizado.129 

No Brasil, onde a indústria dava seus primeiros passos, as mudanças no 

ensino secundário ocorreram, porém, afirma Cunha Junior (2002), não fizeram do 

Colégio Pedro II um curso exclusivamente técnico. Em 1854, através da reforma de 

Couto Ferraz, o Pedro II foi dividido em dois estabelecimentos distintos, sendo o 

externato que continuou a funcionar no mesmo prédio onde já estava o colégio e o 

internato que se transferiu para outro lugar. Assim, 

 

Os estudos no colégio da corte foram divididos em dois cursos distintos: 
estudos de 1° classe realizados em 4 anos ao fim dos quais seria conferido 
aos estudantes, que não desejassem prosseguir os estudos até o 
bacharelado, um certificado especial; estudos de 2° classe, montados sobre 
os primeiros e cumpridos em mais três anos. O título de Bacharel em Letras 
seria conferido aos jovens que completassem os dois ciclos, concluindo o 
curso de sete anos.130 

 

Todavia, a autora afirma que esse curso especial foi extinto devido ao seu 

restrito sucesso, reorganizando-se num curso único de sete anos, direcionado para 

as academias existentes. O colégio Pedro II idealizado como parâmetro nacional 

                                                 
128 HAIDAR, 1972, p. 101. 
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para o ensino secundário sofria, assim como os outros estabelecimentos de mesma 

função, com a permanência do sistema de exames parcelados, que eram 

necessários para ingresso nos cursos superiores. Esse fato torna-se evidente na 

queda substancial da matrícula no decorrer das séries, ou seja, nas séries iniciais 

havia um elevado número de alunos, em contra partida, ao final o número de 

bacharéis formados era mínimo.  

O ensino secundário provincial, como afirma Haidar (1972), limitava-se às 

disciplinas exigidas como preparatórios para o ingresso nas Academias. De tal 

maneira que o ensino secundário, nesse período, não colheu bons frutos. A autora 

afirma que até mesmo os liceus, que deveriam organizar o ensino secundário nas 

províncias, eram apenas um amontoado de aulas avulsas que funcionavam em um 

mesmo edifício, conservando o caráter inorgânico. Afinal, o interesse maior seria o 

de ingressar nos cursos de estudos superiores o quanto antes. 

A equiparação dos liceus provinciais passou a ser destacada como 

instrumento indireto de uniformização dos estudos preparatórios em todo o país sem 

que fossem feridos os direitos constitucionais das assembléias legislativas 

provinciais. Os liceus que seguissem a organização do colégio Pedro II gozariam de 

algumas regalias, como o reconhecimento do diploma, que implicaria na dispensa da 

realização de exames para o ingresso nas Academias faculdades. Porém, segundo 

Haidar (1972), “a concessão dos privilégios do colégio da Corte aos liceus 

provinciais defrontava-se, entretanto, ainda, com sérias resistências e a emenda não 

foi aprovada131”. 

O debate sobre a equiparação tinha um importante aspecto para história do 

ensino secundário, que seria o sistema de exames parcelados. Para Haidar (1972), 

essa foi uma das principais características do percurso do ensino secundário 

durante o período imperial no Brasil, e que perdurou no início do período 

republicano. Os exames preparatórios tornavam-se assim, o grande regulador de tal 

nível de ensino, afinal o ensino secundário destinava-se, para uma grande maioria, 

como o condutor para o ensino superior. 

 

Os depoimentos dos ministros do Império em seus relatórios à Assembléia 
Geral e as discussões travadas nas Câmaras em torno da questão dos 
exames de preparatórios permitem-nos compor o quadro sombrio oferecido, 
já nos primeiros tempos, pelas Aulas Menores anexas aos Cursos Jurídicos 

                                                 
131 HAIDAR, 1972, p. 27. 
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e pelos exames realizados junto aos cursos superiores. Às queixas contra a 
desorganização dos cursos anexos que se reduziam a um amontoado de 
aulas avulsas desprovido de qualquer estrutura, somavam-se os clamores 
contra os desmandos de professores relapsos e de examinadores 
inescrupulosos.132 

 

O Ministro do Império Luiz pereira de Couto Ferraz, através de uma ação 

renovadora, reformulou totalmente o ensino na Corte, nos primeiros anos da década 

de 50. Por meio do Regulamento da Instrução Primária e Secundária133, em 1854, 

foram criadas na Corte bancas de exames de preparatórios. Dessa forma, a criação 

de instituições especiais para que as formas de realização de tais provas e as 

composições das mesas julgadoras fossem isentas de qualquer fraude. 

 

A providência adotada a partir da reforma Couto Ferraz de se publicarem 
relações nominais dos aprovados em cada matéria nos exames realizados 
na Corte, declarando-se a nota e o colégio ou professor cujo o atestado de 
habilitação exibiram, contribuiu, sem dúvida, para a melhoria do ensino nos 
bons colégios particulares para os quais o êxito dos alunos constituía a 
melhor propaganda134 

 

Porém, segundo Haidar (1972), multiplicavam-se outros estabelecimentos de 

ensino secundário que, usando de falsas promessas de eficiência e rapidez, 

“atropelavam e mutilavam o ensino, criando uma legião de interessados na 

manutenção de todas as formas de irregularidades que continuavam a registrar-se 

apesar dos cuidados do governo135”. 

Na concepção de Haidar (1972), as reformas do Ministro Couto Ferraz, salvo 

as melhorias dos estudos na Corte, não alteraram significativamente a situação geral 

dos estudos secundários no Brasil imperial. Apesar da reforma do ensino na Corte 

procurar incentivar os estudos na sua dimensão mais completa, prevendo a 

concessão do bacharelado para os alunos aprovados em todas as matérias do curso 

de estudos do colégio Pedro II, os preparatórios mantiveram um caráter puramente 

humanístico e literário que lhe foi herdado pelos primeiros estatutos dos cursos 

superiores.  

 

 

                                                 
132 Ibidem, p. 48. 
133 BRASIL. Decreto n. 1331A de 17 de fevereiro de 1854. 
134 HAIDAR, 1972, p. 56. 
135 Ibidem, p. 56. 
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3.2 O ensino secundário em Minas Gerais: primeiros indícios  

 

 

Em Minas Gerais o Seminário de Mariana (1750) e o Seminário do Caraça 

(1822), representaram o início do ensino destinado à juventude. Na composição do 

Seminário de Mariana era ministrado o ensino através das aulas de gramática, 

filosofia e latim acrescentando-se progressivamente outras cadeiras, como Retórica 

e Poética. O Seminário seria, então, um emissário do ensino clássico em Minas 

Gerais.   

O ensino secundário mineiro no começo do Império mesmo amparado com 

legislações que indicavam para criação de colégios, não conseguiu fundar de 

imediato, escolas ou colégios para a realização desse ramo de ensino, 

permanecendo por um longo período as aulas avulsas. Na Lei n. 60 de 1837, o 

Governo da província mineira foi autorizado a estabelecer “(...) Aulas de Grammatica 

Latina e Franceza, de Filosofia, Rhetorica, Geografia e História naquelas comarcas 

da Provincia onde não houver collegios publicos ou particulares, em que se ensinem 

taes matérias136”. 

No Regulamento n.° 44 da Lei provincial mineira n.° 960 de 5 de junho de 

1858 foi a primeira destinada à instrução da mocidade mineira, nela foram 

apresentados os preceitos básicos de organização para ensino secundário. O ensino 

provincial deveria ser dividido entre o público subvencionado pelos cofres 

governamentais e o privado auxiliado pelas famílias e outros interessados. O ensino 

público seria escolástico137 subdividido entre primário e secundário, sendo o último 

contemplado com as seguintes matérias: 

                                                 
136 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 60 de 1837. Livro da Lei Mineira. Livro da Lei Mineira. APM. 
137 Doutrinas teológico-filosóficas caracterizadas sobretudo pelo problema da relação entre a fé e a 
razão, problema que se resolve pela dependência do pensamento filosófico, representado pela 
filosofia greco-romana, da teologia cristã, Ullmann (2000). 
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Ensino Secundário 

ARTES. 

§ 1.º Lingoas: Latina; Francesa;            

Inglesa; Portugueza. 

§ 2.º Poeticas: Latina e                        

Portugueza: 

§ 3.º Rhetorica e Litteratura Classica: 

§ 4.º Dezenho Linear e Topographico e 

Agrimensura: 

§ 5.º Tachygraphia:  

SCIENCIAS. 

§ 1.º Phylosophya Racional e Moral e 

Principios de Direto Natural: 

§ 2.º Geographia Universal e 

Chorographia do Brasil: 

§ 3.º Chronologia e Historia Universal e 

Comparada, especialmente a deste 

Imperio: 

§ 4.º Mathematicas Elementares 

(limitada a Algebra ás Equações do 2.º 

gráo), Escripturação Mercantil e de 

Fazenda por Partidas Dobradas:  

§ 5.º Principios de Chymica e de 

Botanica Medicas: 

§ 6.º Pharmacia e Materia Medica: 

Quadro 1 – Matérias do ensino secundário público 

Fonte: Regulamento n° 44 da Lei provincial n° 960. 

 

As cadeiras de línguas latina (e poética da respectiva língua) e francesa 

seriam divididas entre avulsas e colegiais, e deveriam ser fundadas nas povoações 

mais importantes de Minas Gerais. Poder-se-iam somar a essas as cadeiras de 

geometria plana, desenho linear, agrimensura, noções de geografia física e política 

relativas à América, e história e corografia do Brasil. 

As aulas secundárias, tanto avulsas como colegiais, teriam exercício regular 

diário e contínuo, adotando como feriados as quintas-feiras das semanas quando 

não houvesse dia santo. O tempo letivo diário foi determinado em quatro horas 

divididas entre manhã e tarde, das nove ao meio dia e de três as quatro. 

O ensino particular poderia ser estabelecido por todo cidadão livre através 

de classes avulsas ou colegiais, permitindo que se dê qualquer tipo de disciplina, 

contanto que não discordasse com os ideais morais e religiosos presentes no país. 

O presidente provincial poderia permitir que indivíduos não católicos 

estabelecessem e coordenassem cadeiras ou colégios na província. O ensino 
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particular ministrado em colégios poderia ser subvencionado pelos cofres 

provinciais, ao incorporarem ou anexarem a esses estabelecimentos cadeiras 

publicas avulsas e que estivessem em conformidade com o ensino público. 

Os professores deveriam passar por provas de idoneidade e conhecimento 

magistral, e comprovadas nas agências destinadas à fiscalização do ensino. Em 

exames solenes através de quatro ou mais examinadores ou simples se o número 

desses limitar-se a dois. Seria demonstrada a capacidade por qualquer dos três 

seguintes meios: 

 

1. º Resposta á perguntas sobre a materia que houver de ser leccionada e 
em Exame Solemne: 2.º Exhibição de documento authentico que induza a 
presumpção da referida sciencia ou á convicção de sua realidade, (como 
seja, entre outros, o Titulo de Substituto Permanente á Cadeira de materia 
identica á da solicitada: e 3.º Conceito publico fundado em bem succedido 
ensino particular da materia, ou em qualquer outro meio seguro de 
convicção: Respostas em Exame simples. (...) O primeiro meio de prova 
será preferido ao segundo e este ao terceiro. Os Substitutos Permanentes 
habilitados em Exame Solemne em identidade de circunstancias, e sem 
prejuizo das bases geraes de preferencia estatuidas no artigo 42, serão 
preferidos á quaesquer outros candidatos ás mesmas Cadeiras.138 

 

Podemos perceber certa dificuldade do Governo provincial de Minas em 

organizar educandários para a formação secundária. Em Minas Gerais até meados 

do século XIX o ensino secundário dependeu dos seminários episcopais e das aulas 

avulsas para formar a juventude mineira, uma receita da época colonial que somente 

perde sua força a partir da década de cinqüenta com a absorção dessas aulas 

avulsas pelos colégios particulares. 

 

 

3.2.1 O ensino secundário através das Aulas Avulsas 

 

 

O ensino secundário em Minas Gerais no século XIX foi inicialmente 

organizado através das Aulas Avulsas139. Segundo os relatórios, foram aulas, 

principalmente de latim, colocadas nas cidades, e nas vilas mais populosas da 

província. Porém, além do latim são citadas aulas de aritmética, desenho linear, 

                                                 
138 MINAS GERAIS. Regulamento n.° 44 da Lei provincial n.° 960. 
139 Também tratadas como aulas menores, cadeiras avulsas, aulas públicas ou aulas régias, essa 
última herança do período colonial. 
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francêz, geografia, história, filosofia e retórica, anatomia, inglês e farmácia. Na Fala 

do Presidente de Província Francisco José Souza Soares D’Andrea de 1844 são 

apresentados as seguintes cadeiras existentes: 

 

TABELA 1 - CADEIRAS PÚBLICAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PROVIDAS E 

VAGAS, NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS EM 1844 

Cadeiras de Latim Providas 8 

Cadeiras de Latim vagas 3 

Arithmetica, desenho linear, etc vaga 1 

Francez, geographia e história, providas 2 

Philosophia e Rhetorica, providas 2 

Anatomia provida 1 

Inglez provida 2 

Pharmacia, vagas 2 

Geographia vaga 1 

Total 22 

Fonte: Fala do Presidente da Província Francisco José Souza Soares D’Andrea (1844). 
 

Na legislação mineira sobre as aulas avulsas públicas, faço referência inicial 

a Lei n° 60 e ao Regulamento n° 4 de 1835 que traz as autorizações e organizações 

exigidas para essas aulas de ensino secundário. De acordo com a referida lei, as 

aulas avulsas devem ser organizadas nas localidades onde não existissem colégios 

e freqüentadas por no mínimo dez alunos. 

 

Art. 1.º O Governo é authorizado á estabelecer Aulas de Grammatica Latina 
e franceza, de Filosofia, Rhetorica, Geografia, e Historia naquellas 
Comarcas da Provincia onde não houver Collegios publicos, os particulares, 
em que se ensinem taes materias. 
Art. 2.º Para reger estas Aulas o Governo nomeará tres Professores com os 
seguintes encargos. O 1.º Professor explicará Logica, Metafisica, e Etica, e 
as noções geraes de Rhetorica. O 2.º Professor ensinará a Lingoa 
Franceza, e explicará tambem as noções de Geografia, e Historia. O 3.º 
Professor ensinará a Lingoa Latina, e a Poetica tanto desta, como da Lingoa 
Nacional. 
Art. 7.º Nenhum alumno poderà ser matriculado nas Aulas, de que trata o 
presente Lei, sem se mostrar approvado nas materias do 1.º, e 2.º gráo da 
Instrucção primaria. 
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Art. 8.º As aulas, que não forem habitualmente frequentadas por 10 alumnos 
ao menos; e quelas, que não estiverem na letra dos Artigos 1.º, e 4.º, ficão 
supprimidas.140 

 

No Regulamento n.° 4 de 1835 foram designados os horários das aulas 

públicas de Filosofia Racional e Moral, Retórica, e Geometria, havendo por dia duas 

lições: a de manhã durará hora e meia, e a da tarde uma hora. O ano letivo 

começaria em fevereiro e tem terminaria em novembro, além disso, todas as aulas 

públicas presentes na província de Latim deveriam adotar o mesmo compêndio.141 

 

Art. 3º: Nas Aulas publicas de Filosofia Racional e Moral, Rethorica, e 
Geometria haverá por dia duas lições: a de manhã durará hora e meia, e a 
da tarde uma hora. 
Art. 4º: O anno letivo das Aulas de Filosofia Racional e Moral, Rethorica, e 
Geometria começará no primeiro dia de Fevereiro, e terminará no último de 
Novembro, destinando-se para os exames geraes, e descanço os mezes de 
Dezembro e Janeiro. 
Art. 5º: Os Professores públicos das Linguas Latina e Franceza observarão 
não só as disposições dos Artigos 1º e 2º do presente Regulamento mas 
todas as outras de 22 do corrente mez, que lhes forem aplicaveis, dirigindo-
se a Presidência, ou à quem esta especialmente incumbir, nos casos em 
que se dirigem os da Instrução primaria aos Delegados. 
Art. 6º: Nas Aulas de Latinidade será d’ora em diante adoptado para uso 
dos que principiarem este estudo o Compendio coordenado pelo Cidadão 
Manoel Joaquim de Oliveira Cardoso, e quando algum outro pareça digno 
de preferencia os Professores o representarão a Presidencia, para que esta 
determine o que mais convier. 

 

De acordo com o Regulamento n.° 44 da Lei provincial n.° 960 poderiam ser 

admitidos nessas aulas os indivíduos maiores de 10 anos, e com habilidades 

comprovadas nas matérias do primeiro grau da instrução primaria142. A comprovação 

se fazia por meio da averiguação pelo Diretor Geral da Instrução Pública ou com 

certidões correspondentes.  

O presidente de província Bernardo Jacinto da Veiga apresentou em 1839 

na fala dirigida à Assembléia Legislativa a movimentação das aulas avulsas públicas 

existentes em Minas Gerais. Podemos notar que a maior concentração de cadeiras 

eram as de Latim, uma cadeira de filosofia, retórica, e francês, todas em Mariana. A 

única cadeira de geometria da província encontrava-se vaga, enquanto a aula de 

anatomia esteve presente apenas na capital.  

 

                                                 
140 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 60 de 1837. 
141 MINAS GERAIS. Regulamento n.° 4 da Lei Provincial n.° 13 de 1835. 
142 MINAS GERAIS. Regulamento n.° 44 da Lei Provincial n.° 960 de 5 de junho de 1858. 
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TABELA 2 - CADEIRAS PÚBLICAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PROVIDAS E 

VAGAS, NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS EM 1839 

 
Latinidad

e 
Geometri

a 
Filosofia Retórica Francês 

Francês, 
Geog. e 
Hist. 

Filosofia 
e 

Retórica 
Anatomia 

Localida
des 

P143 V144 P V P V P V P V P V P V P V 

Ouro 
Preto 

1   1           1  

Mariana 1    1  1  1        
Sabará 1                
Campan

ha 
1          1  1    

S.J. del 
Rei 

1          1  1    

Cid. Do 
Serro 

1           1  1   

Paracat
u 

1                

V. de 
Formiga 

 1          1  1   

Ayuruoc
a 

 1          1  1   

Colégio 
Campo 
Bello 

            1    

Soma 7 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 3 3 3 1 0 
Fonte: Fala do Presidente de Província Bernardo Jacinto da Veiga, 1839. 

 

Na mesma fala, foram dispostos os números da freqüência dos alunos nas 

cadeiras providas em Minas Gerais. Ainda que as cadeiras fossem freqüentadas por 

um número significativo de alunos, em determinadas cidades ou vilas, esses dados 

eram invariavelmente questionados pela falta de uma efetiva fiscalização dessas 

aulas. A regularidade das aulas, os métodos, a freqüência exata dos professores e 

alunos nessas aulas eram, na maioria das vezes, uma incógnita para o presidente 

da província.  

 

                                                 
143 Providas. 
144 Vagas. 
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TABELA 3 - NÚMERO DE ALUNOS QUE FREQÜENTARAM AS CADEIRAS 

PÚBLICAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PROVIDAS E VAGAS, NA PROVÍNCIA DE 

MINAS GERAIS EM 1839  

Localida
des 

Latinidad
e 

Geometri
a 

Filosofia Retórica Francês 
Francês, 
Geog. e 
Hist. 

Filosofia 
e 

Retórica 

Anatomi
a 

Total 

Ouro 
Preto 

23 0 0 0 0 0 0 1 24 

Mariana 27 0 9 7 5 0 0 0 48 
Sabará 14 0 0 0 0 0 0 0 14 
Campan

ha 
19 0 0 0 0 16 10 0 45 

S.J. del 
Rei 

30 0 0 0 0 6 4 0 40 

Cid. Do 
Serro 

18 0 0 0 0 0 0 0 18 

Paracatu 9 0 0 0 0 0 0 0 9 
V. de 

Formiga 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ayuruoc
a 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Colégio 
Campo 
Bello 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Soma 140 0 9 7 5 22 14 1 198 
Fonte: Fala Presidente de Província Bernardo Jacinto da Veiga, 1839. 

 

Era evidente a falta de organização das aulas avulsas, os presidentes de 

província afirmavam que, além disso, o ensino secundário não apresentava um 

objetivo claro, e não tinha professores especializados. Resultando num número 

muito grande de cadeiras vagas e pouca freqüência nas cadeiras providas. O vice-

presidente da província Herculano Ferreira Penna, em 1842, assinalava a falta de 

professores e o déficit de freqüência efetiva das cadeiras avulsas. 

 

O mesmo mapa, a que já me referi, mostra o estado actual de outras 
cadeiras estabelecidas em diversos pontos da Provincia, cumprindo-me 
somente notar, que muitas dellas estao vagas por falta de oppositores, e 
que quasi todas as providas são frequentadas por um numero de Alumnos 
que não corresponde á população dos lugares, onde se achão 
estabelecidas sem que todavia se possão assegurar precismente as causas 
deste facto, (...) que os Pais de familias, que devem tornar mais interesse 
pelos progresso do ensino não tem apresentado ao Governo nem talvez aos 
Delegados (...).145 

 

Segundo CURY (1998), à medida que as províncias ganhavam mais peso, 

sentiam elas a necessidade de estudos secundários a fim de preencher quadros da 

                                                 
145 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1842. 
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burocracia oficial e preparar quadros específicos nas humanidades e na medicina. 

Esse segmento do ensino secundário, voltado para as elites cuja extração se deu 

nos extratos superiores de uma sociedade agrária e hierarquizada, tem seus 

reflexos até os dias de hoje. A função propedêutica, dentro desse modelo, tem ainda 

um sentido elitista e de privilégio, com destinação social explícita. 

O valor financeiro empregado nas aulas avulsas era considerado alto e não 

trazia nenhum retorno imediato segundo os discursos presente nos relatórios. Nesse 

sentido, os presidentes de província pediam à Assembléia Legislativa autorização 

para que as aulas avulsas fossem extintas, ou anexadas aos colégios particulares. A 

organização do ensino secundário em um sistema de instituições com prédios 

próprios, com regimentos reguladores e com um número mínimo de matérias tornou-

se uma exigência para instruir a mocidade mineira. O presidente de província 

Francisco José Souza Soares D’Andrea de 1843, nos revela importantes subsídios 

sobre as aulas avulsas:  

 

Daqui se vê, que eu não sou de opinião de muitas Aulas de Latim, 
Rhetorica, e Logica espalhadas pelas Villas, e lugares, tanto pelas 
despezas, como pela incapacidade provavel dos Mestres, e até entendo, 
que não sera pouca fortuna, se conseguirmos que metade mesmo dos 
mestres de instrucção primaria desempenhem bem a sua missão, quanto 
mais o da secundária.146 

 

A organização e a necessidade de reforma no ensino secundário tornam-se 

alvo nos discursos dos presidentes de província de forma cada vez mais corriqueira 

a partir de 1850. Não se sabe o aproveitamento efetivo destas aulas, bem como já 

foi dito a relevância desta para o engrandecimento da província. O presidente de 

província de Minas Gerais Alexandre Joaquim de Serqueira, em 1850, argumenta: 

 

(...) Nem sabemos do approveitamento, que tiverão os 584 alumnos, que 
frequentarão as diversas aulas de instrucção secundaria, para avaliarmos, 
se compensados estão os sacrificios feitos pela provincia como esses 
onerosos legados dos tempos colomniaes, umas, e copias fieis delles 
outras; nem dado ainda que dessas disciplinas assim ensinadas sem um 
centro de unidade e longe da ação do governo se colhesse o possivel 
resultado, o que lucra a provincia com semelhante educação imperfeita? 
Augmentar a chusma dos famelicos pretendentes aos empregos publicos, 
deslocnado assim numerosos braços, que podião ser utilisados nos 
diversos ramos da industria.147 

                                                 
146 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1843. 
147 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1850. 
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No ano seguinte, 1851, o Vice-Diretor Geral da Instrução Pública, Chantre 

Antônio José Ribeiro Bhering reforçava os inconvenientes dessa organização do 

ensino secundário, e exigia uma reforma que pudesse transformar esse ramo de 

ensino em uma forma mais prática e eficaz.  

 

Quanto à instrucção secundaria, julgo conveniente tambem alguma reforma, 
concordando ao todo com a opinião do meu antecessor, sobre a 
incoveniencia das aulas desta ordem, que existem isoladas em diferentes 
pontos da provincia; e uma vez que os nossos recursos financeiros não 
permitem a fundação de estabelecimentos literarios em todos os pontos 
importantes da mesma, onde a mocidade receba toda a instrucção 
secundaria, julgo melhor manter apenas dois ou trez desses 
estabelecimentos, collocados em posições convenientes, acabando com 
todas as outras aulas, por traserem uma despesa superior às forças da 
província.148  

 

Nesse mesmo ano devemos destacar a Lei n.° 516 de 10 de setembro de 

1851, onde no artigo primeiro, parágrafo terceiro, abalizava um movimento cada vez 

mais comum em torno da organização do ensino secundário, ou seja, a criação e 

supressão de cadeiras públicas tanto de instrução primária quanto secundária “tendo 

em consideração as circunstancias locaes149”. No relatório de janeiro de 1852 o 

Senador José Ricardo de Sá Rego alerta seu sucessor em relação ao perigo da 

dispersão do ensino secundário e a necessidade de centralizá-lo para que esse 

tenha um efeito positivo para a província. 

 

Pelo que concerne à secundaria, era meu pensamento centralisal-o mais 
possivel, reunindo as aulas em maior ou menor numero de pontos da 
provincia. A experienca tem mostrado que as aulas isoladas e fora da 
espheraa d’uma efficaz inspecção, só dão em resultado perda de tempo 
para a mocidade e dispendido improductivo para os cofres publicos. Aos 
professores de instrucção secundaria serião applicaveis as vantagens 
concedidas aos da primaria. Em harmonia com estas vistas e 
prevalescendo-me da authorisação que o governoo conferem as leis 
provinciaes relativas à istrucção publica, dimiti alguns professores de 
instrucção secundaria, supprimi as cadeiras de latim da cidade da Itabira e 
da villa de Santa Barbara e sobr’estive no provimento definitivo das cadeiras 
vagas de primeiras letras. 150 

 

                                                 
148 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1851. 
149 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 516 de 10 de setembro de 1851. Livro da Lei Mineira. APM. art. 
1° § 3°. 
150 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1852. 
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TABELA 4 - CADEIRAS ÚBLICAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PROVIDAS E 

VAGAS, MATRÍCULA, FREQÜÊNCIA E ALUNOS PRONTOS OU APROVADOS EM 

EXAMES GERAIS (1839-1881) 

Ano 
Cadeiras 
Providas 

Cadeiras 
Vagas 

Matriculados Freqüentes 
Prontos ou 
Aprovados 

1839 16 9 - 198 - 
1843 17 5 - 174 - 
1844 22 6 - 202 - 
1847 - - - 391 - 
1849 - - - 637 - 
1850 - - - 584 - 
1851 52 - - 608 - 
1852 31 - - 453 - 
1853 82 - 508 486 - 
1855 23 - - 277 - 
1856 44 8 - - - 
1857 46 7 - - - 
1859 44 9 186 - - 
1861 - - 889 - - 
1863 57 3 716 486 - 
1864 50 3 787 559 - 
1865 38 - 628 453 158 
1866 34 - 620 358 31 
1867 40 13 730 610 104 
1868
151 

14 - 328 - - 

1869 27 10 - - - 
1871 - - 604 339 61 
1872 - - 756 611 44 
1873 38 9 - - - 
1874* 32 6 583 413 47 
1875 40 - 397 268 29 
1876 27 - 400 275 15 
1877 26 15 - - - 
1878 21 21 - 231 18 
1879
152 

30 21 302 230 26 

1880 21 - 459 343 19 
1881 21 - - 383 19 

Fonte: Mensagens dos Presidentes de Província (1839-1881).  Observação: A partir desta data são 
apresentados apenas os números relativos às cadeiras de Latim e Francês existentes em Minas. 

 

Os dados apresentados na tabela acima foram coletados nas Mensagens 

dos Presidentes de Província entre os anos de 1839 e 1881, mesmo com grandes 

                                                 
151 Somente ensino particular. 
152 Faltaram 13 mapas e 22 atas de exames. 
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lacunas pudemos reunir informações importantes para o desenvolvimento deste 

trabalho. Podemos perceber que os números que compõem todos os elementos do 

quadro seguem uma larga variação em todos os períodos, porém alguns desses 

elementos que nos ajudam a compreender o movimento de aulas avulsas na 

província de Minas Gerais. 

No início da década de quarenta até 1853 podemos notar certa continuidade 

no número de freqüentes, mesmo variando temos um significativo número de alunos 

presentes nessas cadeiras em relação á década de 30. No entanto, é importante 

notar a significativa queda que esse número sofre em 1855. Além da falta de 

informação nos anos seguintes, acreditamos que isso representa o extraordinário 

crescimento de colégios particulares nesse período. Como vimos anteriormente, a 

partir de 1853 foram criados diversos colégios particulares, que buscando 

subvenção da Província absorvem uma grande quantidade dessas aulas avulsas. A 

importância dos colégios, nesse momento, supera as aulas avulsas, e por isso não 

há informações sobre as aulas avulsas nos relatórios dos presidentes de província. 

Além disso, podemos perceber uma diminuição, paulatina, das aulas avulsas 

existentes na Província, tanto pela absorção por colégios delas, como por 

intervenção normativa. Em conseqüência da Lei nº 1.064 de outubro de 1860, foi 

estabelecido somente uma cadeira de Latim e Francês para cada vila ou cidade 

mais populosa de cada comarca, ou que estejam a 20 léguas de outras cadeiras 

idênticas e para cada um dos colégios particulares, que oferecerem estabilidade e 

freqüência de mais de vinte alunos153. Também em decorrência da Lei nº 1215 de 22 

de agosto de 1864, que manda fechar todas as cadeiras que estivessem vagas nas 

cidades e vilas de Minas Gerais154.  

Nos Anexos A e B do relatório do Inspetor Geral da Instrução, constante do 

relatório de presidente de província de 1869, podemos conferir a aulas avulsas 

públicas de Latim e Francês, providas e vagas, existentes em Minas Gerais. Mesmo 

com todo aparato legal essas aulas eram ainda a alternativa de jovens que tinha 

interesse em cargos públicos ou seguir os estudos superiores.  

Já no anexo C presente no relatório do presidente de província em 1881 fica 

evidente a importância das aulas avulsas no ensino secundário da província de 

Minas Gerais. Na última década do Império existem não apenas cadeiras de Latim e 

                                                 
153 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 1.064 de 4 de outubro de 1860. 
154 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 1.215 de 22 de Agosto de 1864. 
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Francês, mas também, foram incorporadas a essas outras cadeiras com a de língua 

portuguesa, a de geografia, e a de matemáticas.  

Como veremos a seguir, a província retira dessas instituições particulares as 

subvenções sobre o argumento de serem dispendiosas e de pouco efeito para a 

formação da juventude mineira. Acarretando numa retomada da das aulas avulsas a 

partir de 1861, evidenciado pelos números de alunos matriculados nesse período. 

Mesmo com a criação de alguns externatos públicos em Minas Gerais, no começo 

da década de 70, as aulas avulsas só irão deixar de existir com o advento da 

República. 

 

 

3.2.2 O ensino secundário através Colégios 

 

 

Nas primeiras décadas do Império brasileiro, a província de Minas Gerais 

teve o ensino secundário organizado através das aulas avulsas espalhadas por 

todos os cantos de minas e alguns poucos seminários episcopais. Somente na 

quinta década do século XIX foram criados diversos colégios particulares, que 

tinham como objetivo absorver as aulas avulsas públicas, recebendo assim, 

subvenções do Governo Provincial.  

O florescimento dos colégios particulares despertou o ensino secundário em 

Minas Gerais, segundo Mourão (1959), “parece pois que se desenvolveu uma onda 

de confiança, resultando, possivelmente, o notável progresso que teve então o 

ensino de grau médio na província de Minas Gerais155”. Na mesma época foi criado 

o Liceu Mineiro (1854), tendo como um dos seus objetivos servir de modelo para 

esses educandários particulares. No entanto, os colégios particulares estavam mal 

organizados e o ensino secundário sofria com a falta de fiscalização do Governo 

Provincial. 

A primeira tentativa de anexar aulas avulsas aos colégios ocorreu por volta 

de 1839. As aulas de latim, filosofia (racional e moral) e retórica foram incorporadas 

ao Seminário Episcopal de Mariana. Além das cadeiras do Colégio de Nossa 

Senhora da Assunção em Ouro Preto, que foi criado em 1840 e fechado logo depois 

                                                 
155 Mourão, 1959, p. 168 e 169. 



 80 

em 1844, a Lei n.° 245 que fecha o colégio, manda transferir suas cadeiras para o 

seminário de Mariana156. Tendo assim vida curta o primeiro estabelecimento leigo de 

ensino secundário. Em 1851, o vice-diretor da instrução pública Chantre Antônio 

José Ribeiro Bhering assinala os estabelecimentos de ensino secundário em Minas 

Gerais. 

 

 A instrucção intermedia é dada em 31 cadeiras publicas que são 
frequentadas por 453 alumnos. (...) Alem das aulas de tenho fallado existem 
na Provincia os seguintes estabelecimentos d’instrucção 
1° Seminario Episcopal de Marianna 
2° Collegio da Senhora Mãi dos Homens da Serra do Caraça 
3° Collegio de Congonhas do Campo 
4° Collegio de Campo Bello 
5° Collegio Duval em S. João d’ElRei 
6° Collegio de Luiz Dalles na mesma cidade 
7° Collegio Roussin, na cidade de Marianna 
E para o sexo feminino os seguintes: 
1° Collegios das Irmãas de Charidade em Marianna 
2° Recolhimento de Macaubas 
3° Collegio de S. João d’El-Rei.157 

 

A partir da década de 50 do século XIX o ensino secundário em Minas 

Gerais toma outro rumo. As cadeiras avulsas são incorporadas aos diversos 

estabelecimentos de ensino particular destinados ao ensino da mocidade mineira. A 

princípio o Governo provincial teve como intuito de abster-se da organização de 

estabelecimentos públicos para o ensino secundário, sendo o único caso o Liceu 

Mineiro instalado em Ouro Preto em 1854. O presidente da província Luiz Antonio 

Barboza assinala a importância dos colégios particulares sobre as aulas públicas 

avulsas, e acredita que a existência desses colégios é uma vantagem para a 

educação da mocidade mineira. 

 

O enthusiasmo pelas letras, e sciencias, o empenho dos Pais de familia em 
aproveitar o talento dos filhos para assegurar-lhes por meio da instrucção 
uma carreira brilhante, tem provocado o estabelecimento de grande numero 
de collegios particulares, que teem sobre as Aulas Publicas a consideravel 
vantagem do internatu. Não menos de 13 collegios d’estes se achão 
instalados com maior, ou menor desenvolvimento, alem do Seminario 
Episcopal, Caraça, Congonhas do Campo, e Campo Bello, e 2 ainda em 
projeto. Quando todos os collegios não possão sustentar-se, quer pela 
concurrencia reciproca, quer pelas difficuldades de achar Professores 
capazes de acredital-os, quer por não se encontrarem facilmente pessoas 
dotadas do talento especial que requer a pedagogia, e a direcção 

                                                 
156 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 245 de 1843. 
157 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1851. 
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economica de taes estabelecimentos, é provavel que alguns dotados de 
maior vitalidade, e que correspondem à necessidades verdadeiras, se 
sustenteem, e será isso já uma grande vantagem para nossa Provincia, 
principalmente, depois que estiver assentada a inspecção, que o Governo 
deve exercer sobre os Collegios particulares no interesse da educação 
publica.158 

 

Dessa forma, o Governo através do artigo quinto da Lei n° 60 de 1837 

autoriza a reunião das aulas públicas aos colégios quando “houver as precizas 

comodidades”; e principalmente, pelo regulamento n.° 28 da Lei n.° 516 de 1854 que 

autoriza a subvenção das cadeiras públicas anexas aos colégios particulares, deixa 

a organização do ensino secundário nas mãos da iniciativa privada159. Em relatório 

de 1854 o doutor Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos apresenta os auxílios 

prestados pelo Governo provincial aos colégios particulares: 

 

Tenho prestado á alguns collegios particulares que obtiverão licença para 
continuarem, os auxilios que as forças dos cofres provinciaes podem no 
presente suportar, por virtude do Regulamento n. 28, ou disposições 
legislativs: assim ao collegio Barbacenense auxiliei com a creação das 
cadeiras de Mathematicas puras, Inglez, e Dezenho com o vencimento 
annual de 500$000 marcados á cada um dos professores da escolha do 
respectivo director: ao Collegio Emulação Sabarense mandei annexar as 
cdeiras publicas isoladas na cidade de Sabará de Latinidade e Poetica, e de 
Francez, Geographia e Historia, ficando porem obrigado o Director a admitir 
o externato, e fixei em benficio deste estabelecimento a annuidade de 
1:000$000 pelos cofres provinciaes, tendo em consideração os pesados 
sacrificios á que se tem devotado seu digno fundador. 
Ao collegio Baependiano marquei uma prestação annual de 2:000$000 
destinados ao ensino das seguintes materias destribuidas por quatro 
cadeiras, a saber – Latinidade e poetica, Philosophia e Rhetorica, Francez, 
e Geographia, historia e Matheaticas puras, ficando em compensação deste 
auxilio suprimida a cadeira publica de latinidade, poetica e francez da Villa 
de Baependy, com a qual se despendia 800$000 por anno. 
Por Portaria de 20 de julho creei e mandei encorporar ao collegio 
Ayuruocano duas cadeiras uma de Philosophia Racional, Moral e Rhetorica, 
e outra de mathematicas elementares, com o vencimento annual de 
500$000 rs. cada uma. Ao collegio Roussim mandei entregar a quantia de 
1:000$000 rs. consignada pelo § 12 do art. 1° da lei N. 660 por ter o seu 
Director des da fundação deste estbelecimento franqueado suas aulas aos 
alumnos externos sem algum estipendio. (Relatório que ao ilustríssimo e 
excelentíssimo Sr. Desembargador José Lopes da Silva Vianna muito digno 
1° vice-presidente da província de Minas Gerais apresentou, ao passar-lhe 
a administração, o presidente Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos). 

 

O respaldo com que os colégios eram tratados, principalmente com a 

criação, em Ouro Preto, do Colégio de Nossa Senhora da Assunção (1840), e mais 

                                                 
158 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1853. 
159 MINAS GERAIS. Regulamento n.° 28 da Lei Provincial n.o 516 de 10 de setembro de 1851. 
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tarde o Liceu160 Mineiro (1854) fazem das aulas avulsas um sistema obsoleto dentro 

do ensino secundário em Minas Gerais. As aulas avulsas perdem sua importância, 

refletida nas mensagens dos presidentes de província, onde há um aumento de 

informações sobre o Liceu e colégios públicos e particulares em Minas Gerais, 

enquanto as aulas avulsas são deixadas para uma última e irrelevante notícia. 

Em relação à dotação orçamentária dos colégios observa-se que grande 

parte deles foi formada através da absorção das aulas avulsas públicas já existentes 

nas Vilas e Cidades. Verificamos, por exemplo, que uma cadeira de latim foi por 

Portaria de 21 de fevereiro de 1854 incorporada ao colégio particular “Emulação 

Sabarense” em Sabará; uma cadeira de Filosofia e Retórica criada pela lei 50 – 

1837 – e por portaria do governo foi incorporada ao colégio Barbacenese da cidade 

Barbacena em 1853. No discurso dos Presidentes podemos encontrar ainda as 

inúmeras afirmações de subsídio de verbas e auxílios aos alunos pobres/carentes, 

como foi caso do registro do Presidente de Província Conselheiro Carlos Carneiro de 

Campos, em 1859, o Emulação Sabarense “(...) recebe ainda a subvenção anual 

que lhe foi atribuída em 1854”. 

Em 11 de março de 1856, o presidente de província Herculano Ferreira 

Penna apresentou a situação dos colégios particulares fiscalizados pelo Governo 

Provincial.  

 

Colégio Roussin (na cidade de Mariana) – Só entreteve este collegio, depois 
da installação do Lycêo Mariannense uma aula de Francez, frequentada até 
Julho do anno proximo passado por 26 alumnos, e d’ahi em diante por 30; 
esta mesma porem acaba de se fechar, estando por conseguinte 
transformado o Estabellecimento em um internato de incontestavel utilidade 
ao Lycêo, que lhe franqueando seus pofessores, recebe d’elles os 
collegiaes em avultado numero. 
 
Colégio Piranguense – a matricula dos alumnos durante o anno p.p. foi de 
31, á saber 9 internos, e 22 externos, destribuidos pelas seguintes cadeiras: 
Latim 31, Francez 14, Musica 13, Geographia 3. Não houve exames no fim 
do anno por incommodos que sobrevierão, segundo participou o director. 
 
Colégio Duval (na cidade de São João d’El-Rei) – é incontestavel um dos 
mais importantes estabelecimentos de instrucção que possue á Provincia, 
de vido aos esforços e sacrificios de uma vontade constante e pertinaz, que, 
com resolução quasi heroica, tem saabido resistir ás dificuldades sem 
numero, que de continuo surgem para contrarial-a. (...) O enternato do 
collegio, que tão consideravel diminuição soffrera acha-se hoje ellevado ao 
crescido n.° de 80, que com o externato de 25, dá em resultado pelas 12 
aulas que tem o estabelecimento a seguinte matricula: em Latim 53, 

                                                 
160 “Liceu” foi a terminologia adotada pelos Governos Provinciais para determinar os estabelecimentos 
de ensino secundário públicos. 
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Francez 63, Inglez 30, Arithemtica 31, Geometria 9, Astronomia 4; 
Geografia 56; Historia 12, Philosophia 81, 1ªs Letras 28; Musica 25; 
Desenho 22. Os exames que tiverão lugar no fim do anno, segundo attesta 
o Director do 10° circulo, derão uma prova irrecusavel do merecido conceito 
em que são tidos os Professores do Collegio, pelo approveitamento que 
mostrão os alumnos nas diversas materias das aulas que cursarão. A 
disciplina interna deste estabelecimento é muito activa e regular, e o ensino 
e pratica dos deveres religiosos, forma um dos priemros cuidados do 
Director, (...) 
Por portaria de 21 de agosto, e 2 de novembro p.p., forão encorporados áo 
collegio as cadeiras publicas de Arithemetica, Geometria, Philosophia e 
Rhetorica, Francez e Geographia existentes na cidade de S. João d’El-Rei. 
 
Ateneu de S. Vicente de Paulo (na cidade de Diamantina) – verificou-se 
durante o anno p.p. uma consideravel diminuição no internato do collegio, 
que tendo sido no anno p.p. de 75 alumnos, redusio-se a 32, ellevando-se 
pelo contrario o externato de 49 á 83. (...) A matricula das cadeiras que 
funccionarão durante o anno foi a seguinte: em Philosophia 6, Francez 17, 
Mathematicas elementares 4, Historia 2, Geographia 9, Inglez 7, latim nos 3 
annos 35, 1ª Letras 51. 
Nos exames a que concorrerão os alumnos, mostrarão estes notavel 
progresso e aproveitamento. 
Continuão annexadas ao estabelecimento as cadeiras de Latim e 1ªs Letras 
da Diamantina. 
 
Colégio Itabirano – conta a diminuta matricula de 6 alumnos internos, e 27 
externos, que cursarão durante o anno p.p. as seguintes aulas: de latim, 
francez, geografia, arithmetica, e de Março em diante, a de Philosophia. 
Os exames, á que forão submetidos os alumnos nos dias 20 e 21 de 
dezembro p.p. forão satisfactorios na opinião esclarecida do director do 17° 
circulo, e das pessoas distinctas que assistirão a estes actos. 
 
Colégio Mar d’Espanha – os estatutos passarão por uma reforma, e varios 
professores, tendo sido demitidos, passou o mesmo Director a leccionar 
Latim e Francez. 
Subsistem ainda as seguintes cadeiras: 1ªs Letras, Latim, Francez, Musica 
e Arithmetica. Conta o collegio 19 alumnos internos, e 32 externos. Por 
portaria de 12 de dezembro p.p., foi-lhe encorporada a cadeira de latinidade 
e poetica, creada pela Lei n.° 346. 
Com este auxilio, e com outros que o collegio pode esperar da 
generosidade já conhecida dos membros da Associação que creou e 
sustenta, parecendo-me que sua existencia ficará garantida por muito 
tempo. 
 
Colégio Uberabense – matricularão-se nas diversas aulas 37 alumnos, 15 
internos, 22 externos, alem de 120 pertencentes á aula de instrucção 
primaria do 2° gráo encorporada ao collegio. Das 4 cadeiras do 
estabellecimento, 3, as de Francez, geographia e mathematicas, são 
regidas pelo mesmo Director Fernando Vaz de Mello, e a de Latim, por 
Wencesláo Pereira de Oliveira. Nos exames, á que comparecerão os 
alumnos, mostrarão elles progresso e approveitamento, segundo o 
tesmunho do Director do 13° circulo Litterario. Por falta de meios 
pecuniarios não estão ainda abertas outras aulas, como pretendia o 
Director, que solicita agora uma subvenção por parte dos cofres proinciaes 
para contractar 2 professores para as cadeiras de Philosophia e Rhetorica, 
e Geographia e Historia.  
 
Colégio Barbacenense – teve no anno p.p. a matricula de 66 alumnos, 48 
internos, e 18 externos. D’este frequentarão a aula de Latim 48, de 
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Philosophia 10, de Geographia 9, de Mathematicas 12, d’Inglez 14, de 
Francez 34, de Musica 20 de 1ª Letras 12.  
Na opinião do Director do 8° Circulo notavel tem sido o progresso e 
adiatamento dos alumnos, como o provarão nos exames por que passarão 
no fim do anno. 
 
Colégio Ayuruocano – com a numerossa matricula de 87 alumnos, 47 
internos, e 40 externos, tem continuado este importante estabelecimento á 
prestar á mocidade estudiosa as seguintes aulas: de Latim, dividida em 3 
annos , de Philosophia Raccional e Moral, de Eloquencia Nacional, de 
Geographia e Francez.  
Os exames que no fim do anno tiverão lugar em presença de grande 
concurso de pessoas illustradas, e do Director do 11° circulo, derão um 
valioso testemunho do zelo dos Professores no cumprimento de seos 
deveres. 
 
Colégio Sabarense – não tem sido perdidos os avultados sacrificias devidos 
á generosidade do fundador d’este collegio, porque o bem estabellecido 
credito que tem adquirido na importante e populosa comarca de Sabará, 
augmentou-lhe consideravelmente o n.° de alumnos, que orçou durante o 
anno p.p. por 47, 32 internos, e 15 externos. 
Funccionarão regularmente durante anno as seguintes cadeiras: de Latim 
dividida em 3 annos, Inglez, Mathematicas, Philosophia e Rhetorica, 
Geographia e Historia, Musica e 1ª Lettras. 
Os exames, segundo o costume, tiverão grande concurrencia, tendo 
deixado os examinadores e assistentes completamente satisfeitos com o 
progresso e adiantamento dos alumnos. 
 
Colégio Baependano – tanto conceito tem merecido este estabelecimento, e 
tant é a confiança que o publico de posita na sua esclarecida direcção, e na 
intelligencia e habilitações dos Professores, que o n.° dos alumnos, 
augmentando-se consideravelmente durante o anno p.p., subioo a 100, 87 
internos, e 13 externos. 
Não tendo a capacidade necessaria para tão avultado internato o edificio 
em que se achava o collegio, reunirão-se alguns cidadãos generosos, e 
associando-se com o digno Director, comprarão um excelente predio, que 
por sua posição e extensão é o mais proprio e adoptado á estabelecimentos 
d’esta ordem. Estiverão em exrcicio durante o anno as seguintes cadeiras: 
de Philosophia, de mathematicas ellementares, Rhetorica, Geographia, 
Latim, Francez, Inglez, grammatica Portugueza, Musica, e 1ª Letras. 
As provas de progresso e adiantamento dos alumnos nos exames á que 
forão sucmetidos nada deixarão a desejar.161 

 

Podemos perceber que mesmo com alguns problemas, foi grande o número 

de alunos interno e externos em todos os colégios particulares, assim como a 

diversidade de cadeiras presentes em cada um. Os professores das aulas avulsas 

públicas foram incorporados aos colégios particulares, com o objetivo de fortalecer 

esses educandários. A subvenção fornecida pelo Governo Provincial era de grande 

importância na subsistência desses colégios, que deveriam contar com um número 

mínimo de alunos pobres para receber tal benfeitoria. 

                                                 
161 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1856. 



 85 

Segundo relatório do presidente da província Herculano Ferreira Pena de 

1857 existia em Minas Gerais, ainda, para o sexo masculino os colégios Dalle em S. 

Gonçalo da Campanha, Ubaense, e de Itajubá. Além dos colégios de D. Margarida, 

D. Maria Salomé, e D. Policena em S. João d’El-Rei, de S. Vicente na Ayuroca, de 

Itajubá, e o colégio Moura em Sabará destinados para educação feminina. Esses 

colégios particulares para manter suas respectivas subvenções eram obrigados por 

meio do Regulamento n° 28 receber gratuitamente alunos pobres. 

 

Em observancia do art. 35 do Regulamento n.° 28 expedi em data de 28 de 
setembro proximo passado um portaria marcando o numero de alumnos 
que gratuitamente deve admitir e manter cada collegio particular 
subvencionado pelos cofres proviciaes, fazendo depender a escolha dos 
mesmos alumnos do Director do Circulo, de acordo como Director Geral, e 
declarando que cada collegio deverá ter tantos, quantos correspondão á 
250$000 rs. da subvenção.162 

 

No entanto, essa subvenção dos cofres públicos para manter os alunos, às 

vezes apenas supostamente pobres, nos colégios particulares caracteriza-se numa 

prática de sustento dessas instituições particulares. A falta de controle e fiscalização 

do destino dos subsídios fornecidos pelo governo acarreta no mau uso desses 

recursos, assim como denúncia o presidente de província de Minas Gerais José da 

Costa Machado de Souza em 1868.  

 

A ideia de fazer educar á custa dos dinheiros publicos em collegios 
particulares meninos que se dizem pobres, tem dado e provavelmente 
continuará a dar lugar a innumeros abusos. (...) Nem sempre são os 
meninos verdadeiramente pobres, mas de reconhecida intelligencia, que 
obtem estes favores. Ao contrario. Muitos dos alumnos que se tem educado 
por conta da provincia, pertencem á familias que os poderião instruir com 
seus proprios recursos.163 

 

O Conselheiro Carlos Carneiro de Campos, presidente da província de 

Minas Gerais em 1858, apresenta a necessidade que a população tenha 

conhecimento sobre as concretas vantagens dos estabelecimentos subsidiados pelo 

governo. Principalmente  

 

para aquelles que não podem manter seus filhos em collegios particulares, 
dar-se-ha o devido apreço á resolução tomada de se conservarem aqui 

                                                 
162 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1857. 
163 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1868. N.° 16 – anexo sobre o estado geral da instrução pública. 
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reunidas, ainda com sacrificios, as diversas aulas, que formão um curso 
regular de estudos preparatorios para as Faculdades do Imperio, e cuja falta 
em outros tempos tão deplorada foi.164 

 

                                                 
164 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1858. 



 87 

TABELA 5 - NÚMERO DE ALUNOS PRESENTES NOS COLÉGIOS, LICEUS E 

SEMINÁRIOS 

Anos Estabeleciment
os de Ensino 1854 1855 1856 1857 1859 1864 1865 

Liceu 
Mineiro165 

90 113 125 75 - - - 

Seminário 
Mariana 

99 70 61 92 100 154 140 

Congonhas 102 - - - - - - 

Campo Belo 72 72 40 - - - - 

Rossin 72 63 30 - - - - 

Emulação 
Sabarence 

86 52 - - - - - 

Itabirano 38 35 33 - - - - 

Aiuruocano 70 82 87 - - - - 

Barbacenese
166 

66 90 66 - - - - 

Ateneu São 
Vicente de 
Paulo167 

66 124 115 - - - - 

Baependiano 60 60 100 - 97 - - 

Duval168 55 84 105 - 118 - - 

Dalle 60 44 - - - - - 

Mar de 
Espanha 

- 52 51 - - - - 

Minas Novas - - - - - - - 

Caraça - 32 - 18 90169 155 144 

Piranga170 - 63 31 - - - - 

Uberabense - - 37 - - - - 

Liceu 
Marianense 

- 90 130 101 - - - 

Macaúbas*  24 44 40 - - - - 

Rio Preto* - 23 26 - - - - 

Fonte: Mensagens dos Presidentes de Província.  
 

                                                 
165 Extinto em 1860. 
166 Fechado em 1857. 
167 Idem em 1859. 
168 É reunido ao externato de São João del Rei em 1861. 
169 Na maioria alunos que fazem estudos preparatórios, e os demais estudos eclesiásticos. 
170 Fechado em 1857. 
* Colégio destina à educação feminina. 
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No entanto, a província sofre pela sua própria abdicação e pela falta de 

controle. Mesmo com a existência de um grande número de matriculados nos 

colégios particulares, alguns presidentes de província acusam esses 

estabelecimentos de forjarem os dados para obter a subvenção governamental. 

Afinal, quantos seriam os alunos? Eles freqüentavam as aulas? Os professores 

ministravam de forma correta as suas disciplinas? Esses são problemas recorrentes 

na forma de organização do ensino secundário em Minas Gerais. 

 

Quanto ao numero dos alumnos que frequentão as aulas isoladas de 
instrucção intermedia, e os dos Collegios, e do Seminario Episcopal, retiro-
me a relação annexa, e a exposição peculiar de cada um d’estes 
Estabelecimentos. De anno á anno vê-se progredir a frequencia habitual, 
não obstante os tropeços de uma fiscalisação frouxa, e quasi moribunda 
d’onde concluo que o anno corrente tem de apresentar-nos a dupla 
vantagem da exactidão, e augmento dos frequentes.171 

 

A partir de 1859 os subsídios foram diminuídos ou retirados dos colégios 

particulares devido ao artigo 39 do Regulamento n.° 44 da Lei n.° 960 que autoriza o 

pagamento do honorários correspondentes a uma cadeira de língua latina e 

francesa. Sendo inadmissível a subvenção, a não ser que um educandário particular 

estabeleça uma pensão ou casa onde sejam recebidos estudantes por uma duração 

indefinida e com os benefícios do internato regular. 

Dessa forma, o primeiro Vice-presidente da província de Minas Gerais em 

1859, Joaquim Delfino Ribeiro da Luz, aumentou o número de aulas avulsas 

públicas, e converte em transitória a permanência dessas cadeiras nos colégios 

particulares. Com o objetivo de restituir a freqüência dessas aulas e, principalmente, 

frear gastos com o ensino secundário. Alguns colégios são fechados como o Ateneu 

São Vicente de Paulo de Diamantina e o Colégio Franklin de Itabira, assim como 

alguns outros. 

 

Augmentei o numero legal de alumnos nas classes avulsas, e o diminui nas 
colegiaes; tornando regularmente amoviveis as sedes das cadeiras avulsas, 
afim de que estejão sempre nas localidades em que possão ser 
frequentadas pelo numero legal de alumnos. (...) Restabeleci os 
provimentos interinos, com restricções taes que, facilitando o provimento 

                                                 
171 Relatorio que ao illustrissimo e excellentissimo Sr. Dezembargador José Lopes da Silva Vianna 
muito digno 1° vice-presidente da provincia de Minas Geraes apresentou, ao passr-lhe a 
administração, o presidente Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos. 
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das cadeiras, evitarão que por tempo indefinido possão reger cadeiras 
individuos, cujas habilitações não tenhão sido regularmente apreciadas.172 

 

 Em seguida, temos a Lei n. 1064 de 4 de outubro de 1860 que de forma 

pontual manda fechar as cadeiras, mantendo-se as cadeiras de latim e francês, no 

caráter avulso, e as cadeiras anexas aos externatos. 

 

Art. 36. As Cadeiras não providas, ou occupadas por Professores, que 
ainda não tiverem titulos vitalicios, será supprimidas, exceptuando-se 
sempra uma Cadeira de Latinidade, e da Lingua Francesa, para aquella 
Villa ou Cidade mais populosa de cada Comarca, e para qualquer outra 
Cidade ou Villa, que estiver em uma distancia de mais de vinte leguas de 
outras Cadeiras identicas, que estejão providas, e para os Collegios 
particulares das Villas, e Cidades que offereção estabilidade, e frequencia 
de mais de vinte discipulos, creando-se desde já uma Cadeira de Latim e 
Francez annexa ao Collegio Ayruocano. 
Art. 37. Quando o Governo tiver de supprimir qualquer Cadeira em virtude 
do artigo antecedente, ou por falta de frequencia legal, empregará sempre 
de preferencia nas Cadeiras que tiver de prehencher; os Prfoessores que 
tiverem titulos vitalicios, em sua falta os effectivos, e depois os interinos. 
Art. 39. Continuarão a subsistir sem alteração alguma todas as Cadeiras de 
instrucção secundaria, que constituem dous externatos da Cidade de S. 
João d’El-Rei, e da Diamantina, e o Substituto permante de Latinidade, que 
ensinará também Grammatica Portugueza, ficando porem supprimidas as 
Cadeiras do ensino normal onde tiverem sido creadas. 
Art. 40. As Cadeiras dos ditos externatos serão annexadas ao Collegio 
Duval na Cidade de S. João d’El-Rei, e na Diamantina a qualquer Collegio 
particular acreditado, convindo aos Directores, e com approvação do 
Governo, e na falta de Collegio na Diamantina poderão ser encorporadas ao 
Seminario  Episcopal, que houver de se crear na dita Cidade, se assim 
convier ao Governo e ao Ordinario. 
Art. 41. Ficão obrigados os Directores dos ditos Collegios, e o Ordinario da 
Diamantina, se aceitarem a annexação das Cadeiras publicas, a admittir 
gratuitamente dous alumnos internos tirados da classe dos orfáos 
desvalidos, sob informação do Parocho do lugar, e prestar como devem o 
ensino das Cadeiras publcias á todos os alumnos externos, submettendo os 
mesmos Directores seos estatutos á approvação do Governo, no praso que 
por elle lhe for marcado.173 

 

No anexo D podemos notar a brusca diminuição de subvenções por parte do 

Governo Provincial aos colégios. Dos outros tantos colégios subvencionados na 

década de cinqüenta do século XIX, restaram apenas oito. Dentre os quais três são 

episcopais: Seminário Episcopal de Mariana, Colégio das Irmãs de Caridade e 

Colégio de Santa Bárbara do Caraça. Importante destacar que apenas os colégios 

do Caraça e o Colégio Duval são declaradamente constituídos em função dos 

preparatórios nas Academias Superiores do Império. 

                                                 
172 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1859. 
173 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 1.064 de 4 de outubro de 1860. Livro da Lei Mineira. APM. 



 90 

No relatório do diretor geral da instrução pública, apresentado pelo 

presidente da província de Minas Gerais, Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho, 

em 30 de julho de 1867, é evidente a preocupação com ensino secundário baseado 

em experiências de outros países, assim como a aposta numa liberdade de ensino 

para que se possa desenvolver a educação. Dessa forma, o diretor geral da 

instrução acreditava que ao ensino privado deveria ser delegado uma liberdade 

limitada, fornecida pelo poder do governo por meio do Regulamento n.° 56. 

 

É sempre á proposito d’estes estabelecimentos que se tem em todos os 
paizes e por diversas vezes aventado a grande questão da liberdade do 
ensino. 
Tem sido ensaiados sobre este ponto nada menos de tres systemas 
differentes, cada um dos quaes conta apologistas enthusiastas e 
adversarios decididos. 
1° o regimen do monopolio, em que somente o Estado tem o direito de 
ensinar, não permitindo que fação senão aquelles a quem lhe aprouver 
delegar esta atribuição. 
2° o regimen da liberdade illimitada, em que o ensino é considerado como 
simples industria, não podendo o estado ter sobre elle mais ação do que 
sobre as outras industrias, e sendo licito a qualquer cidadão ensinar o que 
quizer e como quizer. 
3° finalmente o regimen da liberdade limitada, em que o Estado reconhece 
no cidadão o direito de ensinar, mas exige daquelles que pretendão fazel-o, 
certas garantias de capacidade e moralidade julgadas necessarias para 
resguardarem-se interesses legitimos da sociedade. 
Sob influencia das mesmas ideias foi confeccionado o regulamento n.° 56, 
que em relação ao ensino privado estabelece evidentemente o regimen da 
liberdade limitada, e que eu não hesito em considerar a este respeito com o 
mais liberal de todos os regulamentos e leis de instrucção que a provincia 
tem tido, exceptuando-se apenas o de n.° 44. 
Mas o regulamento n.° 56 foi alem; pois que, mantendo todas as excepções 
estabelecidas nos regulamentos anteriores, permitte mais que nos lugares 
onde não haja escola publica, possa qualquer nacional ou estrangeiro 
exercer o magisterio primario, independente de exame, sendo apenas 
obrigado a apresentar ao Delegado mais proximo provas de sua 
moralidade.174 

 

No entanto, o que podemos notar no relatório do Conselheiro Joaquim 

Saldanha Marinho, em 1867, é uma total falta de controle sobre o ensino secundário 

particular. O presidente da província admite não ter conhecimento da situação dos 

colégios particulares em Minas Gerais, não havia relatos sobre os números dos 

alunos matriculados, freqüentes e prontos nesses educandários particulares. O 

ensino secundário privado, então, não se caracteriza como um regime de liberdade 

limitada, pois como limitar aquilo que não se conhece? 

                                                 
174 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1867. 
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Nada posso dizer a V. Ex. Quanto ao numero de escolas e collegios 
particulares que existem na provincia, nem quanto á sua frequencia e 
condições em que se achão, porque a matricula que encontrei reltiva a 
estes estabelecimentos é a todos os respeitos defectiva, e não me foi ainda 
possivel obter sobre elles informações circunstanciadas. 
Mencionarei apenas que por Portaria da Exm.ª Presidencia datada de 26 de 
junho do corrente anno forão mandados recolher ao collegio de Congonhas 
do Campo 2 meninos obres para serem educados por conta da provincia, e 
que em data de 5 de setembro concedi ao Padre Luiz Pinto de Almeida 
licença para abrir na cidade Diamantina um collegio de instrucção primaria e 
secundaria, cujos professores forão na forma do regulamento dispensados 
de exhibirem provas de sua capacidade.175 

 

A Lei n° 1618, de dois de novembro de 1869, contesta essa medida e 

autoriza novamente a abertura de colégios e escolas particulares sem a licença do 

Governo Provincial176. Nos apensos do relatório provincial de 1870 essa foi “uma 

medida de grande alcance para o progresso moral da provincia, e sem duvida 

conforme com os são principios que sobre tal materia vão sendo aceitos pelas 

noções mais adiantadas177”. 

O ensino secundário particular foi constante em todo Império, importante 

notar a falta de controle do Governo Provincial sobre as aulas avulsas ou nos 

estabelecimentos. Nos relatórios dos Presidentes de Província existe uma 

disparidade em relação aos números e as situações em que se encontram o ensino, 

mesmo com exigências constantes de envio de mapas das aulas, dos alunos, esta 

obrigação, porém, não foi cumprida com a precisa regularidade durante todo o 

Império brasileiro. O Vice-presidente da província Dr. Agostinho José Ferreira Bretas 

confirma a desorganização da inspetoria do ensino como o fator de estranhamento 

dessa situação. 

O fato da quase ausência na inspeção do ensino acarreta na falta de 

conhecimento do próprio investimento feito pela província na instrução dos jovens 

mineiros. Não se sabe ao certo o emprego dado às subvenções fornecidas pelo 

governo, e se realmente eram pobres os alunos agraciados com as determinações 

governamentais nos estabelecimentos e aulas particulares. De acordo com o 

Conselheiro Cônego Joaquim José de Sant Anna, 2° vice-presidente da província de 

Minas Gerais, em 1882, o auxílio pecuniário serviria para favorecer alguns indivíduos 
                                                 
175 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1867. 
176 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 1.618 de 2 de novembro de 1869. 
177 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1870. 
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pobres que não poderiam seguir os estudos superiores e nem habilitar-se para o 

sacerdócio eclesiástico. Contudo, lamenta-se de não ter notícias dos 

estabelecimentos subvencionados.  
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4 A CONSTRUÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO PÚBLICO NA PROVÍNCIA DE 

MINAS GERAIS: O LICEU MINEIRO E OS EXTERNATOS 

 

 

Tenho por instrucção secundaria aquella unicamente que lhe precisa em 
geral aos homens das classes mais elevadas, e que se não destinão aos 
officios mecanicos, ou aos trabalhos braçaes da lavoura, e outros uzos, ou 
serviços grosseiro, corporaes da sociedade. Julgo por tanto, que deve ser 
limitada, quanto aos homens, até as habilitações exigidas em todas as 
Universidades, e academias para sua frequencia, e quanto às meninas áo 
que lhes convenha saber para concorrerem nos mais elevados Circulos da 
Sociedade e, com outras d’alta posição.178 

 

O ensino secundário em Minas Gerais, a partir da metade do século XIX em 

diante, toma outro rumo na sua constituição e na sua solidificação, pois houve uma 

tentativa de abandonar as aulas avulsas e organizar de forma efetiva o este ramo do 

ensino. Como podemos perceber no capítulo anterior é a partir desse momento que 

as instituições particulares de ensino secundário foram disseminadas, reunindo e 

modelando as diversas aulas avulsas presentes na província.  

Não por coincidência nesse mesmo momento foram criados os primeiros 

projetos do Governo Provincial na fundação de uma instituição de ensino secundário 

que representasse a “vocação mineira de formar seus jovens179”. Além disso, a 

construção desse estabelecimento proporcionaria à província de Minas Gerais um 

ensino leigo, administrado pelo próprio Governo Provincial como instrumento 

regulador e estruturador do ensino secundário.  

Dessa forma, em 1854, foi criado o Liceu Mineiro e desde sua fundação foi 

incorporado a esse estabelecimento a responsabilidade de ser regulador e 

estruturador do ensino secundário em Minas Gerais. Na busca de formar uma 

identidade para o ensino secundário e para os demais colégios, surgem os conflitos 

e as tensões políticas sobre como se deveria estruturar o ensino secundário e Liceu 

Provincial. A história sobre o Liceu Mineiro representa a fragmentação do ensino 

secundário e a falta de um planejamento eficaz, ela nos ajuda a construir o cenário 

dessa categoria de ensino no Império. 

As quatro décadas finais do Império marcaram as diversas tentativas de 

constituir e organizar o ensino secundário em Minas Gerais. As estratégias utilizadas 

                                                 
178 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1843. 
179 Segundo o presidente de província Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, 1855. 
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para se alcançar esse objetivo foram estabelecidas pelos governantes provinciais, 

influenciados pelas determinações legais do Governo Imperial. Por sua vez, os 

externatos públicos fundados na década de 70 foram importantes componentes da 

história do ensino secundário em Minas, e nos ajudam a revelar algumas das 

intenções em relação ao ensino. 

Segundo Durkheim (1995) a marca principal da história dos planos de 

estudos do ensino secundário, no século XIX, na França foi sua constante 

instabilidade. Os programas viveram um movimento perpétuo, sobretudo o ensino 

das ciências.  Durante o século XIX houve uma expansão do ensino das ciências 

através de variadas aulas, e em outros momentos ela se via relegada fora dos 

quadros regulares e foi apresentada apenas como ensino acessório. As ciências 

estavam num constante nomadismo, acompanhando as letras em certos momentos, 

e em seguida separadas delas. 

Na França, surge no século XIX, então, o problema pedagógico que consiste 

essencialmente em optar entre as letras e as ciências. Dessa forma, as letras foram 

beneficiadas por certa aversão criada em relação ao ensino de ciências, afinal as 

letras foram consideradas como sendo o único ensino capaz de manter um estado 

de espírito realmente humano. Essa antinomia está presente não só no século XIX, 

mas avança nos primórdios do século XX.  

 

(...) entre as letras, onde o espírito humano se expressa sob formas mais 
nobres de sua atividade, e as ciências, que determinam e registram as leis 
do mundo físico, pois por ciências costuma-se entender exclusivamente 
ciências da natureza, há toda a distância que separa o espírito da matéria, o 
sagrado do profano. Daí que não só para todo cristão, como também para 
quem quer que seja que tenha o sentido do que há de verdadeira e 
especificamente humano no homem, do que caracteriza e faz sua 
fisionomia particular no meio dos outros seres, formar a criança apenas na 
escola das ciências significa materializa-la, profana-la, impedir o 
desenvolvimento de sua verdadeira natureza.180 

 

Os cursos de ciências franceses destinados ao ensino secundário, 

começaram a entrar junto com os cursos de humanidades no currículo dos colégios, 

quando surgiu a necessidade de formar um ensino especial para os candidatos à 

carreira militar, porém esse sistema não foi generalizado. Houve outras tentativas 

para estabelecer o ensino das ciências, e em todas elas o ensino literário sempre 

estava presente.  

                                                 
180 DURKHEIM, 1995, p. 290. 
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A exemplo do sistema estabelecido pelo Ministro Fortoul, em 10 de abril de 

1852, e ficou conhecido na França como sistema de bifurcação, e iniciou uma nova 

colocação para as ciências. As ciências, na França do século XIX, não seriam mais 

objetos de estudo destinados apenas aos cursos superiores ou dispersos em 

algumas aulas para quem se interessasse. Consistia em dividir os alunos a partir do 

terceiro ano dos estudos secundários em duas categorias, uns estudando latim e 

grego, os outros, latim e as ciências. 

 

(...) esse curso de estudos [bifurcado proposto pelo Ministro Fortoul], cuja 
matéria vem, metade das letras antigas, metade das ciências, era apenas 
uma forma atenuada do humanismo. Mas necessidade de construir um 
ensino que dispensasse qualquer empréstimo das letras antigas, essa 
necessidade que vimos nascer no século XVIII devia-se a causas profundas 
demais para não continuar a ser fortemente sentida no século XIX. Era 
impossível não dar-se conta de que existiam funções sociais, cuja a 
importância não era mais contestada, e nas quais, entretanto, essa cultura 
muito especial parecia não ter nenhuma utilidade.181 

 

Dessa forma, atribuía-se ao ensino secundário francês do século XIX dois 

objetivos diferentes e dificilmente conciliáveis, de um lado almejava que alguns 

jovens permanecessem no velho ensino clássico, servindo-se da cultura geral da 

mente. Por outro lado, entretanto, havia a necessidade de um ensino que 

preparasse para determinadas carreiras e profissões, tendo assim um caráter 

especial. Durkheim (1995) abaliza que esse ensino oscilou durante muito tempo, 

apresentando um contorno incerto entre essas duas direções.    

O ensino secundário na França do século XIX esteve inserido num mundo 

de incertezas, além disso, podemos afirmar que esse ramo de ensino nunca teve um 

objetivo propriamente profissional. Nesse sentido, Durkheim (1995) afirma que nem 

no tempo da escolástica, nem no regime humanista, no ensino secundário, o mestre 

da faculdade de artes pensava em transformar seus alunos em homens de 

determinada profissão. Mesmo no século XVIII onde homens do Estado e 

pedagogos sentiram a necessidade de introduzir uma maior concordância entre a 

natureza do ensino e as exigências da vida real, porém as escolas organizadas 

jamais alcançaram o status de escolas preparatórias para os ofícios existentes.  

 

Embora a Escola Secundária não forneça uma cultura profissional, ainda 
assim ela deve pôr os espíritos em condição de receber mais tarde uma 

                                                 
181 Ibidem, p. 292. 
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cultura do gênero; se não os prepara para uma determinada profissão, ao 
menos torna-os mais aptos a preparar-se para ela. Se não fosse assim, se 
não houvesse continuidade entre a cultura secundária e a cultura 
profissional, a primeira constituiria uma organização parasitária, sem 
utilidade social; pois o homem é socialmente útil somente quando assume 
sua parte da obra comum, isto é, quando exerce uma profissão, qualquer 
que seja.182 

 

O papel do ensino secundário francês no século XIX foi o de permitir 

indiretamente o acesso a certas profissões. Entretanto o que podemos perceber é 

que o ensino secundário teve como objetivo, quase que único, em prepara para o 

ensino superior. A especialização começava na Universidade, formando homens nas 

funções de médicos, advogados, administradores etc., dessa forma, existia um 

vínculo que unia o ensino secundário com o ensino superior, tal vínculo era tão 

estreito que esses dois tipos de ensino permaneceram durante séculos inseparáveis. 

“O primeiro sempre foi o vestíbulo natural e necessário do segundo183”. 

Jorge do Ó (2003), em relação ao ensino secundário português, afirma que 

esse ramo de ensino estava fadado em Portugal à busca desenfreada dos alunos 

pelas certidões de exames que pudessem levá-los aos institutos superiores de 

ensino. Com a reforma promovida em 1844, o ensino secundário português, criou 

duas categorias de alunos os “ordinários” que deveriam seguir o curso secundário 

completo e os “voluntários” que poderiam se matricular em disciplinas isoladas.  

 

Durante a segunda metade do século XIX, foram-se consolidando adentro 
do sistema, e nele criando as mais fortes raízes, as posições de quem 
beneficiava do facto do ensino se fazer por disciplinas independentes, tanto 
em relação aos estudos em cada um dos anos lectivos como ainda a curso 
completo. Ora, o aberto regime de freqüência e os exames isolados 
‘facilitaram a instituição de um grande número de colégios que procuraram 
fazer a sua reputação com as numerosas aprovações obtidas.184 

 

Da mesma maneira, configurou-se o ensino secundário brasileiro, por meio 

das diversas tentativas de se organizar o ensino, seja na reunião das aulas avulsas 

aos colégios particulares, ou através dos estabelecimentos públicos de ensino 

fundados na sexta década do século XIX. No entanto, o que podemos notar foram 

os exames destinados ao ingresso no curso superior ou as disciplinas exigidas por 

esses cursos superiores como reguladores constante do ensino secundário. 

                                                 
182 Ibidem, p. 293 e 294. 
183 Ibidem, p. 294. 
184 Do Ó, 2003, p.208-209. 
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Do Ó (2003) analisa que os estabelecimentos de ensino secundário em 

Portugal apresentavam diversas dificuldades em relação à estruturação de prédios 

destinados ao ensino e, principalmente, foram constante os problemas disciplinares 

dos alunos. A grande causa da indisciplina dentro dos Liceus portugueses devia-se 

ao fato de que o comportamento não influenciava na aprovação final do aluno. 

Esse autor destaca, ainda, que durante o século XIX a instabilidade do 

ensino secundário português foi fruto de uma complexa situação e a forma de 

organização existente no período. Devido à existência de uma legislação que 

permitia que ensino privado pudesse crescer sem qualquer intervenção do Governo, 

proporcionou uma desorganização do ensino secundário neste país. Além disso, 

existia por parte da sociedade uma pressão para que os estudos liceais não 

durassem muito tempo, algo proporcionado pelas instituições particulares de ensino 

secundário. 

 

Nos termos em que estava a ser dominado por interesses estranhos, 
reconheciam em globo que o ensino liceal público extinguir-se-ia por si só. 
Não exagero em afirmar que, deste lado, a questão era com efeito de vida 
ou morte. Em uma só voz professores e pedagogos passaram a denunciar 
de forma aguerrida tanto as famílias que desejavam ‘seus filhos sábios em 
mês e meio’ como o tipo de aluno burguês prevalecente, ‘a quem ainda 
varandas de qui quoe quod se afigurava ver não muito longe um beca de 
juiz a vestir, um diploma de deputado a receber, se não uma pasta de 
ministro a sobraçar’. Ambos, ‘não tendo idéias nenhumas sólidas’ sobre a 
natureza e o fim do ensino secundário-liceal, aspiravam ‘somente a que os 
seus cursos fossem os mais breves, e os exames os mais fáceis e no menor 
número possível.185 

 

 Dessa forma, o posicionamento das famílias foi fator importante na 

desvalorização de um ensino secundário mais estruturado. Do Ó (2003) afirma que o 

as famílias pagavam por uma “ciência postiça e bastarda186”, fazendo com que os 

alunos chegassem aos institutos superiores com “os olhos tapados, a inteligência 

mal cultivada, e em suma com a mocidade perdida, ou ao menos esterelizada187”.  

 

 

 

 

                                                 
185 Do Ó, 2003, p.207. 
186 Do Ó apud S.A. (1894a) p. 207 e 208. 
187 Do Ó apud S.A. (1894a) p. 208. 
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4.1 O Liceu Mineiro e a Formação Secundária na Província de Minas Gerais 

 

O Colégio de Nossa Senhora de Assunção de Ouro Preto, inaugurado em 

1840, foi o primeiro estabelecimento leigo mantido pela província de Minas Gerais 

destinado para o ensino secundário. Com a extinção do Colégio de Nossa Senhora 

de Assunção de Ouro Preto, através da Lei provincial n° 245 de 1843, as cadeiras 

desse colégio foram transferidas para o Seminário Episcopal de Mariana. 

Imediatamente surgiu a necessidade de outro colégio leigo para suprir as 

necessidades da “educação da mocidade mineira”.  

O Presidente da Província, Francisco José de Souza Soares D’Andrea, em 

fala dirigida à assembléia legislativa de Minas Gerais, em 1844, assinala para a 

necessidade de a província ter um colégio seu, onde se preparem mestres, e a 

mocidade possa habilitar-se para freqüentar as academias e universidades 

superiores.  

 

(...) Um collegio destina-se educar homens para todos os cargos da 
sociedade, influindo nos seus educandos, em lugar do desprezo pelas 
cousas mundanas, a ambição por ellas: em lugar da humanidade, a 
ambição pela gloria; em lugar do sofrimento, a constancia reflectida; em 
lugar do temor, a audacia; em lugar do recolhimento e oração, a actividade 
e o trabalho; enfim, tantas outras qualidades precisas, e em opposições ás 
dos que se destinão ao sacerdoco, que da sua mistura ou hão de sahir 
sacerdotes os homens do mundo, ou homens do mundo sacerdotes.188 

 

A partir desse relato são inúmeras as discussões sobre onde deveria 

instalar-se esse novo estabelecimento, como deveria ser organizado e 

principalmente a importância que tal estabelecimento teria para a própria 

organização do ensino secundário em Minas. Já em 1843 o memso Presidente de 

Província afirma que  

 

essas Academias ou Universidades de Estudos Maiores não podem, nem 
devem estar se não na Capital do Imperio, assim entendo, que as Escolas 
geraes capazes de dar toda a (...) Instrucção Secunadaria, não podem, nem 
deveria existir, se não nas Capitaes das Provicias. Humas e outras não 
podem, nem devem, por que não tão grande numero de homens habilitados 
para ensinarem todas as materias exigidas, que não seja muito difficulltoso 
ter bons Lentes para as diversas Academias da Capital do Imperio, e bons 
professores para huma escola geral em cada capital de Provincia: não 

                                                 
188 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1844. 
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devem, por que são muitos os objectos de despeza, e não he preciso ter 
trabalho de os inventar189.   

 

Outro presidente, Quintilhiano José da Silva, em 1847190, assinalava que a 

instrução secundária permanecia dispersa em cadeiras avulsas, assim como a 

instrução primária e que isso acarretava em uma falta de homogeneidade no ensino. 

O presidente de província almejava que o ensino secundário tivesse edifícios 

próprios, onde se estabeleceria um Liceu, para reunir as aulas avulsas públicas e se 

adicionem outras, com o objetivo de elevar o nível de ensino. A necessidade da 

criação de um Liceu foi aliada ao discurso de crítica aos defensores das aulas 

avulsas.  

 

Sendo digno de reparo que a capital desta rica, e vastissima provincia não 
possua em grande um estabelecimento litterario, ou Lycêo carregando aliás 
os cofres publicos com não pequenos ordenados de professores, que aqui e 
em outros municipios leccionão diversas materias, chamo a vossa attenção 
para este objecto, certo de que concordareis comigo sobre a necessidade 
de dotar-se a capital com um estabelecimento, que aproveitando melhor o 
sacrificio dos contribuintes, sirva de norma melhor aos emais que por 
ventura hajão de estabelecer-se na provincia, e prestem á talentosa 
Juventude mineira methodicamente a instrução, que ora é ella obrigada a 
mendigar pela provinciasem duvida com graves sacrificios. Termino esta 
parte da minha exposição declarando-vos que não comparto a opinião 
daquelles que querem as aulas d’instrucção secundaria esparsas pelas 
pequenas localidades. Em regra nenhum beneficio prestão, e são perfeita 
sinecura191. 

 

Para os posteriores governantes da província mineira, tornava-se 

imprescindível adição de um estabelecimento que, acima de tudo, representasse a 

importância de Minas Gerais, afinal “na vasta, e populosa Provincia de Minas não ha 

um Licêo, ou Collegio a espensas dos cofres publicos! Ha unicamente uma casa em 

que leccionão alguns Professores. Ahi não ha director, nem estatutos; e a casa 

sempre em reparos192”. Por sua vez, os governantes destacavam a importância de 

uma nova racionalização na administrção dos gastos públicos. Assim, salientavam 

ser muito mais dispendioso para a província gastar com professores avulsos do que 

se manter um estabelecimento onde se reúnam aulas, professores e alunos.  

                                                 
189 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1843. 
190 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1847. 
191 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1850. 
192 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1851. 
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No dia 5 de fevereiro de 1854 inaugurou-se na capital193 o Liceu Mineiro. 

Fundado com o intuito de instruir a juventude mineira, o liceu contava com as 

cadeiras de estudos preparatórios para os cursos superiores, além das cadeiras de 

farmácia que já funcionavam com regularidade. O Liceu Mineiro representava a 

tentativa de estabelecer em Minas Gerais um estabelecimento de ensino secundário 

leigo e mantido pela província, após onze anos de finalizado a primeira tentativa, 

com o colégio de Nossa Senhora de Assunção de Ouro Preto. 

A função do liceu foi a de proporcionar uma educação que elevasse as luzes 

da inteligência à juventude, acompanhada da virtude, e da razão, no objetivo de 

construir uma sociedade deficiente de tais qualidades. O primeiro vice-presidente da 

província José L. S. Vianna propôs, em 1854, a criação de um internato com o 

objetivo de transmitir uma educação física e moral, científica e religiosa aos jovens 

que freqüentassem o liceu, sendo “um dever imperioso da Administração, cujas 

vistas são instruir e moralisar no interesse da sociedade, da familia e do 

individuo194”. 

Segundo Mourão (1959), inicialmente, o curso do Liceu Mineiro era adstrito, 

os estudos eram intensos. No entanto, as fontes pesquisadas nos levam a acreditar, 

que apesar da grande quantidade de cadeiras, a falta de organização do Liceu 

Mineiro não proporcionava um curso tão duro assim. Afinal, os alunos escolhiam 

apenas as cadeiras necessárias para os exames preparatórios.  

A proposta de ensino era claramente inspirada nos modelos clássicos, afinal 

o estudo das línguas ocupava quase a totalidade do curso.  

O Liceu Mineiro surgiu com as seguintes cadeiras: 

De gramática, filologia da língua Nacional, e Retórica; 

De Latinidade dividida em 1°, 2° e 3° anos, e Poética; 

De Francêz, matemáticas Elementares; 

De Inglês; 

De Geografia e historia; 

De Filosofia; 

De Química, e botânica; 

                                                 
193 A capital da Província de Minas Gerais estava organizada na cidade de Ouro Preto. 
194 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1854. 
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De Matéria-médica, e de arte de manipular; formando estas duas ultimas um 

Curso completo de farmácia.  

As matérias de estudos presentes no Liceu Mineiro foram organizadas no 

sentido de uma filiação, ou seja, algumas matérias eram premissas para outras. 

Esse tipo de organização, quase inédito em Minas Gerais, estava diretamente ligado 

às aulas de latim. O latim deveria ser premissa para as outras disciplinas, o aluno 

poderia freqüentar determinada disciplina mediante a matrícula na aula de latim. 

Além disso, o latim apresentado no Liceu foi constituído de três níveis, causando 

dependência obrigatória entre eles.  

Essa organização dos estudos do Liceu Mineiro tinha como objetivo dar ao 

colégio uma estrutura seqüencial para formar os alunos, acostumados a freqüentar 

alguns punhados de aulas separadamente, sem continuação, num conjunto de 

disciplinas interligadas. Ao contrário da maioria dos estabelecimentos de ensino 

secundário que representavam apenas uma junção de aulas avulsas mal arranjadas, 

o Liceu foi constituído para ser piloto em Minas Gerais de uma nova organização de 

ensino. A fundação do Liceu possibilitava uma nova página na história do ensino 

secundário em Minas.  

 

por que a sociedade tanto necessita das luzes da intelligencia da juventude, 
como da conformação de seu coração para os habitos da virtude, sem a 
qual a rasão por mais esclarecida que seja não é mais do que uma fonte 
perenne de males, para o individuo que possue, para a sociedade que o 
soffre195. 

 

Segundo o relatório de Vasconcellos os compêndios que seriam utilizados 

para o ensino no Liceu Mineiro ainda não haviam sido decididos e provisoriamente 

foram adotados os seguintes: Novo Methodo de Antonio Pereira de Figueredo – 

Antonio Rodrigues Dantas – Julio Franki – Ponnelle – Paranaguá – Ottoni.  

O Liceu Mineiro deveria se espelhar no Colégio Pedro II da corte, segundo 

proposta dos governos provinciais, ou seja, ser um modelo para os colégios 

existentes em Minas Gerais, assim como foi a proposta do Colégio Pedro II em 

relação aos estabelecimentos de ensino secundário no Brasil. Outra proposta foi a 

de contemplar os alunos que freqüentassem os seis anos do curso do Liceu Mineiro 

                                                 
195 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1854. 
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com o título de bacharel em letras, além disso, essa certificação possibilitaria sua 

inserção em qualquer estabelecimento de ensino superior existente no Brasil.  

Segundo Cunha Junior (2004) a formação ofercida pelo Colégio Pedro II era, 

fundamentalmente, inpirada no ideal humanista e teve sua centralidade nos 

conhecimentos relativos às letras, ou seja, uma educação literária. Essa instituição 

secundária, fundada em dois de dezembro de 1837, na cidade do Rio de Janeiro, 

contribuiu expressivamente com a institucionalização deste ramo de ensino no 

Brasil.  

 

Idealizado para ser padrão do secundário brasileiro, o estabelecimento 
constiuiu-se num dos principais símbolos do governo imperial na área da 
instrução pública. Este colégio, o primeiro dirigido e controlado diretamente 
pelo governo imperial, trouxe consigo uma outra forma de organizar o 
ensino secundário oficial, a colegial, diferente daquela desenvolvida até 
então nas aulas públicas avulsas existentes no município da Corte196.  

 

O Colégio Pedro II ofereceu uma formação diferenciada, segundo o autor, 

abrangente, organizada em um trajeto de sete anos, ministrada num prédio próprio e 

concretizada por um conjunto de profissionais específicos. Nesse sentido, o Liceu 

Mineiro deveria se espelhar no colégio mais bem organizado e de maior prestígio do 

Império, com o objetivo de elevar os estudos secundários na província mineira.  

O presidente da província de Minas Gerais, Bernardino José de Queiroga 

(1848) apresentou a vontade da criação de uma instituição em Minas Gerais que 

pudesse se equiparar ao Colégio Pedro II. Essa necessidade de se igualar ao 

Colégio Pedro II foi uma marcar constante na história do Liceu Mineiro. Assim, ele 

propôs a criação de um liceu, e a fundação de uma Diretoria Geraal da Instrução 

Pública, que acumularia a função fiscalizadora do ensino provincial e a organização 

do Liceu Mineiro.  

 

(...) Eu proponho, pois a revisão das Leis Provinciaes, que tratão da 
instrucção publica, e julgo da primeira necessidade a creação de um Lyceo 
na Capital, e de um Director da instrucção publica da Provincia, a cuja 
fiscalisação devem ficar sujeitos o Lyceo, os Delegados dos Circulos 
Litterarios, as Escolas d’instrucção primaria, e secundaria, ou sejão 
publicas, ou particulares, as Commissões locaes, e tudo quanto fôr rendente 
á este importante ramo de serviço, devendo em Regulamento do Governo 
marcar-se o modo por que deve elle cumprir seus deveres, que não ahi 
definidos. 
O Lycêo deve ter senão todas, ao menos quasi todas as Cadeiras 
existentes no Collegio de Pedro 2°, e especificadas no Decreto de sua 

                                                 
196 CUNHA JUNIOR, 2004, p. 102. 
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creação, o qual foi alterado em parte por outro do 1° de fevereiro de 1841. 
Os alumnos do Lycêo, sendo approvados nas materias dos annos, em que 
fôr classificado o ensino, devem obter o Diploma de Bachareis em Letras, 
ficando a cargo do Governo solicitar para elles do poder Legislativo Geral os 
mesmos privilegios, que a Resolução de 30 de Setembro de 1843, e mais 
Leis do Imperio concedem aos Bachareis em Letras do Collegio de Pedro 
2°.197 

 

Segundo o presidente Francisco Diogo Pereira de Vasconcellos, em 1854, 

 

Para que este estabelecimento corresponda aos fins de sua fundação, é de 
absoluta necessidade que seja modelo, isto é, que seja preferivel a todos os 
collegios da provincia pela pureza da educação, pela perfeição do ensino, 
pela economia do tempo, pelos meios mais faceis de obter tão preciosos 
bens. Estão lançadas as bases do externato como medida preparatoria; 
esperemos os resultados da experiencia, que não podem ser tardios; 
entretnto cumpre não perder de vista, que a educação da juventude é o 
primeiro anhélo da sociedade, que bem comprehende seus verdadeiros 
interesses; que muito lucrará a Provincia de Minas, se a reunião das 
cadeiras de estudos preparatorioss em uma casa se addicionar o internato 
sob regimen bascado nas maximas de uma moral austera, nos sentimentos 
religiosos, nas regras impreteriveis da urbanidade, nos preceitos hygiencos 
da sciencia, e nos principios de uma philosofia depurada de prejuisos. 
A Exm.ª Presidencia pode em seus regulamentos marcar, que os alumnos 
approvados no Lycêo tenhão preferencia nos concursos aos Empregos 
Provinciaes, dada a igualdade de circunstancias entre os concurrentes, e 
pedir ao Governo Geral, que faça extensivas aos Bachareis em Letras, 
formados no Lycêo Mineiro, as mesmas prerogativas concedidas aos de 
Pedro Segundo.198 

 

As elites mineiras sempre estiveram em busca do reconhecimento do 

reconhecimento do Liceu Mineiro em relação ao Colégio Pedro II e às Academias 

Superiores do Império. Em todo século XIX o educandário mineiro tentou equiparar-

se nas vantagens presentes no Colégio Pedro II, mesmo que a organização e falta 

de diversas disciplinas o impedisse de requerer tamanha distinção. Nesse sentido, o 

Diretor Geral da Instrução Pública, em 1859, Rodrigo José Ferreira Brettas afirma 

que 

 

Os alumnos do Lycêo Mineiro por ocasião de requererem sua inscripção 
nas Academias do Imperio são previamente submetidos a exames nas 
materias preparatorias, cujo conhecimento é ahi exigido nos que a ella se 
apresentão  e nos parece-me que os exames finaes do Lycêo com 
referencia aos que se acharam n’aquellas circunstancias deverão ser mais 
rigorosos e fazer o objecto de actos especiaes, em que outras solenidades 

                                                 
197 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1848. 
198 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1854. 
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se guardem em ordem a que taes certificados inspirem a precisa 
confiança.199 

 

As solenidades especiais em que se transformaram os exames de final de 

ano teriam como objetivo evidenciar para a população, pais e governantes a 

importância do ensino secundário ministrado no Liceu Mineiro. Essa estratégia foi 

semelhante à utilizada pelo Colégio Pedro II para entregar o título de Bacharel em 

Letras. Segundo Cunha Junior (2004) as cerimônias de distribuição de prêmios e a 

colação de grau de Bacharel em Letras, que acontecia no Salão Nobre dessa 

instituição, representavam verdadeiros espetáculos.  

 

Os responsáveis pelo Colégio colocaram em prática um sistema de exames 
e concursos que selecionavam os discentes considerados como os “mais 
capazes”e os “mais talentosos”, aqueles que estavam aptos para receber 
otítulo de Bacharel em Letras e seguir para as Academias Superiores, 
próximo estágio de formação escolar da elitte nacional. O CPII organizou 
um lugar específico para fazer da entrega do título de Bacharel em Letras 
aos formandos um verdadeiro espetáculo. Tratava-se do Salão Nobre, 
recinto que abrigava a cerimônia de colação do referido grau. O detalhado e 
solene ritual produzia a distinção dos Bacharéis em Letras e o lugar do 
próprio CPII no âmbito da instrução e da sociedade brasielira200.  

 

Apesar do crescente número de alunos, nos anos iniciais, interessados no 

Liceu Mineiro, como veremos a seguir, pode-se perceber que já no seu primeiro ano 

de funcionamento são recorrentes os problemas estruturais de funcionamento. 

Podemos citar a falta de horários determinados, fazendo com que os alunos 

investissem exclusivamente em uma disciplina, inadimplência em relação às aulas 

por parte dos professores e dos alunos, aliado a falta de profissionais que 

preenchessem as cadeiras propostas para o Liceu.   

Outro problema que afetava indiretamente o funcionamento do Liceu foi a 

falta de criação de um internato, principalmente por que esse estabelecimento 

auxiliaria a organização dos horários dos alunos. Proposto desde sua fundação, o 

internato deveria ser acomodado próximo ao Liceu, serviria para que os alunos 

dormissem, e estudassem sob a orientação de um pedagogo. Dessa forma, os 

horários de dormir, estudar, fazer exercícios e à hora de irem para as aulas, seriam 

controlados fora da escola por esse pedagogo. Contudo, permanecia como projeto 

ainda em 1859, como lamenta o Diretor Geral da Instrução Pública: 

                                                 
199 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Brettas, 1859. 
200 CUNHA JUNIOR, 2004, p. 103. 
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A idéa aventada de um internato (ainda que não no mesmo edificio do 
Lyceu por não ter os commodos necessarios) por empreza particular sob as 
vistas de pessoa idonea, convenientemente retribuida pelos interessados e 
auxiliada pela Administração, unida á da isenção de exames para os 
empregos Publicos Provinciaes em favor de todos os alumnos que 
apresentassem documentos authenticos de sua approvação plena nas 
materias exigidas, seria á meu ver o complemtento de quanto mais mister 
ao Lyceu para seu maior credito e prosperidade.201 

 

Sobre a precariedade das aulas, o presidente de província, de 1855, Antonio 

José Ribeiro Bhering afirma que o professor de matemática limitou-se apenas ao 

ensino de Aritmética deixando para o ano seguinte o ensino de geometria, álgebra, e 

trigonometria. O curso incompleto das matemáticas dentro do Liceu Mineiro não foi o 

único problema, deixou-se, também, de se ensinar no primeiro ano de 

funcionamento, as matérias, que compreenderiam o curso dos estudos propostos ao 

Liceu Mineiro, tais como Inglês, Historia, Poética. Os concursos de professores 

realizados para preencher essas vagas foram realizados durante todo o período de 

existência do Liceu, com o intuito de sanar a falta de profissionais dessas disciplinas. 

De acordo com Bhering (1855) o edifício em que o Liceu Mineiro havia se 

instalado passava por varias alterações nas suas acomodações, para dar mais 

espaço as aulas, e tornar mais elegante a entrada para algumas delas.202 Na 

primeira contagem de alunos do Liceu, em 1855, haviam sido matriculados nas 

diferentes aulas o seguinte número da tabela: 

 

                                                 
201 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Brettas, 1859. 
202 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1855 
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TABELA 6 - CONTAGEM DE ALUNOS MATRICULADOS POR AULA NO LICEU - 

1855 

Na do 1° anno de Latim 27 
Na do 2° dito de dito 13 
Na do 3° dito de dito 6 
Na de mathematicas 6 
Na de Francez 24 
Na de Chimica e Botanica 3 
Na de Matéria Medica 3 
Na de Philosophia 3 
Na de Geographia e Historia 6 
Na de Rhetorica 3 
Na de Grammatica e Philologia 18 
Na de Tachigrafia 1 
Somma 113 
Fonte: Relatório do estado da instrução publica, e particular da província de Minas Gerais sobre o ano 
de 1854, apresentado por Antonio José Ribeiro Bhering a 25 de fevereiro de 1855. 

 

No ano seguinte, 1856, Herculano Ferreira Penna apresentou sua 

preocupação em sanar toda e qualquer mazela presente na organização do Liceu 

Mineiro, bem como em problemas relativos a disciplina dentro do estabelecimento. 

Dessa forma, o presidente da província de Minas Gerais convencido da importância 

do Liceu afirma estudar qualquer falta na intenção de remediar os deslizes 

existentes. A matricula das diversas aulas nesse ano foram as seguintes:  
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TABELA 7 - CONTAGEM DE ALUNOS MATRICULDOS POR AULA NO LICEU - 

1856 

Gramática Portuguesa 16 

Retórica 8 

1° ano de Latim 25 

2° Dito 8 

3° Dito 4 

Inglês 5 

Matemáticas elementares 11 

Francêz 20 

Geografia e História 9 

Filosofia 1 

Taquigrafia 8 

1° ano de Farmácia (química e 
botânica) 

7 

2° ano (Farmácia e Matéria Medica) 3 

Total 125 

Fonte: Relatório do Estado da Instrução Publica, e Particular da província de Minas Gerais no ano de 
1856, apresentado ao Conselheiro Herculano Ferreira Penna M. D. Predidente da mesma província 
pelo Doutor Joaquim Delfino Ribeiro da Luz Diretor geral interino a 11 de março de 1856 

 

Sobre estes dados, o presidente da província analisa 

 

Este numero é superior ao da matricula (125 alunos) do anno p.p., mas 
ainda creio que não corresponde à população desta Capital, que poderia 
fornecer dobrado numero de alumnos para diversas aulas. Não é raro 
verem-se jovens desta cidade sahirem a procurar a instrucção em Collegios 
particulares, ou em outras aulas, e, attribuindo á esta circunstancia limitada 
frequencia do Lycêo, parece-me conveniente que se procure estudar e 
reconhecer a causa d’um semelhante facto, afim de ser combatida, se por 
ventura tiver sua origem em algum defeito, ou vicio de organisação deste 
estabelecimento.203 

 

Tal como referido na citação anterior a soma das matrículas representava o 

número superior ao dos alunos, isso significava que o Liceu Mineiro foi organizado 

para manter um curso regular de ensino secundário. Diferentemente da maioria dos 

colégios particulares, como vimos no capítulo anterior, o Liceu buscou não apenas 

                                                 
203 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1856. 
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reunir aulas avulsas, mas organizar um plano de estudos destinados ao ingresso no 

ensino superior e a formação dos jovens para a sociedade.  

Segundo relatório de Herculano Ferreira Penna (1857) o estado do Liceu 

Mineiro era deplorável, diferentemente do seu relatório anterior, o presidente de 

província acusa a falta de organização do Liceu e pretende reformá-lo e transferi-lo 

para Congonhas do Campo. Apesar de nenhuma das duas possibilidades ocorrerem 

imediatamente, o Liceu sofreu duras críticas e cada vez mais o estabelecimento que 

foi fundado para ser modelo em Minas Gerais e representar toda a força da 

educação da província, foi perdendo o seu prestígio perante a população mineira e 

junto com ele o interesse dos alunos. 

 

O Lycêo do Ouro Preto com a organisação que tem presentemente, não 
pode prestar todas as vantagens que teve em vista o seu illustre Instituidor. 
Dous annos de experiencia devem convencer-vos d’esta verdade, e da 
conveniencia de quanto antes reformal-o, ou substituil-o por outro, que 
preencha os fins de sua instituição. Em uma provincia tão extensa, 
populosa, e illustrada como esta, convem que exista um Estabelecimento de 
Instrucção, que corresponda á sua importancia, á fim de que a Mocidade 
Mineira não se veja forçada á recorrer á collegios, e estabelecimentos de 
outras provincias para se habilitar em estudos preparatorios das diversas 
academias do Imperio, que bem pode adquerir entre nós. Não obstante as 
interupções de algumas aulas por faltas, e impedimentos de professores do 
Lycêo, existem matriculados 75 alumnos, a saber nas aulas do 1° e 2° 
annos de latim 37, do 3° 2, de Inglez 5, de mathemticas 9, de francez 12, de 
rhetorica, e grammatica portuguesa 9, de geographia e historia 8, de 
tachygraphia 3, de chimica e botanica 6, de pharmacia e materia medica 6; 
devendo-se notar que a somma destes algarismos não é igual á que acima 
apresento, porque ha alguns alumnos matriculados em mais de uma aula. 
204 

 

 

4.1.1 Alterações na Organização do Liceu Mineiro  

 

 

Após os primeiros anos de funcionamento do Liceu Mineiro foi decretada 

pela Assembléia Legislativa mineira uma autorização para que a presidência da 

província pudesse reformar o Liceu. Esse decreto foi elaborado com o objetivo de 

sanar os principais problemas do estabelecimento público: como a diminuição 

gradativa de alunos (em 1858 o número de matriculados tinha reduzido a 62), a falta 

de Lentes para preencher as vagas no Liceu e a baixa freqüência dos alunos nas 

                                                 
204 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1857. 
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aulas e nos exames finais. A Lei n° 779 não só autoriza a presidência da província 

reformar o Liceu, como também suprimi-lo “se por ventura fossem incuraveis os 

males de que elle se ressentia205”.  

Dessa forma, o vice-presidente da província Joaquim Delfino Ribeiro da Luz 

propôs cinco medidas para transformar o Liceu Mineiro, essas medidas foram 

traduzidas no Regulamento n.° 44 da Lei n.°960 de 5 de Junho de 1858. A primeira 

medida foi dar ordem e regularidade no estudo das diversas matérias; a segunda 

possibilitar solidez no conhecimento dessas matérias; a terceira dizia respeito ao 

envolvimento dos alunos através de aplicação séria; a quarta combatia o mal pela 

qual sofre todas as modalidades de ensino, pela construção de meios mais eficazes 

para se fiscalizar o ensino; e por último, animar e encorajar os professores que 

lecionam no Liceu.  

 

Assim por diversas portarias fixei em duas horas o minimo do tempo lectivo 
em todas as aulas; vendei que no dia os alumnos se applicassem a mais de 
duas disciplinas, tornando simultaneos e divididos entre manhãa e a tarde 
os trabalhos dos lentes; estabeleci no proprio edificio do Lyceu uma sala 
d’estudo em commum por tempo determinado, e sob as vistas de um lente 
que inspecciona a conducta dos alumnos á todos os respeitos, e os auxillia 
no preparo de suas lições; cometti a Directoria Geral a indicação dos 
conhecimentos preliminares que devem possuir os individuos que se 
propozerem a estudar qualquer materia; desanexei de algumas cadeiras 
disciplinas que não podião ser ensinadas e estudadas convenientemente 
em um só anno, fazendo das mesmas o objecto de outras tantas cadeiras; 
creei o emprego de substituto permanente, a fim de que a substituição, por 
occasião de vagas, ou impedimentos dos Lentes, fosse exercida por 
pessoas prevenidas para o exercicio de taes funções; e finalmente elevei, 
quanto era possivel nas actuaes circunstancias financeiras da provincia, os 
vencimentos relativos ás diversas cadeiras, garantindo melhor assiduidade 
dos lentes, entre outros meios, pelo augmento da parte dos respectivos 
vencimentos considerada como gratificação, a qual ficou representando não 
¼, como d’antes, mas 1/3 daquelles. Apezar de tudo isto, não julgo 
inteiramente completa a reforma encetada; algumas medidas relativas aos 
alumnos são indispensaveis ainda: sabe porem V. Exc. que não é possivel 
em materias d’esta natureza fazer tudo de um só jacto, e que cousas ha 
que, parecendo mui simplices e constancia se podem vencer.206 

 

De uma certa forma, pretendia-se dotar o Liceu Mineiro de uma cultura 

pedagógica, na mesmo direção que Durkheim (1995) indicava para o ensino 

secundário na França do século XIX. Ou seja, criar um ambiente escolar propiciador 

da educação da juventude, da formação dessas mentes e condutas. 

                                                 
205 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1859. 
206 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1859. 
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O vice-presidente tornou público os movimentos existentes dentro Liceu, 

matrícula e exames gerais, com o objetivo de evidenciar o estado do ensino nesse 

estabelecimento. A matrícula devereia ser publicada quinzenalmente nos jornais 

oficiais de Minas Gerais, apresentando a freqüência tanto dos alunos quanto dos 

professores, tornando público a assiduidade e a dedicação dos estudantes e de 

seus preceptores em relação ao Liceu Mineiro.  

No final do ano de 1859 ocorreram os exames gerais, e foram verdadeiras 

cerimônias oficiais, contavam com a presença do presidente de província, com 

professores, pais e população em geral. Foram distribuídos prêmios para os 

melhores alunos do Liceu entregues pelo próprio presidente da província, que 

assistia ao ato público dos exames. Posteriormente, os resultados dos exames 

deveriam ser também publicados nos jornais oficiais de minas. 

No relatório sobre o estado da instrução pública207, de março de 1859, o 

diretor geral da instrução de Minas Gerais Rodrigo José Ferreira Brettas propôs que 

além das medidas sugeridas pelo vice-presidente da província mineira, a reforma do 

Liceu Mineiro deveria seguir também os seguintes caminhos:  

  

Medidas tendentes a obter-se dos alumnos uma frequencia mais regular; 
Determinação de todos os casos em que deva ter lugar a expulsão dos 
mesmos para fora do estabelecimento; 
Revisão das condições, em que deverão achar-se os individuos, que se 
propozerem matricular-se no Lycêo, e alteração do actual systhema de 
inscripção; 
Meios de inculcar nos mesmos alumnos os habitos religiosos; 
Estabelecimento de algumas vantagens em favor dos alumnos approvados 
em qualquer materia mediante provas mais rigorosas na verificação de sua 
sufficiencia, maxime com referencia aos que houverem de matricular-se em 
qualquer Eschola Superior ou Academia do Imperio; 
E revisão do que concerne ás falhas dos lentes, aos descontos em seus 
vencimentos e aposentadoria.208 

 

Outro problema detectado pelo Diretor Geral da Instrução, em 1859, foi a 

grande existência de indivíduos da Guarda Municipal com o objetivo de se livrar do 

serviço militar, “matriculão-se em alguma das aulas do Lycêo, e vizilando-as uma ou 

outra vez dão á seus collegas o fatal e contagioso exemplo da relaxação e tibieza no 

estudo; e entretanto os Regulamentos não offerecem medida alguma efficaz contra 

                                                 
207 Integrante do relatório do 1° vice-presidente da província de Minas Gerais, Joaquim Delfino Ribeiro 
da Luz, em 6 de abril de 1859.   
208 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Brettas, 1859. 
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este abuso209”. Dessa forma, muitos alunos deixavam de comparecer nas 

respectivas aulas, representando uma freqüência ilusória e ao final do ano letivo, 

não tinham a capacidade necessária para compreender a matéria, assim como uma 

incapacidade de realizar os exames de final de curso. 

Sobre a disciplina destinada aos alunos do Liceu o diretor da instrução 

salienta:  

 

Cabe aqui fazer menção do que á respeito de castigos physicos foi disposto 
na Lei Provincial n.° 869 de 5 de junho do anno p.p. Esta Lei autorisou o seu 
uza no Lyceo Mineiro, e V. Exc. em portaria de 21 de junho do dito anno e 
15 de janeiro do corrente os prescrevo com referencia ás respectivas aulas 
em que se ensinassem Linguas. Esta medida era indispensavel, á fim de 
que os alumnos d’aquelle estabelecimento adquirisse os devidos habitos de 
ordem, disciplina e applicação ao estudo, que infelizmente não existião na 
maxima parte d’elles. Na referida portaria, e nas Instrucções desta 
directoria, foi expressa a recomentdação de um uzo moderado d’aquella 
pena (o que tem sido exatamente cumprido), sendo-me agradavel observar 
que tem sido manifesta a proficuidade da sua imposição.210 

 

Outra preocupação explicitada pelo Diretor Geral da Instrução foi com a falta 

do ensino das ciências no Liceu Mineiro, afinal, de acordo com o relatório da 

instrução pública de 1859, esse tipo de ensino ficava relegado aos estudos 

superiores e pouco se ensinava no ensino secundário. Dessa forma, foi evidente o 

despreparo por parte dos alunos educados em Minas Gerais em relação às ciências 

neste período. Também a falta do ensino religioso dentro do Liceu esteve presente 

nas discussões sobre o futuro dos jovens mineiros, o catecismo deveria ser parte do 

ensino dentro do Liceu. O diretor reclama a necessidade de uma curiosa relação de 

saberes, as ciências e a religião.  

 

As sciencias são, como diz Bacon, ramos de um mesmo tronco. Somente 
poder-se-hião exceptuar desta regra geral de individos que não se 
propuzessem seguir nas Academias estudos superiores, mas somente 
applicar-se a um ou outro indispensavel para o exercicio d’algum Emprego 
menos exigente quanto a habilitação litterarias, e do magisterio em 
determinada cadeira, ou do sacerdocio; sendo que ainda neste caso não se 
deveria prescindir inteiramente da sobredita regularidade. A educação da 
mocidade não se pode considerar completa quando lhe falta o elemento 
religioso, e sendo o cathecismo a religião dominate entre nos, parece-me 
que o cumprimento de seus principaes deveres deve ser imposto aos 
alumnos d’um estabelecimento literario, em que directamente influe o poder 
publico.211 

 
                                                 
209 Ibidem. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem 
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Nesse sentido, o Diretor Geral da instrução afirma que o ensino secundário 

deveria avançar além das cadeiras de Latim, Francês, Filosofia e Retórica. “Longe 

de mim pretender que das aulas saião homens já feitos nas respectivas materias, 

mas seria para dezejar-se que ahi se obtivessem conhecimentos mais solidos do 

que de ordinario212”. Geralmente os alunos que alcançavam as Academias 

Superiores de Ensino estavam despreparados, afinal os cursos destinados ao 

ensino secundário eram organizados em torno das Humanidades e faltava-lhes 

outros saberes como a matemática mais aprofundada, física, química e biologia. 

Em um resumo geral Brettas (1859) apresenta a situação de algumas 

cadeiras do Liceu e tece alguns comentários sobre a importância de cada uma 

delas. Nessa descrição podemos perceber mais claramente quais os objetivos 

destinados a cada disciplina, em algumas delas existe uma certa ênfase em relação 

as ciências, descritas como necessárias para a vida do século XIX. 

 

A lingua Latina, bem como o grego antigo, é hoje mais pra litterato que tem 
de formar o gosto na Litteratura procurando imitar os grandes modelos que 
sobre este objecto nos legarão a antiguidade grega e romana, pela leitura e 
intelligencia dos proprios originaes em que elles nos forão transmitidos, 
bastando que a entendão os aspirantes ao Doutorado ou ao Sacerdocio 
(sallem intelligant) como se exprime a respeito destes o Concilio de Trento. 
O mesmo entretanto não se deve dizer relativamente a nossa lingua, cujas 
maneiras, bellezas e idiotismos não são os mesmos que os latim, bem que 
desta seja ella tambem imediatamente oriunda. Da Lingua Vernacula, dizia 
Cicero, que não era tão decente sabel-a, como desairoso ignoral-a. 
Da negligencia com que entre nos tem sido estudada a rica Lingua 
Portugueza tem provindo esses gallicismos, muitas vezes superfulos ou 
inadmissiveis, de que se achão inçados muito dos nossos escriptos, sem 
nos lembrarmos de que, como pensava Voltaire, aquillo que deprava a 
Lingua, deprava o gosto. Conviria que nas respectivas aulas fosse forçado o 
estudo do Glossario dos termos, phrazes ou contrucções francezas, de que 
deve ser escoimada a portugueza. 
Quanto ás linguas Franceza e Ingleza, direi que a vulgarisação d’aquella me 
parece necessaria, e interessante o estudo d’esta, na qual, (alem de se 
chamar commercial por excellencia) achão-se, entre outros, excellentes 
tratados de Moral e de Economia Politica. A franceza, que tambem por 
excellencia se diz – a Diplomatica –, é um abundante vehiculo de 
conhecimentos scientificos, artisticos e Litterarios, e tão pouco elyptica, tão 
regular na collocação dos termos, e finalmente analogia, como se qualificão 
as Linguas melhor organisadas, que d’ella dizia mui fundadamente o 
celebre analysta Condillac – ser a mais apropriada ao estado das sciencias 
exactas. 
Nada direi sobre a geographia em um tempo em que o vapor e a 
electricidade tendem a converter o genero humano em huma só familia, e 
cujo conhecimento nos paizes cultos se julga necessario até ás Senhoras; 
Sobre historia, cuja necessidade para quem quer que seja e principalmente 
para os Legisladores e Escriptores sagrados, ou profanos, se deduz até dos 
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qualificativos que lhe forão dados pelo Grande Cicero, quando a chamou – 
Testis temporum, lux veritatis, vita memoriæ – e ainda – magistra vitæ; 
Sobre as mathematicas, cujo estudo, alem de suas applicações directas ou 
indirectas as diversas industrias, tanta precisão e rigor de raciocinio 
imprimem no espirito; 
E finalmente sobre a Philosophia, esse lanço de vista que, ainda mesmo 
rapido, comprehende o todo racioanl das couzas e responde as questões da 
origem de nosso ser e do seu destino, e quando, graças a revolução 
operada pelo genio de Bacon e Descartes, tornou-se uma sciencia de 
observação e tão positiva como qualquer outra deste nome.213 

 

O Diretor revela ainda, que da cadeira de “Geografia e História”, foi 

desanexada a matéria de história para ser uma única disciplina. Contudo, o diretor 

da instrução queixa-se de não haver exames regulares destinados à matéria de 

história, “por mais habeis que tenhão sido os Lentes e applicados os alumnos desta 

aula, uns ou outros sempre disserão que em um anno não era possivel prestar-se o 

ensino ou obter-se o conhecimento dessas sciencias214”. O sucesso que se obtém 

refere-se somente a geografia, pouco ou nada tendo podido explicar relativamente à 

história, “sciencia esta que seria muito mal comprehendida se fosse considerada 

como simples chronica ou manual de dattas e interessando somente á memoria215” 

No discurso do Diretor Geral da Instrução de Minas Gerais estava presente 

também a preocupação em vulgarizar o conhecimento das regras de contabilidade, 

consideradas por ele tão necessárias a toda e qualquer pessoa que deseja ter um 

pouco de ordem em seus negócios. Dessa forma, o diretor mandou  

 

traduzir por Mr. Abbdie, Lente de historia no Lyceu, um tratado theorico e 
pratico dessa sciencia por Courcelle Seneuil. Este tratado está no predio, é 
destinado a auxiliar os lumnos do dito Lyceu e os que se quizerem dedicar 
um empreza qualquer de commercio, agricultura, industria ect.216 

 

A reforma do Liceu Mineiro ocorre efetivamente em 1859, através do 

Regulamento n° 44 da Lei provincial n° 960 de 1858. Nesse regulamento foram 

dispostas diversas mudanças para o seu funcionamento, assim como o 

estabelecimento de novos dispositivos legais para reger o ensino secundário e para 

o Liceu Mineiro.  

Na quinta seção do Regulamento n° 44 foram estabelecidas as normas do 

“Regimen do Lycêo Mineiro”. De acordo com o dito regime, a fiscalização do Liceu 
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ficou a cargo do Inspetor do Liceu, que deveria proporcionar condições de um 

estabelecimento capaz de educar e instruir os jovens educando que ali 

permanecessem. O Inspetor teria um dialogo constante com pais do educandos e os 

educadores do Liceu, a fim de criar meios eficazes para se obter uma conduta 

regular dos jovens educandos do Liceu. 

Assim, o Inspetor: 

 

Exigirá dos Educandos que professarem a crença Catholica a assistencia 
ao Sacrificio da Missa em que lhes deverá ser indicado, e a desobriga no 
tempo da Quaresma, podendo commetter ao Porteiro do Estabelecimentoo 
cuidado de nottar os que á estes actos tiverem faltado, e ainda prover, pelo 
modo que lhe parecer mais proficuo, á que este desideratum seja obtido o 
mais regularmente possivel.217 

 

O artigo n° 249 do Regulamento n° 44 acrescentaria aos Inspetores, que 

dentro dos limites dos Externatos, seriam os superintendentes destes 

Estabelecimentos sob o duplo titulo de “Delegados-Inspectores”. Enquanto a Capital 

da Província fosse sede da Delegacia Central seriam exercidas ou cumpridas pelo 

Agente Geral todas as atribuições ou deveres concernentes aos Exames relativos à 

Preceptoria Publica. 

As penas disciplinares destinadas aos estudantes do Liceu Mineiro pelas 

faltas que cometerem, inclusive fora do estabelecimento de ensino, estavam 

presentes nas seguintes determinações constantes do art. 219 da referida Lei:  

 

§ 1.º Reprehensão em particular pelos respectivos Lentes. 
§ 2.º Dita perante os demais Educandos das Aulas á que pertencerem. 
§ 3.º Dita pelo Inspector do Lycêo em presença de todos Educandos d’elle. 
§ 4.º Vexame imposto pelos respectivos Lentes, e por todos os meios que 
forem approvados pelo Inspector. 
§ 6.º Castigos mais graves autorisados pelo Presidente da Provincia em 
Portarias especiaes, que poderão ser alteradas, revogadas e ainda 
restabelecidas conformemente ás occurrencias e necessidades.  
§ 7.º expulsão do Lycêo.218 

 

A pena de que trata o § 7.º deveria ser discutida e proposta em conferencia 

do Inspetor do Liceu com os Lentes, e resolvida pelo Agente Geral, e  não lhes seria 

imposta senão depois da primeira falta grave que houverem cometido. O 

Regulamento obrigava ao Inspetor comunicar aos ou educadores sobre os castigos 

anteriormente sofridos, e as faltas que a eles deram lugar, exceto no caso de que se 
                                                 
217 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 187, 1859. 
218 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 219, 1859. 
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trata no § 4.º do artigo seguinte. “Quando lhes for imposta a pena de reclusão, para 

que só é competente o Inspector do Lycêo, ou o Regente, far-se-há aviso aos 

interessados para que nada falte aos Educandos reclusos”. (Livro da Lei Mineira, 

regulamento n° 44, 1859). O Inspetor, atenderá requisição dos Lentes, e executaria 

todas as penas disciplinares, cuja imposição exclusivamente lhe pertencer. 

Os alunos seriam punidos mediantes as seguintes recomendações do art. 

221: 

§ 1.º Ommissão de cumprimento de deveres escholasticos. 
§ 2.º Desobediencia formal ao Inspector ou aos Lentes á que estiverem 
immediatamente  sujeitos, e ainda aos outros quando lhes ordenem que se 
abstenhão de algum acto indecoroso ou irregular. 
§ 3.º Acções offensivas da Moral, da Religião, e ainda mesmo graves 
infracções dos preceitos de civilidade. 
§ 4.º Desrespeito ou insulto por acções ou palavras ao Inspector, ou á 
qualquer dos Lentes ainda fora do Lycêo. 
Esta ultima falta, alem da punição á que possa dar lugar no fôro commun, 
determinará á prompta expulsão do Lycêo do Educando que a tiver 
committido.219 

 

A reforma organizada pelo Regulamento n.° 44 estabelecia também aos 

professores cobranças, penalidades e princípios de conduta moral e profissional 

dentro do Liceu Mineiro. Cabia ao Inspetor do Liceu fiscalizar, julgar a necessidade 

de uma intervenção, além de determinar tais penalidades aos professores. Segundo 

o art. 224, do referido Regulamento: 

 

O Inspector do Lycêo regularmente deverá ahi comparecer em todos os 
dias uteis, ora pela manhãa, oura á tarde, e durante o tempo lectivo. 
Assistirá igualmente ás licções dos diversos Lentes sempre que o julgar 
conveniente, abstendo-se n’esse acto de qualquer observação que julgue 
deva ter lugar relativamente ás opiniões que elles expressare, á conducta 
que então tiverem, ou ao seo modo de dirigir o ensino, o que deverá fazer 
em particular e na occasião mais opportuna.220 

 

Toda e qualquer irregularidade observada pelo Inspetor do Liceu seria 

anotada em um livro que estaria constantemente sob a guarda do respectivo 

Inspetor.  “Ahi notará elle toda e qualquer irregularidade que tiver observado na 

conducta dos Lentes, maximè com referencia á seos deveres magistraes e ás 

normas de proceder, que se presumem seguidas pro aquelles que são considerados 

exemplares de circunspecção e de moralidade221”. Os Lentes seriam advertidos 

                                                 
219 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 221, 1859. 
220 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 224, 1859. 
221 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 225, 1859. 
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verbalmente ou por escrito, afim de que perante essa advertência os respectivos 

Lentes pudessem explicar por escrito a sua conduta ou que possibilitassem sua 

defesa em relação a qualquer tipo de acusação.  

Porém, a reincidência nas faltas dos Lentes seriam punidas com mais 

severidade, de acordo com o artigo 226 do Regulamento n.° 44   

 

Se, depois de 3 advertencias sobre identico objecto, o procedimento do 
Lente continuar á ser o mesmo, lançará o Inspector á respeito d’elle a nota 
competente e a sua materia será logo communicada em reservado ao 
Presidente da Provincia, á quem incumbe neste cazo providenciar, 
demittidno nos devidos cazos os Lentes convencidos de incapazes de 
continua no Magisterio, estranhando-lhes severamente a sua conducta 
quando possa ser ainda considerado reformamvel, ou impondo-lhes as 
devidas penas disciplinares. 
O Inspector continuará á lançar as devidas nottas no referido livro, sempre 
que para ellas houver materia, as quaes deverã ter sempre o mesmo 
destino ácima declarado. 

 

No Liceu Mineiro haveria três conferências anuais ministradas pelos Lentes 

da instituição, o objetivo era o de discutir sobre tudo que fosse referente ao Liceu. 

Essa conferência seria presidida pelo Inspetor do Liceu, lavrada em Ata pelo Lente 

mais jovem da casa e remetido ao Presidente de Província, com a finalidade de 

auxiliar o respectivo presidente nas decisões em relação ao Liceu. 

 

Não obstante o que fica dita o Presidente da Provincia e o Agente Geral 
poderão sobmetter á apreciação dos Membros das referidas Conferencias 
quaesquer outras materias ou trabalhos Litterarios, e ainda questões 
penaes ou disciplinares e de economia interna relativas aos Lentes 
Primarios ou Secundarios e aos collegios Particulares, Externatos Publicos 
ou Internatos Mixtos, osbre os quaes deverão expressar seo Parecer por 
escripto. Poderão ser membros destas Conferencias quesquer individuos 
particulares que tenhão o titulo de Examinador de que trata o artigo 68. 
Alem das Conferencias ordinarias haverà as que o Agente Geral e o 
Inspector do Lycêo convocarem ou qualquer dos Lentes lhes propozer. 
Quando o Agente Geral comparecer á qualquer Conferencia será esta por 
elle presidida.222 

 

Ficava a cargo dos Lentes em conjunto com o Inspetor do Liceu, ainda, a 

formulação de itens destinados ao Liceu, tais como os livros clássicos de línguas, 

compêndios para as diversas disciplinas, moveis e utensílios para as aulas. Essa 

relação deveria ser aprovada pelo Presidente da Província e os livros escolhidos 

                                                                                                                                                         

 
222 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 222, 1859. 
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teriam seus nomes publicados na impresa oficial para o conhecimento de todos os 

interessados. 

 

A compra dos sobreditos utensis e moveis e ainda os ajustes relativos á 
quesquer serviços necessarios ao mesmo Estabelecimento serão 
autorisados pelo Presidente da Provincia e o respectivo pagamento será por 
este ordenado logo que pelo Inspector lhe tiverem sido apresentados os 
documentos que lhes forem concernentes.223 

 

A respeito da matrícula estava instituído pelo Art. 189 que haveria no arquivo 

do Liceu um livro de grande formato e número de folhas denominadas: “Matricula 

Geral dos alumnos do Lycêo”. Nesse livro são colocados os nomes dos indivíduos 

que anualmente forem concorrendo pela primeira vez á freqüência de quaisquer 

Aulas do Liceu. Em seguida ao nome de cada um constará à declaração de sua 

idade, filiação e naturalidade. 

 

A matricula em qualquer das Aulas do Lycêo regularmente não deverá 
prolongar-se alem do prazo de 3 mezes á contar-se do começo do anno 
civil, sendo que fóra deste prazo não terá logar sem prévia audiencia do  
respectivo Lente e despacho do Agente Geral. 
Art. 190. Não serão inscriptos nem frequentarão ás Aulas do Lycêo: 
§ 1.º Os que soffrerem molestias contagiosas: 
§ 2.º Os escravos: 
§ 3.º Os que tiverem sido expulsos do Lycêo, não tendo decorrido 2 annos 
depois da imposição desta pena: 
§ 4.º Os menores de 9 annos: 
§ 5.º Os maiores de 18 annos, que não tiverem exhibido para o dito fim 
Despacho da Presidencia da Provincia proferido sobre informação do 
Agente Geral, por cujo intermédio irão os requerimentos á mesma 
Presidencia.  
O Presidente da Provincia poderá impor annualmente sobre a matricula de 
cada um Educando nas diversas Aulas do Lycêo a taxa que lhe parecer 
rasoavel. 
Seo producto será applicado á compra de mobilia, utensis e d’outros 
objectos necessarios ás Classes publicas. 
Esta disposição poder-se-ha ainda fazer extensiva á todas as outras 
Classes secundarias.224 

 

A admissão dos alunos necessitava ainda, que ao Inspetor do Liceu durante 

o mês de dezembro fossem apresentados devidamente os documentados 

requeridos dos diversos interessados que pela primeira vez se inscrevessem. “Dos 

que então forem matriculados, e dos que já tiverem sido no anno ou annos 

anteriores e hajão de continuar seos Estudos fará o Inpector a devida distribuição 

                                                 
223 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 223, 1859. 
224 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 190, 1859. 
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pelas aulas á que deverem pertencer”. (Livro da Lei Mineira, regulamento n.° 44, 1859). 

O ano letivo estava programado para começar no dia imediato ao de reis225, se não 

fosse feriado, e durará até o Exame final, este último geralmente marcado para 

novembro. 

O tempo letivo diário no Liceu estava dividido em dois intervalos: o primeiro 

pela manhã e o segundo a tarde. O início e o término dos trabalhos das diversas 

Classes, assim como da sala de estudo, constariam numa Tabela organizada pelo 

respectivo Inspetor e aprovada pelo Agente Geral. De tal maneira, que a aprovação 

seria igualmente submetido ao Regime Interno e Disciplinar que o mesmo Inspetor 

deveria dar a dita Sala de estudo. A Tabela e o Regime interno e disciplinar estavam 

sujeitos a alteração, sob as mesmas condições de sua primitiva organização. Assim, 

o mínimo de tempo letivo diário estabelecido pelo regulamento n.° 44 nas diversas 

Classe do Liceu seria de duas horas e o máximo de 4. 

Dessa forma, o regulamento n° 44 em seu artigo 197e 198 institucionaliza 

que: 

 

Nenhum Educando poder-se-ha applicar ao estudo de mais de duas 
materias no dia, nem poderá ser inscripto em qualquer das Classes do 
Lycêo sem que de algum modo (á juizo do Agente Geral) tenha se mostrado 
intruido nas que pelo mesmo Agente forem consdieradas como preliminares 
indispensaveis para a frequencia d’ellas.226 
 
O Inspector do Lycêo fará quanto lhe for possivel para que os Educandos 
sigão regularmente o curso em que uma vez tiverem entrado, e 
principalmente para que quando no dia applicarem-se á mais de uma 
materia, sejão estas as proprias de um anno qualquer que houverem 
encetado.227 

 

As cadeiras do curso do Liceu Mineiro estavam divididas em dois, distintos e 

simultâneos. Segundo art. 192 do regulamento n° 44 as cadeiras228 de Língua Latina 

(e Poética respectiva); Língua Francesa e língua Inglesa; Língua e Poética 

Portuguesas, Retórica e Literatura Clássica; Matemáticas Elementares (limitada a 

Álgebra ás Equações do 2.º grão), Escrituração Mercantil e de Fazenda por Partidas 

Dobradas; Filosofia Racional e Moral e Princípios de Direito Natural; Geografia 

Universal e Corografia do Brasil; Cronologia e Historia Universal e Comparada, 

especialmente a do Império; Desenho Linear e Tipográfico, e Agrimensura; e 

                                                 
225 Dia 06 de janeiro. 
226 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 197, 1859. 
227 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 198, 1859. 
228 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, o artigo n.° 27, 1859. 
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taquigrafia eram objetos do “Curso D’estudos Intermedios, ou Preparatorios”. 

Enquanto as cadeiras de princípios de química e botânica; farmácia e matéria 

médica compunham o curso denominado: “Curso D’estudos Pharmaceuticos”. A 

duração completa do primeiro ccurso deveria ser de 6 anos e a do segundo de 2: “a 

distribuição das respectivas materias será aquella que ao Presidente da Provincia 

parecer mais conveniente e poderá ser alterada por determinação do mesmo229”. 

A aula de taquigrafia, que no ano de organização do regulamento n° 44 não 

tinha Lente para reger tal matéria, deveriam ter inscritos regularmente os educandos 

do Liceu que já se tiverem aplicado as matérias dos 3 primeiros anos do curso de 

Estudos Intermédios. O tempo letivo desta aula deveria decorrer sem que 

atrapalhasse na freqüência das demais disciplinas existentes no Liceu.  

O Liceu contaria, também, com uma “Sala d’Estudo” com a finalidade de 

reunir diariamente os alunos das diversas aulas, tanto pela manhã como a tarde, 

com o objetivo de preparar as respectivas lições. Quando o designado para reger a 

sala de estudo não fosse um dos Lentes, seria abonada uma gratificação razoável, 

segundo o artigo 194, a juízo do mesmo. Fora deste caso o Regente interino 

receberia somente a de 200$000 réis anuais. 

 

Este estudo será feito sob as vistas e direcção d’um dos Lentes designado 
pelo Presidente da Provincia com o titulo de Regente da – Sala d’Estudo -, o 
qual nestas circunstancias vencerá a quantia annual de 1:600$000 réis, 
inclusos os vencimentos da respectiva Cadeira. Na falta ou impedimento do 
Regente, (que haja de durar mais de 3 mezes) servirá um lente idoneo, e 
ainda qualquer pessoa  nas devidas circunstancias que o Presidente da 
Povincia designar; se porem o impedimento houver de durar menos tempo 
do que o referido, a designação do Lente pertencerá ao Agente Geral.230 

 

A sala de estudo deveria contar um ponto para controle não dos alunos, mas 

do regente desta sala. Deste livro deveriam constar as falhas dos Lentes e seriam 

diariamente notadas as dos educandos do Liceu, a fim de terem umas e outras 

regular publicidade pela Imprensa de 15 em 15 dias. O modo prático do 

assentamento das ditas falhas seria estabelecido no Regime Interno da referida 

Sala. 

 

                                                 
229 MINAS GERAIS, regulamento n° 44, 1859. 
230 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 194, 1859. 



 120 

O Presidente da Provincia poderá permittir que o Regnete da Sala d’Estudo 
habite o mesmo Edificiodo Lycêo e nesta hypothese lhe incumbirá, entre 
outros deveres e  attribuições, o exercício e desempenho dos seguintes: 
§ 1.º representar ao Inspector do Lycêo a necessidade de quesquer 
concertos, construcões e reparos no respectivo Edificio, e nos utensis que 
lhe pertencerem: 
§ 2.º Ter sob sua guarda o Archyvo e os Livros do Estabelecimento: 
§ 3.º Inspeccionar o aceio do Edificio e prover á que sejão satisfeitas 
quaesquer exigencias rasoaveis dos Lentes dos Educandos dentro do 
mesmo.231 

 

Antes de final do primeiro semestre do ano haveria um exame no Liceu 

presidido pelo Inspetor, cujo fim seria somente a apreciação do grau de aplicação 

aos estudos da parte dos alunos e da dedicação dos Lentes. Além do exame 

semestral, haveria no fim de cada ano um outro que se denominou: “Exame Final”. 

Seria regularmente aplicado no mês de Novembro sob a presidência do Inspetor ou 

do Agente Geral, que deveria incumbir e designar o dia em que o mesmo deveria ser 

aberto, tendo em vista o número de educandos que houverem de ser examinados. 

Até o último dia de Outubro os Lentes deveriam ter apresentado a relação dos que 

estiverem nas circunstâncias de passarem pelo dito Exame. 

 

Dos Educandos relacionados, que expressamente se propozerem a 
obtenção de premios, far-se-há ainda uma relação especial. Os que nella 
forem incluidos regularmente serão interrogados por todos os Lentes do 
Lycêo e mais Examinadores presentes nas materias á que se tiverem 
applicado no anno lectivo e pelo tempo que parecer razoavel ao Presidente 
dos Exames. O exame de cada um dos outros poderá ter a duração de ¾ 
de hora até uma: o d’aquelles será vago com referencia aos compendios 
porque tiverem feito seos estudos e o d’estes circunscripto aos pontos 
sorteados.232 

 

Os Exames estavam programados para começar às 10 horas da manhã nos 

dias previamente determinados, e poderiam prolongar-se até às 3 da tarde. A ordem 

dos exames em relação às matérias seria determinada pelo Inspetor do Liceu. O 

Inspetor organizaria uma lista dos alunos examinados como, e ao término dos 

exames relativos às matérias em cada uma das classes. Essa lista seria levada ao 

conhecimento do Presidente da Província de Minas Gerais e teria destino previsto 

no artigo 206.  

 

Os Educandos que não tiverem sido incluidos na sobredita Relação serão 
examinados promiscuamente pelos respectivos Lentes, e os que entre elles 

                                                 
231 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 231, 1859. 
232 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 204, 1859. 
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mais se distinguirem á juizo dos examinadores, terão menção honrosa na 
acta geral do exame que se deverá publicar pela Imprensa. Não serão 
admittidos á exame especial os que durante o anno lectivo tiverem dado 90 
falhas não justificadas ou ainda mesmo 120 justificadas.233 

 

O resultado final dos exames seria lavrado em uma Ata no livro destinado a 

esse fim, a qual seria escrita pelo amanuense do Liceu, e assinada pelo presidente 

dos Exames e os Examinadores. Aos educandos que mais se destacassem nos 

exames finais seriam destinados prêmios 

  

O Presidente da Provincia ou o Agente Geral em dia previamente 
annunciado conferirá com toda a solemnidade os premios por aquelle 
indicados aos Estudantes que os tiverem merecido. Á este acto, alem do 
Presidente ou Agente Geral, assistirão o Inspector e todos os Lentes do 
Lycêo, e terá começo por um discurso analogo proferido pelo Agente Geral 
ou o Lente que para este fim tiver sido mesmo designado.234 

 

As aprovações dos alunos do Liceu Mineiro relacionados teriam os graus 

estabelecidos relativo aos conhecimentos dos Candidatos e ainda dos alunos 

submetidos ao Exame Solene compreenderia nos seguintes casos: primeiro de 

Aprovação Plena; o segundo de aprovação simples; e o terceiro de Reprovação. “A 

reprovação será expressada pela palavra – Esperado235”. 

Os alunos aprovados ou reprovados com o objetivo de apenas passar de 

uma aula para outra, teriam seus resultados registrados na Ata Geral da solenidade. 

Os Educandos que houverem de matricular-se em qualquer Academia ou Escola 

Superior do Império passariam por um Exame Solene ainda fora do tempo do 

referido Exame Final, e nas matérias em que o tiverem requerido. Este exame será 

presidido pelo Inspetor do Liceu, e pelo Agente Geral. Esse exame contava com 

provas orais e escritas. 

 

Aos Collegiaes que em qualquer materia forem plenamente approvados, 
dar-se-ha um Titulo de Approvação assignado pelo Agente Geral, o 
Inspector do Lycêo e os respectivos Examinadores, o qual se dirá – 
Completo – quando nelle se fizer menção da pureza de costumes do 
Educando, á quem o mesmo Titulo referir-se. Os Titulos completos 
exemptarão o Collegial que o apresentar de passar por um novo exame nas 
materias á que elles se referirem, quando sollicitarem provimentos em 
qualquer Repartição ou Emprego publico, estabelecidos por acto da 
Assembléa Provincial (e de ordem diversa da Litteraria propriamente dita), 
para cuja obtenção for exigido o conhecimento das ditas materias. Em 
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234 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 216, 1859. 
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identidade de circunstancias serão preferidos á quesquer outros aspirantes 
aos ditos Empregos os Educandos que exhibirem aquelles Titulos.236 

 

As provas tratavam sobre pontos tirados a sorte pelos examinadores, 

devendo estes compreender todas as matérias que tiverem sido lecionadas nas 

Aulas. Os pontos seriam indicados pelos Lentes, assim como o Inspetor poderia 

adicionar outros, e deveria ser previamente aprovados pelo Inspetor do Liceu, que 

acompanharia todo o processo do exame final. Os examinados poderiam ser 

interrogados sobre a matéria desses pontos e ainda sobre as tivessem conexão com 

o assunto. 

O processo dos exames seria o mesmo que se acha indicado no art. 85, 

abaixo apresentado, com a diferença de que nestes a prova escrita seria exibida 

somente com referência as Línguas, e ao Desenho Linear. As provas serão oraes ou 

escriptas, e o exame que as provocar será processado da maneira indicada nos 

seguintes quadros: 
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MATERIAS DO EXAME MODO DAS PROVAS 

ARTES 
LINGUAS 

ORAL. Consistirá: 
1.º Na leitura dos pontos sorteados: 
2.º Na respectiva traducção e analyse Gramatical: 
3.º Na medição de versos e exposição de tudo 
quanto for concernente á respectiva poesia, Latina 

ESCRIPTA. – Na traducção de um trecho dos 
classicos da dita Lingua para a Portugueza e 
vice-versa. 
ORAL. Idem. – Exceptuando-se sómente o que 
for concernente á respectiva Poesia. Franceza 
ESCRIPTA. – Idem. 
ORAL. – Idem com a sobredita excepção. Ingleza 
ESCRIPTA. – Idem. 
ORAL. – Idem. 

Portugueza 

ESCRIPTA. -  Consistirá na exposição 
escripta concernente ás bazes communs á 
construcção e organisação de todas as 
Linguas, e á derivação das principaes da 
Europa, com indicação dos primeiros 
classicos da Portugueza, e das vantagens 
ou desvantagens da Orthographia 
etymologica comparada com a prosodica. 
ORAL. – Na exposição do que respeita aos 
3 generos de Eloquencia Nacional, á 
respectiva Litteratura e á Grega e Latina, e 
Analyse d’um Discurso dos Oradores 
Nacionaes, de uma Oração de Cicero ou 
d’outro classico em eloquencia ou em 
Poesia. 

RHETORICA, &c. 

ESCRIPTA. – Na composição d’uma breve 
Allocução, sobre cujo objecto se tenha por 
fim mover a vontade. 
ORAL. – Exposição e desenvolvimento 
verbaes dos Lemmas applicaveis á pratica 
do Dezenho Linear na sua accepção mais 
lata, e da Agrimensura. 

Dezenho Linear ESCRIPTA. – Na demonstração da utilidade 
destas artes, e na practica de qualquer 
trabalho que lhes for concernente, 
principalmente dos que respeitarem á 
industria manufactureira. 

Quadro 2 – Exame das matérias de Línguas do Liceu Mineiro  

Fonte: Livro da Lei Mineira, regulamento n.° 44, artigo 85, 1859 
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MATERIAS DO EXAME MODO DAS PROVAS 

SCIENCIAS 
ORAL.  – Na exposição das demonstrações 

relativas aos pontos sorteados, e que 
deverão referir-se tanto á parte Racional 
como á Moral: no desenvolvimento 
completo de um Capitulo do Compendio 
adoptado: na exposição dos principios que 
caracterisão as diversas Escholas 
Phylosophycas. 

       O mesmo e em termos habeis com referencia 
ao Direito Natural. 
ESCRIPTA. – Na exposição do estado da 
Phylosophya no Seculo actual com referencia á 
algum dos periodos de sua historia, e dos 
methodos de Descartes e Bacon. 
ORAL. – Na demonstração e resolução dos 
theoremas e problemas de geometria e 
trigonometria e no desenvolvimento theorico e 
pratico de Operações Arithmeticas e Algebricas, 
que forem indicadas nos pontos sorteados. 

PHYLOSOPHYA RACIONAL E MORAL, &c. 

ESCRIPTA. – Na demonstração da utilidade e 
exposição succinta das applicações desta 
sciencia: na feitura d’algum trabalho de 
Escripturação Mercantil e de Fazenda por 
Partidas Dobradas. 
ORAL. – Na exposição das theorias astronomicas 
e dos Lemmas applicados á esta sciencia, e 
generalidades sobre as grandes divizões Politicas 
e Physicas do globo, e na determinação da 
longitude e latitude d’um paiz dado em vista das 
Espheras ou Cartas Geographicas. 

MATHEMATICAS ELEMENTARES, &c. 
 ESCRIPTA. – E a exposição da situação 

geographica do Brazil e topographica de suas 
Provincias, numero de seos habitantes e dos 
elementos de sua riqueza nos dous reinos 
organico e inorganico. 
ORAL. – Na demonstração e resolução dos 
theoremas e problemas de geometria e 
trigonometria e no desenvolvimento theorico e 
pratico de Operações Arithmeticas e Algebricas, 
que forem indicadas nos pontos sorteados. GEOGRAPHIA UNIVERSAL, &c. 

 ESCRIPTA. – Na demonstração da utilidade e 
exposição succinta das applicações desta 
sciencia: na feitura d’algum trabalho de 
Escripturação Mercantil e de Fazenda por 
Partidas Dobradas. 
ORAL. – Na exposição das theorias astronomicas 
e dos Lemmas applicados á esta sciencia, e 
generalidades sobre as grandes divizões Politicas 
e Physicas do globo, e na determinação da 
longitude e latitude d’um paiz dado em vista das 
Espheras ou Cartas Geographicas. 

CHRONOLOGIA E HISTORIA UNIVERSAL, 
&c. ESCRIPTA. – E a exposição da situação 

geographica do Brazil e topographica de suas 
Provincias, numero de seos habitantes e dos 
elementos de sua riqueza nos dous reinos 
organico e inorganico. 

Quadro 3 - Exame das matérias de Ciências do Liceu Mineiro 

Fonte: Livro da Lei Mineira, regulamento n.° 44, artigo 85, 1859 
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O Regime do liceu Mineiro organizado pela quinta seção do Regulamento n° 

44 estabelecia o emprego de Amanuense, que executaria toda a escrituração 

referente ao Liceu e a agência geral de instrução pública. O Amanuense ficaria 

subordinado ao Inspetor do Liceu e seria nomeado pela presidência da província 

sobre a proposta do agente geral. 

 

Em quanto a nomeação do dito Amanuense não for julgada necessaria, 
servirá nesta qualidade o da Agencia Geral que pelo respectivo Agente for 
designado, e poder-lhe-a ser marcada uma gratificação addicional, quando 
sem prejuizo dos trabalhos d’aquella Repartição, desempenhar as que 
forem concernentes ao Lycêo e á referida Agencia. A gratificação do dito 
Amanuense, tanto no 1.º como no 2.º cazo, ser-lhe-lha paga mensalmente 
em vista de Attestado do Inspector do Lycêo, no qual serão declaradas as 
falhas que tiver dado á fim de se lhe fazerem effectivo os devidos 
descontos.237 

 

Seriam estabelecidas também as determinações ao cargo de porteiro do 

Liceu Mineiro através do Regime do Liceu Mineiro. O Porteiro seria auxiliado no 

exercício de suas funções por um Servente que o Agente Geral autorizado pelo 

Presidente da Província poderia contratar. O vencimento da diária de ambos estava 

estabelecido na tabela sobre gastos com o Liceu, que apresentarei a seguir.  

Assim, ficou a cargo do porteiro do Liceu: 

 

§ 1.º Vigiar o procedimento dos Educandos ainda fora do Edificio, e 
participar aos diversos interessados os actos irregulares que praticarem: 
§ 2.º Intimar em nome do Inspector ou do Regente a ordem de se 
dispersarem aos Educandos que se grupparem para fim ou por modo 
inconvenientes nas proximidades do Edificio, devendo levar ao 
conhecimento d’aquelles os nomes dos que recalcitrarem: 
§ 3.º Receber os Paes ou Educadores dos Collegiaes menores attestados 
justificativos das faltas destes, quando por si proprios não so tenhão elles 
apresentado: 
§ 4.º Abrir e fechar opportunamente as potas do Estabelcimento e das 
diversas Aulas e cuidar do respectivo aceio. 
Quando o Regente não habitar o mesmo Edificio do Lycêo ao Porteiro 
pertencerão as funcções previstas nos diversos §§ do artigo antecedente.238 

 

Em conseqüência da reforma de 1859 a despesa com o pessoal do Liceu 

que era anualmente de rs. 9:600$000; foi elevada para a quantia de rs. 13:380$000. 

O acréscimo justificado pela necessidade de melhor atender as circunstâncias do 

mesmo pessoal, e segundo o Diretor Geral da Instrução pelos bons resultados que 

                                                 
237 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 230, 1859. 
238 MINAS GERAIS, regulamento n.° 44, artigo 232, 1859. 
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diariamente se vão notando a boa regularidade do ensino e da conduta escolar dos 

alunos. 

De acordo, com a tabela geral de honorários dos preceptores das diversas 

classes literárias e vencimentos dos funcionários pertencentes ao serviço do ensino 

publico em Minas Gerais, apresentada como anexo do regulamento n.° 44 da Lei 

provincial n.° 960 de 1858, podemos perceber a movimentação financeira destinada 

ao Liceu.  

 

TABELA 8 - TABELA GERAL DE HONORÁRIOS DOS PRECEPTORES DAS 

DIVERSAS CLASSES LITERÁRIAS PERTENCENTES AO SERVIÇO DO ENSINO 

PÚBLICO EM MINAS GERAIS 

COLLEGIAES. 

DO LYCÊO MINEIRO. 

MINIMO Linguas. MAXIMO 

1:200$000 réis Latim (e Poetica respectiva) 1:400$000 réis 

1:000$000 réis Francez e Inglez 
 

1:400$000 réis 

1:200$000 réis. 

 

Rhetorica, Litteratura Classica e 
Lingua e Poetica Portuguesa. 

Dezenho Linear. 

1:400$000 réis. 

 

400$000 réis. 

 

Phylosophya Racional e Moral e 
Principios de Direito Natural. 

 

1:200$000 réis. 

1:400$000 réis 

1:200$000 réis. 

 

Chronologia e Historia Universal, e 
Comparada, principalmente a deste 

Imperio. 

1:400$000 réis. 

1:400$000 réis 

1:000$000 réis. 

 

 
 
 

1:000$000 réis 

Mathematicas elementares (limitada 
a Algebra ás Equações do 2.º gráo) 

e Escripturação Mercantil e de 
Fazenda por Partidas dobradas. 

Principios de Chymica 
e              Medicas 

Botanica 
 

1:400$000 réis. 

 

 

 

1:000$000 réis. 

 

Pharmacia e Materia Medica 1:200$000 réis. 

 

80$000 réis. 

40$000 réis. 

80$000 réis. 

Porteiro 
Servente 

600$000 réis. 

200$000 réis. 

200$000 réis. 

Fonte: Regulamento n° 44 da Lei provincial n° 960 de 1858 
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4.1.2 Desenvolvimento Interrompido: o fechamento do Liceu Mineiro  

 

 

Com o advento da reforma o que se poderia esperar seria uma mudança na 

formação e na concepção do Liceu Mineiro, juntamente com uma modificação no 

próprio ensino secundário mineiro. Porém, nem os mais pessimistas poderiam 

prever seu fechamento no ano seguinte ao estabelecimento da reforma. O 

encerramento das atividades do Liceu que ocorre no final do ano de 1860 contraria, 

inclusive, as boas notícias que o segundo Vice-presidente da Província Comendador 

Manuel Teixeira de Souza apresentou em 22 de abril de 1860. 

 

A reforma porque passou e principalmente a sua restricta observancia, 
collocou este importante estabelecimento nas circunstancias de atingir os 
fins de sua instituição tanto quanto é possivel nos Externatos. Tem-se 
realisado as minhas previsões expostas no Relatorio que foi apresentado á 
Assembléa Provincial no anno p.p. 
Os lentes que ahi funcionão, como se tem visto pelo quatro que 15 em 15 
dias se publica, mostrão que (a par de outras qualidades) tem elles a da 
assiduidade no comparecimento ás classes que dirigem. 
De parte dos alumnos, dirigidos immediatamente pelo distincto Lente, que 
rege a sala de estudo, é innegavel ter-se conseguido regular 
comparecimento na dita sala e muito mais séria applicação ao estudo. Ahi 
mantem o Inspector uma disciplina tão severa quanto é possivel.239  

 

Entretanto, o presidente da província Conselheiro Vicente Pires da Motta 

admite que eram altos os gastos com o ensino secundário em Minas Gerais, e que 

estabelecimentos como Liceu Mineiro reuniriam poucos discípulos. Além de 

acreditar que os estabelecimentos destinados à educação da mocidade não fossem 

o meio mais seguro de instruir os jovens. 

 

A divisão dos estabelecimentos destinados á educação da mociade não me 
parece o meio mais seguro de chegar-se ao fim desejado. Acontece com 
elles como com tudo mais: não é o numero, mas a bondade que utiliza.  
Uma casa de educação regularmente montada acarreta despezas 
avultadissimas. Nenhum de vós desconhece as inumeras necessidades que 
cumpre consultar em tal casa. O desenvolvimento da intelligencia, pela lição 
das sciencias e artes liberaes demanda homens não só versados nellas 
como ainda aquellas qualidades raras que constituem o bom preceptor. O 
desenvolvimento da intelligencia não é comtudo o mais importante nem o 
mais difficil.  
(...) O primeiro facto que resulta da multiplicidade de casas de educação e o 
pequeno numero de dicipulos que cada uma dellas pode reunir. Com quanto 
a provincia de Minas tenta uma numerosa população, não é comtudo 

                                                 
239 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Motta 1860. 
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sufficiente para abastecer esses centos de pessoal necessario. Não tendo 
um avultado numero de dicipulos a consequencia natural é a seguinte: a 
renda dos collegios não é tal que possão supprir-se as necessidades de um 
bom estabelecimento, e garantir a seus directores os lucros a que tem 
direito por um trabalho tào improbo e cheio de responsabilidade.240 

 

Nesse sentido, o presidente de província Conselheiro Vicente Pires da Motta 

através da Lei Provincial 1.064 de 4 de outubro de 1860 determinou o fim do Liceu 

Mineiro, ao mesmo tempo em que extinguiu a Agencia Geral da Instrução Publica. 

Ficou o Governo autorizado a organizar em sua Secretaria uma Secção encarregada 

exclusivamente desta parte do serviço público, designando a categoria e número 

dos empregados indispensáveis, e marcando seus ordenados. 

 

Fica supprimido o Lycêo Mineiro, e o Governo conservará as Cadeiras de 
Latim, Francez, Inglez, Mathematicas elementares, Philosophia, Rhetorica, 
Geographia, e Historia, e reunirá duas destas matérias de ensino em uma 
só Cadeira, vencendo cada um dos Professores que assim as regerem mais 
metade do ordenado estipulado na presente Lei. O edificio occupado pelo 
Lycêo poderá ser utilisado para outra Repartição Publica á juizo do 
Governo, que providenciará neste caso outro qualquer lugar onde devão 
leccionar os Professores.241 

  

Mesmo com o fechamento do Liceu as cadeiras continuam reunidas no 

prédio do extinto Liceu Mineiro em 1861, por ordem do presidente da província 

Conselheiro Vicente Pires da Motta. O ordenado dos Professores de instrução 

secundaria seria o de oitocentos mil réis, pagos pela mesma forma estabelecida 

para os de instrução primaria242. 

 

Nos referidos Collegios o Governo reunirá desde já, ouvindo previamente os 
Directores, o ensino de duas materias de instrucção secundaria em uma 
Cadeira regida por um só Professor, a quem será abonada pela annexação 
mais metade do ordenado estabelecido na presente Lei.243 

 

No dia 23 de abril de 1861, em virtude da Lei Provincial 1.064 foram 

suspensas as aulas de retórica, filosofia, matemáticas, geografia e história, que 

                                                 
240 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Motta, 1860. 
241 MINAS GERAIS. Lei Provincial n.° 1.064, artigo 45, 1860. 
242 “O pagamento do ordenado dos Professores e das Professoras do ensino primário será feito 
mensalmente pelas Coletorias do Município a que pertencerem. Autorizando o Governo as ditas 
Repartições para este fim, e ai serão realistados por ordem do competente Inspetor Municipal que a 
expedirá a vista do atestado de freqüência e cumprimento exato de deveres do Professor, que exigir 
o pagamento, passado pelo Inspetor Paroquial”. (Livro da Lei Mineira, Lei Provincial 1.064, artigo 24, 
1860). 
243 MINAS GERAIS, Lei Provincial 1.064, artigo 42, 1860. 
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funcionavam no prédio do antigo Liceu Mineiro, por não terem freqüência legal. 

Segundo o artigo 36 da referida Lei provincial, as Cadeiras não providas, ou 

ocupadas por Professores, que ainda não tiverem títulos vitalícios, seriam 

suprimidas. Exceto uma Cadeira de Latinidade, e da Língua Francesa, para cada 

Vila ou Cidade mais populosa de cada Comarca, e para qualquer outra Cidade ou 

Vila, que estiver em uma distancia de mais de vinte léguas de outras Cadeiras 

idênticas244.  

A Lei 1.064, juntamente com seu Regulamento n° 49 auxiliam o presidente 

província Vicente Pires Motta em uma nova organização da instrução pública. Dessa 

forma, o externato da cidade de São João d’El Rei foi unido ao Colégio Particular de 

Duval. As cadeiras, então, foram reduzidas ao número de quatro: de Latim e 

Francêz; Inglês, e Matemáticas; Filosofia e substituição permanente de Latim, 

geografia, corografia do Brasil, cronologia e historia.  

Dessa forma, a junção do externato com o colégio particular foi possível 

através da Lei provincial que autorizou o Governo 

 

a dar todas as intrucções regulamentares para a plena execução da 
presente Lei, designando o processo das matriculas, os dias uteis do 
estudo, horas do ensino, feriados, o tempo, e a forma dos exames publicos, 
particulares, collegiaes, e dos habilitandos ao professorato primario e 
secundario, epoca dos concursos, policia das escolas, e das Cadeiras 
publicas e particulares, obrigações dos Professores, a maneira de obterem 
licença, e o medo porque serão aposentados, e responsabilisados para Ter 
lugar a suspensão ou demissão, os deveres dos Inspectores de Parochia e 
Municipaes, e das Commissões locaes e finalmente os da Secção de 
Instrucção Publica creada na Secretaria do Governo pela presente Lei.245 

 

Semelhante foi o caso da reunião de cadeiras no externato de Diamantina, 

em 30 de abril de 1861. O externato diamantinese foi reduzido a apenas quatro 

cadeiras, reunidas da seguinte forma: 1ª Latim, Francêz e Inglês; 2ª Filosofia 

racional e Retórica; 3ª Geografia Universal e Historia; 4ª Matemáticas em 

substituição de Latim e Gramática Nacional. 

Assim, com a mudança do presidente de província de Minas Gerais, houve 

também uma mudança no que se refere ao discurso sobre o ensino secundário na 

província. Entre os anos de 1862 e 1867, os presidentes província de Minas 

                                                 
244 Como vimos no capítulo anterior, os Colégios particulares subvencionados nas Vilas e Cidades, 
também, poderiam continuar a exercer suas tarefas mediante a um estabilidade e freqüência de mais 
de vinte discípulos. 
245 MINAS GERAIS, Lei Provincial 1.064, artigo 49, 1860. 
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lamentam profundamente o fechamento do Liceu e buscam alternativas para suprir a 

falta desse estabelecimento de ensino.  

O intervalo entre 1862-1867 o ensino secundário público mineiro voltou a ser 

relegado as aulas avulsas espalhadas por toda a província e algumas poucas aulas 

anexas em colégios particulares. O ensino secundário em Minas Gerais volta a ser 

organizado em estabelecimentos de ensino público somente a partir do ano de 1867, 

quando foram criados seis externatos públicos.   

O terceiro vice-presidente da província de Minas Gerais, Coronel Joaquim 

Camillo Teixeira da Motta, acusa o deplorável estado do ensino secundário mineiro 

pela ausência de um colégio provincial. Segundo ele seria necessário um 

estabelecimento de ensino secundário que fosse composto pelas mesmas 

disciplinas existentes no extinto Liceu Mineiro, e que fosse modelado pelo imperial 

Colégio de Pedro II. 

 

Desde que a Provincia de Minas se desenganou da esperança de ter em 
seu seio uma faculdade de direiro, é seu ideal permanente possuir ao 
menos um collegio modelado pelo de D. Pedro 2°, e revestido das mesmas 
prerrogativas. 
Tem-nos faltado uma condição: não possuimos ainda o material em que se 
encarne o beneficio desejado: não possuimos um collegio Provincial. 
Creal-o pois, e armal-o de bons creditos, é lançar a primeira pedra da 
instituição que ardentemente reclamamos. E é uma necessidade palpitante; 
aquelles que depois de educarem seus filhos em estabelecimentos 
conceituados, ainda se veem obrigados a novos sacrificios fasendo-os 
cursros por mera formalidade, e quiça com desvantagem, os collegios de 
especulação collocados como alfandegas ás portas das Academias, podem 
avalial-a melhor que ninguem. 
Despende com oito ou nove cadeiras que sobreviverão ao extincto Lyceu 
Mineiro, e cuja utilidade se mutiplicará com o augmento de alumnos. 
Alguns auxilios mesmo prestados a certos collegios podem reverter em 
beneficio de projectado, que estando sob as immediatas vistas do Governo 
e visando como unico lucro o beneficio publico, offerecerá mais vantajosa 
educação e a maior numero de alumnos pobres.246 

 

No ano seguinte, 1863, o presidente de província Conselheiro João 

Crispiniano Soares observou com estranhamento que “a província de Minas a maior 

e a mais populosa do Imperio, não possua ao menos um estabelecimento de 

instrucção intermedia, onde a mocidade se prepare para os estudos superiores”. De 

acordo com o presidente provincial seria necessário retornar à Lei provincial n.° 

                                                 
246 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Motta, 1862. 
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516247 de 10 de setembro de 1851 e ao Regulamento n.° 28248 da mesma Lei, 

enquanto não se promulgasse uma Lei que melhor servisse aos interesses de Minas 

Gerais.  

Dessa forma, o presidente da província acreditava que fosse essencial a 

restauração do Liceu Mineiro, para isso, seria necessário garantir bases sólidas 

fornecedoras de estabilidade a este educandário. O Liceu deveria ser composto por 

pessoas de confiança, tanto para os pais como para a população da província. 

No Relatório sobre a administração da província de Minas Gerais em 30 de 

Junho de 1867, o diretor geral da instrução pública, adotou um discurso ainda mais 

radical sobre a extinção do Liceu Mineiro promovida pela Lei n.° 1.064. Segundo o 

diretor, a Lei n.° 1.064 conseguiu apenas promover a desordem no ensino provincial, 

além disso, Minas Gerais estava sendo prejudicada pela ausência em relação às 

outras províncias do Império. 

 

Se com a promulgação da Lei n.° 1:064 o ensino primario deo um passo 
retrogrado, como já fiz sentir a V. Exc., no ensino secundario esta lei operou 
verdadeira desorganisação supprimindo todos os collegios publicos que 
existião na Provincia, e conservando apenas cadeiras avulasas entregues a 
si mesmas, sem direcção nem inspecção conveniente, e por isso mesmo 
incapazes de attingirem os seus fins e realisarem os institutos do legislador 
que as creou. 
Quasi todas as Provincias do Imperio tem por sua conta estabelecimentos 
de instrucção secundaria mais ou menos perfeitamente montados, onde não 
só se preparão aquelles que se destinão a cursarem as academias e 
escolas superiores do paiz, como fazem sua educação literaria os que não 
podendo por qualquer motivo alimentar tão elevadas aspirações, desejão 
com tudo adquirir conhecimentos que os tornem uteis a si e á patria. 
Em Minas entretanto nada disto havia, de sorte que mesmo aqui na Capital 
um moço de talento, mas que não dispozesse de recursos para ir comprar a 
instrucção em um collegio particular, tinha de contentar-se com os estudos 
incompletos que podesse fazer em uma ou outra aula, perdendo-se desta 
arte muitas intelligeencias, que em outras condições poderião ser 
vantajosamente approveitadas.249 

 

A tentativa de se reabrir o Liceu Mineiro estava vinculado as propostas de 

dinamizar o ensino secundário em Minas Gerais. O quarto vice-presidente da 

província de Minas Gerais, também, clamou à Assembléia Legislativa que fosse 

restaurado a Diretoria Geral de Instrução e o Liceu Mineiro, além disso, ele 

                                                 
247 Autorizou o Governo a reorganizar a Instrução Pública. 
248 Estabeleceu o cargo de Diretor Geral da instrução pública (cargo extinto juntamente com o Liceu 
Mineiro, em 1860). Além disso, determinou a criação de círculos literários para facilitar a fiscalização 
e determinou o funcionamento dos colégios públicos e particulares. 
249 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1867. 
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acreditava ser imperativo agregar novas funções ao ensino secundário para que ele 

pudesse obter maior sucesso.  

  

Entre aquelles á quem bastarão somente leves noções primarias, e os que 
se destinão á altas funcções sociaes, existe sem duvida uma classe que 
aspira ao exercicio de alguma especialidade insdutrial, ou profissão de uma 
certa importancia; mas onde ella irá adquirir os conhecimentos que lhe são 
precisos? 
Do actual systema de instrucção, que não prove de um modo conveniente 
sobre o futuro da sociedade, que a habilita insufficientemente para o 
exercicio da industria, e só cura de preparar a mocidade para a frequencia 
dos cursos de direito ou de medicina (á que aliás só mui poucos podem 
chegar) o que pode resultar gerarem-se em um grande numero de jovens 
aspirações que não poderão ser satisfeitas, e, o que é mais lamentavel, em 
detrimento do progresso industrial, e alguma vez mesmo dos interesses da 
paz. 
Parece-me pois que já á tempo de completar o ensino primario, e ampliar a 
sua destribuição, circunscrevendo e centralisado simultaneamento o ensino, 
que se tem denominado – secundario.250 

 

Nesse sentido, a comissão251 nomeada pelo Desembargador Pedro de 

Alcantara Cerqueira Leite, presidente da província de Minas Gerais, para dar um 

parecer sobre o estado da instrução pública, e ao mesmo tempo indicar as medidas 

que deveriam ser tomadas para o melhoramento desta, afirma que o ensino 

secundário seria responsável por habilitar o cidadão para que ele fosse capaz de 

exercer algum emprego ou cargo. As nove252 matérias exigidas pelos preparatórios 

das Escolas Superiores determinaria, também, os requerimentos básicos para os 

candidatos ingressarem nos empregos públicos. Sendo assim, o presidente de 

província afirma não haveria problemas no programa do ensino público em Minas 

Gerais.  

 

Com quanto o ensino secundario, mais ou menos completamente, habilite o 
cidadão para o exercicio d’algum emprego ou cargo publico, relativo á 
administração, e ainda á judicatura civil e criminal, ou tenda a dar á 
Sociedade Medicos, Bachreis ou Doutores, Sacerdotes e Pharmaceuticos, a 
Comissão não deixa de observar que é ainda mui defectivo o programma do 
ensino publico em Nossa provincia. 
Dado somente ao homem um minimo d’instrucção applicavel aos uzos da 
vida, passamos logo á formar o cidadão, que regulando esta no sentido 
moral e religioso, nos garanta o bem estar da outra e nos defenda ou 
conserve a existencia, a honra e a propriedade, sem curarmos de satisfazer 

                                                 
250 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Soares, 1864. 
251 Parecer da Comissão apresentada no Relatório de 14 de junho de 1865. 
252 Segundo o Relatório de 1865 seriam as seguintes matérias: Latim, francêz, inglês, português, 
matemáticas elementares, filosofia, retórica, geografia, história, teologia dogmática, química e 
botânica médicas, farmácia e matéria médica. 
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ás aspirações, ou antes ás necessidades, d’uma numerosa classe que, nas 
condições de poder passar do exercicio de simplices agencias ao de 
profissões bem caracterisadas, não poderia entretanto ascender á mais ou 
menos altas funcções ou posições sociaes.253 

 

Entretanto, a comissão propôs que as aulas avulsas de Latim e Francês, 

espalhados por todas as partes de minas, fossem substituídas “por aulas das linguas 

portugueza e franceza e de Arithmetica commercial – uma no ponto de cada 

comarca que ao Governo parecer mais conviniente254”. Segundo ele as aulas de 

latim estavam restritas aos externatos públicos e colegiais ou as aulas avulsas e não 

colaborariam para o fortalecimento dos estudos secundários.   

 

Todas as obras escriptas em Latim, ou todos os autores classicos, achão-se 
traduzidos nas lingoas modernas, maximé na que se tem tornado universal 
– a franceza; e á não ser um fanatico amor das fórmas, não póde a 
Commissão explicar a importancia que ainda se dá á uma lingoa ha tanto 
tempo morta. 
A commissão não fará considerações especiaes sobre a maior ou menor 
importancia das materias de nosso ensino secundario; ellas são pela mór 
parte preparatorios exigidos nas escholas superiores, e é isso bastante para 
que o seu ensino seja mantido. 
(...) Assim pois, entende a commissão que é despeza superflua a que se faz 
com essas aulas avulsas das referidas materias. Se o jovem alumno acha-
se em condições de aspirar ao exercicio d’algum emprego que não exija 
habilitações especiaes, ahi estão, alem das escholas primarias, as 
secundarias da Lingua Portugueza, Franceza e Arithmetica Commerical, 
uma em cada comarca; se porem poderem ser as vistas de seos 
educadores que elle vá matricular-se nos cursos speriores, os meios de que 
devem dispôr para o mais bastarão para menos, isto é, podel-o-hão manter 
nas sédes dos externatos, onde seguidamente se poderão applicar ás 
materias preparatorias. 

 

A comissão organizada em 1865 alertou para a importância de uma 

mudança para o plano de estudos do ensino secundário mineiro, afinal a “província 

encerra tantos germens de riquesa, e tantas materias primas” deveria utilizar esse 

potencial para fomentar diversas indústrias. Assim como no relatório antecessor, de 

1864, tenta-se criar novas possibilidades para o ensino secundário, principalmente 

através da indústria.  

 

Do actual systema de instrucção, que não prove de um modo conveniente 
sobre o futuro da sociedade, que a habilita insufficientemente para o 
exercicio da industria, e só cura de preparar a mocidade para a frequencia 
dos cursos de direito ou de medicina (á que alias só mui poucos podem 

                                                 
253 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Leite, 1865. 
254 Parecer da Comissão apresentada no Relatório de 14 de junho de 1865. 
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chegar), o que póde resultar é gerarem-se em um grande numero de jovens 
aspirações que não poderão ser satisfeitas, e, o que é mais lamentavel, em 
detrimento do progresso industrial, e alguma vez mesmo dos interesses da 
paz.255 

 

 

4.2 Os Externatos Públicos de Minas Gerais: um breve triunfo  

 

Esse hiato produzido pela Lei provincial n° 1.064 de 4 de outubro de 1860, 

com a extinção do Liceu Mineiro, e de todos os educandários de ensino secundário 

públicos, somente teve fim na criação de seis externatos públicos provinciais em 

1867. Por meio do artigo 17 do Regulamento n.° 56 da Lei provincial n.° 1.267 de 2 

de janeiro de 1866 foram estabelecidos os seguintes externatos: 

 

Ficão creados na provincia 6 externatos, sendo: 
Um na capital. 
Um na cidade de Sabará. 
Um na de S. João d’El-Rei. 
Um na da Campanha. 
Um na de Minas Novas. 
Um na de Uberaba. 
No da capital haverá as seguintes cadediras: 
Latim. 
Francez e inglez. 
Arithmetica, algebra até equações do 2.º gráo, geometria e trigonometria 
rectilinea. 
Philosophia racional e moral. 
Historia e geographia. 
Rhetorica e poetica. 
Nos outros externatos haverá as mesmas cadeiras, menos as de 
philosophia e de rethorica.256 

 

O Regulamento n.° 56 determinou, também, como condição essencial de 

permanência e funcionamento dos externatos a freqüência de 32 alunos, dentre 

todas as aulas. “Serão suspensos aquelles, que não attingirem a esta condição, do 

segundo anno em diante de sua installação257”. Caso houvesse suspensão de algum 

externato por falta de alunos o regulamento previa que as cadeiras deveriam ser 

conservadas, caso houvesse oito alunos freqüentes, e seriam consideradas avulsas.  

Em cada externato ficaria determinado as seguintes prescrições legais 

determinadas pelo artigo 90 do Regulamento n.° 56: 

                                                 
255 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, Leite, 1865. 
256 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 56, artigo 17, 1867. 
257 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 56, artigo 18, 1867. 
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§ 1.º Haverá em cada um delles, menos no da capital258, cuja direcção está 
determinada, um director que não poderá ser professor, um secretario, que 
será um dos professores do externato, que for designado, e um porteiro e 
contínuo. 
As nomeações e designações, demissões e dispensas, desses 
empregados, são de livre resolução do presidente da provincia. 
§ 2.º Estes empregados perceberão as gratificações, que vão marcadas na 
tabella que a este acompanha. 
§ 3.º Antes de completado o externato, e de entrar elle em effectivo 
exercicio, nenhyum dos empregados, que for noemado, terá direito á 
percepção de vencimentos. 
§ 4.º Os exames dos alumnos dos externato, serão feitos da fórma e nas 
épocas que o regiemnto respectivo  marcar, e serão presididos pelo seu 
director, que nomeará os examinadores. 
§ 5.º O director do externato verlará sobre o cumprimento de deveres dos 
professores e empregados da instrução publica e particular, não só do lugar 
em que estiver o externato, como de todo o respectivo termo, e 
communicará ao director geral, quanto lhe constar a respeito, devendo tal 
communicação ser feita pelo menos uma vez em cada trimestre. A elle 
prestarão os professores e directores de estabelecimentos de instrucção as 
informações que exigir. 
§ 6.º Até o dia 15 dos mezes de janeiro, abril, julho e outubro de cada anno, 
remetterão os direcotres dos externatos, ao director geral, os mappas de 
frequencia dos respectivos alumnos, devendo igualmente enviar-lhe até 15 
dias depois de encerradas as matriculas, a relação dos matriculados, tudo 
conforme os modelos que pelo director geral forem estabelecidos. 
§ 7.º O regimen interno, e economico dos externatos será estabelecido em 
regimentos e instrucções que para isso serão expedidos. 
§ 8.º Os certificados de frequencia dos professores e empregados do 
externato, serão passados pelo respectivo director, e visados pelo delegado 
e pelo director geral.259 

 

De maneira semelhante ao Regulamento n.° 44 de 1859, da Lei Provincial 

n.º 960 de 5 de Junho de 1858, o Regulamento n.° 56 determinou a criação de uma 

Diretoria Geral da Instrução Pública, com a finalidade de inspecionar e dirigir a 

instrução dita pública de Minas Gerais. Assim como o regulamento de 1859, essa 

diretoria estaria diretamente vinculada ao Externato da Capital, fiscalizando este 

último com ocorria anteriormente. 

Deste modo, foram instalados o Externato da Capital no dia 25 de junho de 

1867, e o Externato de Sabará no dia 15 de agosto do mesmo ano, como previsto no 

Regulamento n.° 56. Segundo o relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, 

apresentado no relatório do presidente província em 30 de junho de 1867, o 

externato público da capital contava com as seguintes matérias: Latim, francêz, 

inglês, aritmética, álgebra até as quatro equações do 2° grau, geometria e 

                                                 
258 A direção do Externato da Capital estava a cargo do Diretor Geral da Instrução Pública de Minas 
Gerais. 
259 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 56, artigo 90, 1867. 
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trigonometria retilínea, filosofia racional e moral, história e geografia, retórica e 

poética. 

 

De acordo com o livro de matrículas presente no Externato da Capital havia 

71 alunos matriculados. Dentre os quais estavam distribuídos da seguinte forma: 

A aula de Latim foi freqüentada por 30 alunos 

A de francêz e inglês 47 alunos 

A de matemáticas elementares 17 alunos 

A de filosofia 4 alunos 

A de geografia e história 10 alunos 

A de retórica e poética 4 alunos 

O Relatório do Diretor Geral da Instrução de Minas Gerais apresentou 

também através de uma circular os compêndios que deveriam ser adotados pelos 

Externatos públicos e igualmente pelas aulas avulsas fomentadas pela província. 

Assim sendo, com a utilização do sexto parágrafo do artigo 80 do Regulamento n.° 

56 o diretor propôs os seguintes compêndios a serem utilizados em Minas: 

 

Geographia – compendio do Senador Padre Thomz Pompeo de Souza 
Brazil – ultima edição. 
Historia – manual d’estudos para a preparação do Bacharelado em Letras – 
Historia do Brazil do Doutor Macedo. 
Rhetorica – lições elementares de eloquencia nacional por Freire de 
Carvalho – 6ª edição. 
Analyse – vida de S. Francisco Xavier, por João de Lucena – padre. 
Aarithemetica, Algebra, Geometria e Trigonometria – compendi do 
conselheiro Ottoni. 
Latim – grammatica de Castro Lopes para exercicios. Grammatica resumida 
do Padre Antonio Pereira e Novo methodo do mesmo autor. Selectæ Latinæ 
Sermonis. Virgilio, Horacio, Cicero, Tito Livio. 
Francez – grammatica de Emilio Sevene.  
Tradução – selecta franceza, e Charles André na parte poetica. 
Inglez – grammatica de Constancio.  
Tradução – resumo da historia de Roma pelo Dr. Goldsmith – class – Book. 
Philosophia – curso de philosophia por E. Barbe ultima edição.260 

 

As criações dos externatos públicos aparentemente trouxeram certa 

estabilidade no que diz respeito ao ensino secundário em Minas Gerais. Afinal esse 

ramo de ensino não estava mais aparado apenas por um estabelecimento público e 

                                                 
260 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1867. 
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através dos outros externatos além do da capital, foi possível vislumbrar um futuro 

mais glorioso para a mocidade mineira. 

Segundo o Relatório sobre o estado geral da instrução pública em Minas 

Gerais, apresentado como anexo do relatório do presidente de província de 1868, 

dos 6 externatos criados pelo art. 17 do regulamento n.° 56, cinco estavam em 

funcionamento neste ano. Sendo o da Capital, de Sabará, de São João d’El-Rei, da 

Campanha e de Minas Novas, de tal forma que esses cinco externatos contavam 

com 30 cadeiras, ao todo, dos quais estavam providas definitivamente 9, 

provisoriamente 13 e vagas 8 no ano de 1868. 

O número de alunos matriculados nos externatos estava distribuído, nesse 

ano, da seguinte forma: 

 

Externato da Capital, comprehendidos 27 alumnos das aulas de pharmacia 
100 
Externato de Sabará 57 
De S. João d’El-Rei 64 
Da Campanha 53 
De Minas Novas 38 
Total 312 261 

 

No anexo E onde são apresentados nominalmente os diretores e Lentes dos 

cincos externatos, podemos perceber que existiu no início desses educandários 

certa limitação ao que se refere à diversidade de matérias. Encontraremos apenas 

as matérias de latim, francês, inglês, matemáticas, geografia e história, com exceção 

do externato da capital, que contava com a de retórica poética, e o externato da 

Campanha que havia uma matéria de filosofia.  

No entanto, o mais importante seria notar uma diversa concepção na união 

de determinadas matérias, a exemplo da aula de geografia ora relacionada à aula de 

inglês, como foi o caso no externato de São João d’El-Rei, ora essa matéria foi 

relacionada a de história nos demais externatos. Isso representa que mesmo com a 

difusão dos externatos não possibilitou a uniformidade do ensino secundário na 

província de Minas Gerais. 

Segundo o relatório sobre o estado geral da instrução pública de 1868, havia 

a necessidade da compra objetos indispensáveis ao ensino nos Externatos, tais 

como globos, mapas e os compêndios determinados pelo Diretor Geral da Instrução. 

                                                 
261 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1868. 
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As requisições desses materiais a pedido dos diretores dos externatos, tinham sua 

compra autorizada pela presidência da província. 

A trajetória dos cinco externatos públicos instalados em Minas Gerais 

tiveram seu percurso interrompido pela Lei provincial n.° 1601 de julho de 1868, que 

extinguiu todos esses educandários. O ensino secundário voltou a ser relegado as 

aulas avulsas espalhadas pela província, como aconteceu anteriormente no 

momento da extinção do Liceu Mineiro em 1860. Porém, as aulas avulsas, nesse 

momento, estavam reduzidas apenas as cadeiras de Latim e Francês. Cabe aqui 

ressaltar que o Externato de Uberaba, também criado pelo Regulamento n.° 56 da 

Lei provincial n.° 1.267 de 2 de janeiro de 1866, não chegou a ser instalado. 

A Lei que deveria ser executada a partir de julho de 1868 determinou a 

demissão de 22 professores que atuavam nos externatos, os externatos de Minas 

Novas e da Campanha que não contavam com nenhum professor vitalício foram 

extintos imediatamente a execução da Lei. O professor vitalício que ministrava suas 

aulas no Externato da Campanha foi direcionado para trabalhar na cadeira de latim e 

francês dessa cidade.  

O Externato da Capital que contava com quatro cadeiras, compostas por 

professores vitalícios, deveria ser reduzida às matérias de Latim, de Francês e de 

matemáticas. Todo o pessoal foi designado para compor esse externato, assim 

como os empregados da Diretoria Geral da Instrução foram destituídos de seus 

cargos. De acordo com o anexo sobre a instrução pública, divulgada no relatório do 

presidente de província de Minas Gerais, José Maria Corrêa de Sá e Benevides, em 

14 de maio de 1869, por falta de freqüência legal foram suspensas as cadeiras de 

retórica e filosofia do externato da capital, a de filosofia do externato de São João 

d’El-Rei e a de francêz e inglês, geografia e história do externato de Sabará. 

Em outro anexo sobre a situação da instrução pública, presente no seguinte 

relatório do presidente de província José Maria Corrêa de Sá e Benevides, também 

em 1869, questionou-se o fechamento de todos os externatos. Denunciando o 

pequeno número de alunos presentes nas aulas avulsas, que não tinham uma 

fiscalização efetiva, e que os externatos contavam com um número suficiente para 

continuar funcionando.  

 

Se, em attenção aos recursos finaceiros da provincia, reputei excessivo o 
numero de externatos então creados, nem por isso póde hoje lisongearme a 
suppressão de todos.  
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(...) Nestes [externatos] o numero de alumnos era illimitado, e a inspecção 
legal por parte do governo activa e vigorosa. Naquelles [aulas avulsas] fixa-
se sempre um pequeno numero de alumnos, e ou não ha fiscalisação, ou 
esta é completamente nulla pelos embaraços que lhes são oppostos.  
Ora, convertidas essas subvenções para as despezas com o 
estabelecimento e custeio de tres externatos, conforme indico, não haverá 
accrescimo na verba respectiva, e as vantagens serão immensas.  
E nem se diga que foi mingua de jovens ávidos de instrucção, nem a 
ausencia de fagueiras esperanças nos beneficios fructos garantidos por 
taes estabelecimentos, que determinarão a suppressão dos mesmos.  
As matriculas existentes nesta repartição dão como frequentes: Em Sabará 
57 alumnos 
Minas-Novas 37 alumnos 
Campanha 50 alumnos 
S. João d’El-Rei 64 alumnos 
Ouro Preto 83 alumnos.262 

 

Diante dessa nova lacuna criada pela Lei Provincial n.° 1.601 de 1868, não 

demoram as lamúrias pelo espaço deixado pelos estabelecimentos extintos. 

Inevitavelmente, a falta de educandários públicos ficava diretamente relacionada à 

ausência de organização do ensino secundário mineiro, prejudicando mais uma vez 

a “talentosa mocidade mineira”.  

 

Concluindo, não posso deixar de lamentar como Dr. Director geral a má 
organização do ensino secundario em nossa provincia, a qual possuindo 
uma tão grande população disseminada em tão vasto territorio não tem se 
quer um collegio onde a sua numerosa e intelligente mocidade encontre um 
curso completo de preparatorios, nos quaes se habilite para os estudos 
superiores.263 

 

Com o fim dos externatos não somente a falta de organização do ensino 

secundário foi apontada como problema pelos presidentes de província e pelos 

diretores da instrução pública, mas a incapacidade de formar jovens para ingressar 

nas academias superiores de ensino e consequentemente relegando a província de 

Minas Gerais a um grau inferior diante do Império.  

 

A organisação actual do ensino secundario nesta provincia não está a par 
de sua riqueza e importancia. É sem duvida uma anomalia que, existindo 
em outras provincias de muito menos recursos collegios bem montados de 
instrucção secundaria, só em Minas se considere inutilmente dispendiosa 
ou superior ás forças de seu orçamento a manutenção de taes 
estabelecimentos.264 

                                                 
262 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1869. 
263 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1870. 
264 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1870. 
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No mesmo sentido declara o presidente da província de minas Doutor 

Antonio Luiz Affonso de Carvalho, no relatório de 2 de março de 1871: 

 

Estes algarismos265 compungem a que me observa o que esta provincia é e 
vale, e o atraso que hoje lhe causa, e maior lhe ha-de causar, a falta de 
instrucção e educação á tanta mocidade valida e intelligente, que pode ser 
encaminhada para as artes e officios, para a lavoura e o comercio, para as 
sciencias e as letras, para todas as profissões honestas e uteis, 
concorrendo com sua actividade e aptidão para o progresso do paiz.266 

 

Para sanar o problema da educação secundária em Minas Gerais foi 

novamente sugerido a criação de três colégios ou liceus públicos que fossem bem 

montados e que pudessem representar uma regularidade para esses estudos na 

província. A organização desses estabelecimentos viria acabar com o problema dos 

gastos públicos, principalmente se fossem criados junto às escolas normais, e 

acrescentaria instrução aos jovens que pretendessem matricular-se nas faculdades 

e cursos superiores do Império habilitando-se nas matérias preparatórias. 

 

Crear as escolas normaes é pois uma necessidade, e podemos ter mais de uma, 
annexando-se aos Lyceus, cujos lentes podem ensinar aos alumnos mestres 
arithmetica, systema metrico, desenho, historia, geographia, grammatica philosophica 
da lingua portugueza e mais algumas materias para que justifiquem habilitações, 
chamando-se para outraas os lentes necessarios.  
Por este modo reunem-se em um só edifficio, livrando-se a despesa dos alugueis, 
aproveitão-se os lentes do lyceu, poupando-se maiores ordenados, e facilita-se a 
todos os que se quizerem dedicar  ao professorado, a este sacerdocio tão sublime, a 
obtenção da sua carta de habilitação. 
(...) As grandes distancias exigem esta medida: podendo-se crear desde já tres 
lyceus, um na Campnha, outro em S. João d’El-Rei e um nesta capital, continuando 
as escolas avulsas nos lugares, em que se não estabelecerem os lyceus, collegios 
subvencionados e seminarios, como em Marianna e Diamantina. Os tres lyceus 
podem fazer-lhe a despesa annual de sessenta a setenta contos de réis, a vinte ou 
vinte cinco contos por cada um, ensinado-se latim, francez, inglez, grammatica 
philosophica da lingua portugueza, philosophia racioanl e moral, arithmetica e 
algebra, gometria e trigonometria, rhetorica, poetica e literatura, geographia e 
astronomia, historia antiga, media e moderna, desenho e musica.  
É o restabelecimento dos externatos, com conveniente alteração.267 

 

O plano para instalação desses colégios ou liceus públicos estava 

organizado por região “um ao norte, outro no centro, e outro ao sul da província”. 

                                                 
265 O relator referiu-se ao baixo número de matrículas no ensino secundário em minas. 
266 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1871. 
267 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1871. 
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Dessa forma, os externatos de Sabará, Minas Novas e Uberaba não estavam dentro 

dos planos dessa organização, devido à localização deles. 

 

O regulamento n° 56 creou-se tambem em Sabará, Minas Novas e 
Uberaba: estes podem ficar esperados; Sabará dista apenas 14 leguas da 
capital, Minas Novas tem bem perto a Diamantina, e Uberaba não perderá 
muito, porque se lhe não dê já este melhoramento, sendo-lhe já uma 
vantagem poder remetter seus filhos para tres lyceus em sua provincia, 
escolhendo qual o qie melhor ensine e lhe convenha, do que paraa fóra, no 
Rio de janeiro, ou Bahia, S. Paulo, ou Pernambuco, para estudarem os 
preparatorios indispensaveis á matricula nas academias e faculdades.268 

 

 

4.3 Os Externatos Públicos de Minas Gerais: uma nova tentativa 

 

 

O ensino secundário na província de Minas Gerais foi novamente organizado 

a partir da Lei n.° 1.769 de 4 de abril de 1871 e pelo seu Regulamento n.° 62 de 11 

de abril de 1872. Esses dispositivos legais estabeleceram diretrizes para o 

funcionamento do ensino, além disso, foram restaurados em minas quatro dos seis 

externatos criados pelo do Regulamento n.° 56 da Lei provincial n.° 1.267 em 1866, 

e que forma extintos pela Lei provincial n.° 1601 de julho de 1868. 

A Lei provincial n.° 1.769 de 4 de abril de  1871 autorizou o presidente da 

província: 

 

§ 1.º A crear um lyceu ou externato nesta capital, no qual leccione os 
preparatorios necessarios para admissão nas faculdades e cursos 
superiores do imperio e bem assim desenho e musica e a restaurar os 
externatos das cidades de S. João d’El-Rei, Campanha e Minas Novas.269 

 

Posteriormente, foram restaurados os externatos de Sabará e de Paracatú. 

E, instalados em 1872 o externato da capital e externatos de São João d’El-Rei, 

Campanha, Sabará e Minas Novas. Esse último não chegou a ser instalado 

efetivamente em Minas Gerais até o final do Império. O externato de Paracatú 

somente começou a funcionar em 1880, e em 1878 foi instalado o externato de 

Diamantina por outro dispositivo legal. Segundo relatório do Inspetor Geral Interino 

                                                 
268 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1871. 
269 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1871. 
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da Instrução Pública, anexado ao relatório de presidente de província de Minas 

Gerais de 15 de janeiro de 1873:  

 

Installou-se o Lycêo desta capital a 18 de abril, sendo nomeado para 
Director do mesmo por acto de 21 de junho ultimo o conego Dr. Joaquim 
Maximo da Rocha Pinto, e para Secretario o cidadão Antonio Moreira 
Coelho. 
Nelle funccionão os seguintes lentes: 
De Portuguez, Dr. João Joaquim da Fonseca Albuquerque 
De Latim, Joaquim Patricio Teixeira 
De Inglez, Jorge Julio Henrique Malard 
De Francez, David Moretsohn Filho 
De Mathematicas, Bacharel José Xavier Ferreira Junior 
De Geographia e Historia, Luiz Sauvieau 
De Rhetorica, Ovidio João Paulo de Andrade 
De Philosophia, Rev. Conego Dr. Joaquim Maximo da Rocha Pinto 
De Desenho Linear, Bacharel José Xavier Ferreira Junior 
De Musica, Caetano José Augusto de Menezes 
Em 31 de julho seguinte foi installado o de S. João d’El-Rei; em 8 de agosto 
o da Campanha; a 19 de setembro o de Minas Novas; e a 21 de Outubro o 
de Sabará.270 

 

No entanto, o Inspetor acreditava que o avolumado número de externatos 

seria prejudicial à província mineira em termos financeiros, e que o ensino 

secundário mineiro necessitava de um estabelecimento literário que tivesse as 

mesmas regalias do Imperial Colégio de Pedro segundo.   

 

Não é a primeira vez que se tem tentado crer na Provincia Lycêos e 
externatos em seus diversos pontos, mas infelizmente a existencia delles, 
qual a do meteôro, nem ao menos seria sentida ou lembrada se porventura 
para attestal-a não se encontrasse nos balanços do Thesouro Provincial 
grandes sommas em vão despendidas.  
Igual será a sorte dos actuaes porque os edificios, que acompanhão as 
creações officiaes em materia de ensino, subsistem e repellem a confiança 
publica.  
Se é necessario, e eu concordo com isso termos um estabelecimento 
litterario na Provincia, em que possa a mocidade fortunosa adquirir o ensino 
preliminar para as sciencias e humanidades, então crêe-se um 
estabelecimento com internato e externato, e dem-se-lhe todas as regalias 
do Collegio Pedro II.271 

 

O Regulamento n.° 62 de 1872, da Lei provincial n.° 1.769 de 4 de abril de 

1871, determinou que o ensino secundário público seria composto pelas seguintes 

disciplinas:  

Português 
                                                 
270 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1873. 
271 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1873. 
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Latim 

Francês 

Inglês 

Aritmética, geometria e álgebra até as equações do segundo grau. 

Geografia e história 

Retórica e poética 

Filosofia 

No externato da capital, novamente denominado Liceu Mineiro, seriam 

ensinadas todas essas disciplinas, além de música e desenho272. Enquanto nos 

demais externatos não seriam ensinados as disciplinas de Português, de Retórica e 

poética, e de filosofia.  

Os externatos teriam suas cadeiras suspensas se depois de dois anos de 

sua instalação não conseguissem firmar freqüência legal igual ou superior a 15 

alunos nas disciplinas de línguas e de 8 alunos na de ciências. O número da 

freqüência deveria ser fiscalizado pelo Inspetor da comarca, que em seguida 

transmitiria ao Inspetor Geral da Instrução Pública e caso fosse necessário 

comunicaria a deficiência ao presidente da província. Desse modo, ficariam a cargo 

do presidente da província suprimir ou não essas cadeiras. 

Seriam mantidas pelo regulamento as aulas avulsas de Latim e Francês 

existentes, no entanto, não seriam criadas mais cadeiras desse tipo, sem ato 

expresso da Assembléia Provincial. As cadeiras avulsas que existiriam na mesma 

cidade dos externatos seriam anexadas às esses educandários públicos.  

No relatório do Inspetor Geral interino da Instrução Pública, publicado na 

exposição do presidente de província do dia 15 de janeiro de 1873, questionou qual 

a finalidade do ensino excessivo das línguas mortas aos jovens estudantes mineiros. 

O inspetor acreditava que o ensino secundário em Minas Gerais, deveria avançar 

além das disciplinas das humanidades.  

 

Qual seria a sorte do povo que fosse todo philosopho, rhetorico, e literato se 
não sobrassem mecanicos e artistas? Entre esse povo a sciencia não 
prosperecia e a pobreza e o aniquilamento viria apagal-o da terra. 
Do que nós precisamos actualmente á de educar o povo, e preparal-o para 
satisfazer as necessidades presentes, e a uma infinidade de outas, que o 
prgresso futuro tem de trazer-nos com rpidez. 

                                                 
272 Em 5 de fevereiro de 1875 foi concedido uma autorização para a contratação de professores de 
música, desenho linear e noções gerais de geometria plana no externato da Campanha. Desde que 
as gratificações não fossem iguais as dos lentes dessas matérias no Liceu Mineiro. 
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Para esta em nada ajuda o ensino das linguas mortas; o da nacional e 
franceza é mais que sufficiente. 
Não precisamos da philosophia, da rhetorica e outras disciplinas, sómente 
necessarias para aquelles que se querem instruir nas sciencias e 
humanidades.273 

 

Certamente as preocupações do Inspetor em relação ao abandono do Latim 

e do Grego não estavam livres da influência direta dos exames preparatórios 

existentes na Corte, por meio do Decreto Imperial n.° 4.430 de 30 de outubro de 

1869 foi instituído o português como disciplina exigida nesses preparatórios. O 

decreto determinou o seguinte: 

 

No dia 3 de novembro de cada anno começará na secretaria da Instrução 
primaria e secundaria do Município da Corte, a inscripção dos alumnos das 
escolas publicas e dos collegios e dos professores particulares, que 
pretenderem fazer exame das línguas portuguesa, latina, franceza e 
ingleza, exigidas como preparatorios para a admissão nos cursos de 
estudos superiores do Imperio. A inscripção será encerrada no dia 15 do 
mesmo mez.  
Na referida secretaria abrir-se-há igual inscripção no dia 10 de janeiro de 
cada anno para os alumnos que tiverem de fazer exame de philosophia, 
mathematicas, historia e geographia, rhetorica. Esta inscripção será 
encerrada no dia 22 do mesmo mez274.  

 

O vice-presidente da província de Minas Gerais, Francisco Leite da Costa 

Belem, afirmou que os déficits criados pelas Leis provinciais n.° 1.400275 e n.° 

1.601276 teriam sido sanados pela Lei n.° 1.769 com a criação de escolas normais e 

dos externatos, contudo, afirma que “ampliou em demasia o ensino secundario, com 

prejuiso do primario, e elevou a somma da despeza, talvez sem proveito real277”. Ele 

acreditava que a manutenção exclusiva do Liceu Mineiro na capital seria suficiente 

para o ensino secundário, não havendo necessidade de se conservar os demais 

externatos públicos. 

 

Parece-me pois que, conservando-se o Lyceu mineiro, ao qual convem dar 
melhor organisação, supprimindo os externatos existentes, bem como as 
aulas avulsas de latim e francez nas villas e cidades, que não forem sédes 
de comarcas, e conservando-as somente nestas, nas quaes se crearão 

                                                 
273 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1873. 
274 BRASIL. Decreto Imperial n.° 4.430 de 30 de outubro de 1869. 
275 MINAS GERAIS. Lei provincial, de 9 de dezembro de 1867, que interrompe o funcionamento dos 
externatos enquanto não fossem aplicados os dispositivos legais existentes no Regulamento n.° 56. 
276 Lei provincial que mandou fechar todos os externatos públicos. 
277 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1873. 
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tambem cadeiras de mathematicas, teremos feito, quanto á instrucção 
secundaria, o que permittem actualmente as forçasda provincia.278 

 

As matrículas nos externatos estariam abertas do dia 15 ao dia 30 de 

janeiro, e para o estudo de línguas a matrícula poderia ocorrer durante o ano todo. 

Os estudantes deveriam pagar de matrícula 10$ réis, além disso, apresentar 

certificado de aprovação nas matérias da primeira parte da instrução primária. Para 

a matrícula nas aulas de filosofia ou de retórica teriam que apresentar certificado de 

aprovação em Latim e Francês. 

Segundo o art. 145 do Regulamento n.° 62, a matrícula nas aulas 

secundárias dependeria também dos dispositivos §§ 3.º e 4.º do art. 47. 

 

Haverá em cada escola um livro de matricula dos alumnos, rubricado pelo 
respectivo inspector parochial, e escripturado, segundo o modelo que for 
dado no regimento interno. 
§ 3.º Não poderáõ ser admittidos á matricula meninos, que não forem 
vaccinados e padecerem molestias contagiosas: aquelles que, já 
frequentando a escola, vierem a soffer de taes molestias, serão 
promptamente despedios. Os que, porem, tiverem molestias contagiosas 
curaveis, poderáõ ser matriculados ou admittidos na aula, logo que ficarem 
bons. 
§ 4.º Tambem não poderão ser matriculados os que não forem livres, e nem 
meninos menores de 5 annos.279 

 

Após as matrículas o ano letivo do ensino secundário deveria começar no 

primeiro dia de fevereiro e terminar no dia 15 de novembro. A duração das aulas e a 

distribuição das horas deveriam seguir o regime interno de cada externato. O 

Regulamento n.° 62 determinou apenas o horário de estudos das lições em comum 

para todos os externatos.  

 

No intervallo das aulas, de manhã, e das 4 ás 6 horas da tarde, os alumnos 
de cada externato estudarão suas licções reunidos em uma sala do 
estabelecimento, sob a vigilancia de um dos respectivos professores, 
conforme o disposto no art. 165 § 5.º280. 

 

Os feriados aconteceriam toda quinta-feira de cada semana, em que não 

houvesse dia santo de guarda. Além disso, seriam feriados os dias de festividade 

                                                 
278 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1874. 
279 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62, artigo 47, 1872. 
280 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62 § 5.º A’ presidir o salão de estudos, segundo o art. 140, em 
cada semana, que lhes tocar por escala. 
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nacional designados por lei, os de luto público declarado pelo governo, os de 

carnaval até quarta-feira de cinza, os da semana santa. E o recesso do natal 

começaria no dia 15 de novembro e terminaria no dia 31 de janeiro. 

Os meios disciplinares para os alunos estavam divididos em recompensas, 

que consistiriam em elogio do mestre, boas notas, lugar de distinção, bilhete de 

satisfação, medalha e distribuição anual de prêmios. E, também por punições como 

repreensão, perdas de boas notas, lugar de castigo, retenção com tarefa, perda de 

medalha, comunicações aos pais para castigo maiores e expulsão da escola. 

 

A pena de expulsão só será applicada aos incorrigiveis, que possão 
prejudicar os outros por seu exemplo ou influencia, depois de esgotados os 
recursos do professor e da autoridade paterna, e precendendo autorisação 
do inspector parochial, ouvido o respectivo conselho. § Unico. Da imposição 
ou não d’essa pena poderáõ interpôr recurso para o inspector de comarca, 
tanto o pai, tutor ou protector do alumno, como o professor, que a tiver 
reclamado.281 

 

Os exames aconteceriam ao final de cada ano, e deveriam começar no dia 

15 de novembro. Os professores se reuniriam em congregação para verificarem 

quais os alunos que estariam propensos a fazer exame, e nesse momento 

formulariam os pontos para os mesmos exames, marcando o dia em que deveriam 

começar. 

 

Os exames serão oraes e por escripto em cada disciplina, sobre um ponto 
tirado á sorte. Serão examinadores – o professor da respectiva cadeira e 
outro que for designado pelo inspector geral, que presidirá o acto, quando 
os exames forem dos discipulos do director do lycêo. Concluidos todos os 
exames, o director do externato fará publicar uma lista dos approvados e 
reprovados. (Livro da Lei Mineira, Regulamento n.° 62, artigo 149, 1872). 

 

Após os exames, os Lentes da congregação indicariam ao Inspetor Geral da 

Instrução Pública os alunos que seriam dignos de receber prêmios e medalhas. O 

resultado dos exames deveria ser publicado nos jornais oficiais da província mineira, 

juntamente com os nomes dos favorecidos pelos prêmios. A legislação previa, ainda, 

que 

 

A approvação em todas as materias leccionadas nos externatos, excepto 
musica e desenho, comprovada por certificado do inspector geral, passado 

                                                 
281 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62, artigo 52, 1872. 
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em vista das actas de exame, dará aos que a obtiverem preferencia para os 
empregos publicos provinciaes.282 

 

Os externatos contariam pessoal administrativo, que auxiliariam o 

funcionamento desses estabelecimentos. O Liceu Mineiro seria composto por um 

diretor, que seria um dos respectivos professores designado pelo presidente da 

província. Um secretário, também nomeado pelo presidente da província, um 

porteiro que acumularia a função de vigia, nomeado pelo Inspetor Geral da Instrução 

Pública. Para o Liceu Mineiro deveriam ser contratados, ainda, Lentes para o ensino 

de desenho e música, designados pelo presidente da província.   

 

Nos outros externatos servirá de director o inspector da respectiva comarca, 
pelo que terá mais a gratificação marcada no art. 17. 
Haverá tambem um porteiro, que servirá de continuo, com ordenado de 
250$ e 15á de continuo, com ordenado de 250$ e 150 de gratificação. 
Servirá de secretario o professor, que for designado, com a gratificação de 
200$000.283 

 

Os diretores dos externatos seriam substituídos pelo professor, que o 

presidente da província houvesse previamente designado. Os diretores enviariam 

aos pais, tutores, ou encarregados dos alunos boletins284, mencionando o número 

de faltas que de cada um, seu procedimento e boas ou más lições durante o mês. 

Além do regulamento interno de cada externato, os diretores dos externatos 

deveriam seguir as seguintes determinações: 

 

§ 1.º Visitar as aulas e sala de estudo, e assistir, todas as vezes que lhe for 
possivel, as licções e mais exercicios escolares. 
§ 2.º Exercer a policia no recinto do externato e a mais activa vigilancia na 
manutenção dos bons costumes, evitando que se introduzão preaticas 
abusivas na disciplina escolar, e no regimen do estabelecimento. 
§ 3.º Organisar, de accordo com a congregação dos lentes, o orçamento 
annual do externato e remettel-o ao inspector geral. 
§ 4.º Dar ao inspector geral informações das occurrencias importantes, que 
se derem no externato, e remetter-lhe no fim de cada anno lectivo um 
relatorio circumstanciado sobre os trabalhos escolares do anno e sobre a 
assiduidade e comportamento dos professores, acompanhado tudo de um 
mappa nominal dos alumnos de cada uma das aulas, com declaração do 
tempo das matriculas, frequencia, aproveitamento, comportamento, 
naturalidade, idade e filiação dos mesmos.285 

 

                                                 
282 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62, artigo 52, 1872. 
283 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62, artigo 153, 1872. 
284 Esses boletins, segundo o Regulamento n.° 62, seriam formulados pelo diretor tendo em vista as 
informações mensais dos respectivos professores. 
285 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 62, artigo 155, 1872. 
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Após o primeiro ano de funcionamento dos externatos realmente instalados 

na província mineira, foi relatado pelo vice-presidente da província Francisco Leite 

da Costa Belém a movimentação das disciplinas em cada educandário público de 

ensino secundário em Minas Gerais.   

 

Lyceu Mineiro 
Este estabelecimento, sob as vistas immediatas do inspector geral da 
instrucção publica, vai proseguindo com regularidade. 
O movimento da matricula em 1873 foi o seguinte: 
Aula de portuguez 27 alumnos matriculados, 16 frequntes e 1 prompto. 
1° e 2° anno de latim 28 matriculados e 26 frequentes. 
3° anno de latim e philosophia – 7 matriculados, 6 frequentes, 1 prompto. 
Francez 21 matriculados, 18 frequnetes, 3 promptos. 
Mathematicas 15 matriculados e frequentes. 
Geographia e Historia 8 matriculados e frequentes. 
Rhetorica e Poetica 3 matriculados, e frequentes. 
Externato de S. João d’El-Rey 
Portuguez 35 matriculados, 34 frequentes. 
Latim, Philosophia e Rhetorica 27 matriculados,  14 frequentes, 7 promptos, 
em latim. 
Francez e mathematicas 28 matriculados,  15 frequentes. 
Geographia e Historia 18 matriculados,  10 frequentes, e 3 promptos. 
Externato da Campanha 
Latim 40 matriculados,  35 frequentes, e 5 promptos. 
Francez 20 matriculados,  14 frequentes, e 3 promptos. 
Historia e Geographia 27 matriculados,  22 frequentes. 
Mathematicas 5 matriculados e frequentes. 
Externato de Sabará 
Latim e francez 36 matriculados e 29 frequentes. 
Geographia e Historia 26 matriculados e 16 frequentes. 
Mathematicas 26 matriculados, 16 frequentes. 
Portuguez 22 matriculados e 10 frequentes. 
D’este estabelecimento não se sabe o numero de alumnos approvados, 
porque deixarão de ser remettidas as actas dos exames. 
A matricula, pois, foi de 429 alumnos, a frequencia de 302, e o numero de 
approvados de 24, afora o externato de Sabará.286 

 

Mesmo com uma matrícula e uma freqüência regular o vice-presidente da 

província revela ser dispendioso manter esses quatro externatos em Minas Gerais. 

Segundo ele, bastava para a província o que o ensino secundário fosse transmitido 

apenas pelo Liceu Mineiro na capital e os externatos deveriam ser substituídos por 

aulas avulsas nas sedes de comarcas. 

Em seguida foram criados os externatos de Diamantina e d Paracatú, o 

primeiro através da Lei provincial n.° 2342 de 12 de julho de 1876 e o segundo Lei 

provincial n.° 2476 de 9 de Novembro de 1878. Com a instalação do externato de 

Diamantina no dia 9 de julho de 1878, e a instalação do externato de Paracatú em 

                                                 
286 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1874. 
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1880, a província de Minas Gerais passou a contar seis externatos públicos 

destinados à educação da mocidade mineira. 

Apesar da quantidade de externatos e mesmo com a organização proposta 

pelos dispositivos legais, com o intuito de promover um maior aproveitamento da 

instrução nesses educandários públicos, as críticas destinadas aos externatos foram 

recorrentes. O presidente da província de Minas Gerais João Capistrano Bandeira 

de Mello, denunciava que o ensino secundário na provícnia continuava com 

problemas no programa de disciplinas e na organização administrativa do ensino. 

 

Assim, nota que foi eliminado do programma oficial o estudo das sciencias – 
a phisica, a chimica, as sciencias naturaes, a parte do ensino secundario 
que habilita para a pratica da vida; e que os estabelecimentos referidos, 
sem regulamentos energicos, sem livros, sem bens utensilios, isolados em 
uma sociedade, onde não preponderão nem os estimulos, nem o gosto pelo 
estudo, não pode attingir ao alvo que se tem em vista, parecendo-lhe que, si 
se desse ao lyceo, e a um ou dous dos externatos, uma organisação no 
sentido conveniente, se poderia dispensar os outros externatos, visto como 
para os estudantes pobres ha os collegios particulares subvencionados.287 

 

O presidente da província Francisco de Paula da Silveira Lobo, em relatório 

do dia 10 de agosto de 1878, afirmou que os gastos com os externatos e com as 

aulas avulsas de ensino secundário não apresetavam retornos satisfatórios para a 

provícnia de Minas Gerais. Para o preseidente da provícnia, Minas Gerais lucraria 

muito mais com o fechamento da maioria das aulas e dos externatos e com a 

concentração de esforços no Liceu Mineiro.  

 

Como bem informa o inspector geral em seu relatorio, alem de outras 
causas que para isso influem, como seja a má organisação delles e falta de 
methodo de ensino, muito concorre tambem a nenhuma vantagem que 
offerecem aos alumnos que os frequnetão. Não sendo possivel reorganisal-
os nos termos convenientes, porque a isso obstão os recursos da provincia, 
melhor seria supprimil-os (salvo somente os de Paracatú e Diamantina, pela 
sua posição topographica), e com as economias d’ahi resultantes, dar mais 
vastas proporções ao lyceu mineiro.288 

 

Os dirigentes mineiros acreditavam que copiando o Imperial Colégio de 

Pedro Segundo proporcinaria aos alunos dos externatos públicos em Minas Gerais 

matrícula garantida nos cursos superiores ao final dos exames. Dessa forma, o 

                                                 
287 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1877. 
288 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1878. 
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ensino secundário teria uma maior freqüência e uma concorrência mais acirrada em 

Minas. 

 

A exemplo do que acotece em outras provincias, e com o externato de D. 
Pedro II, conviria inpetrar dos poderes geraes a regalia de servirem os 
exames feitos neste estabelecimento para matricula nos cursos superiores. 
Avultaria assim a sua frequncia, desde que o estudante tivesse a certeza de 
que o tempo consumido no lyceu mineiro, com perseverança e 
aproveitamento, lhe daria direito aquella matricula. Emquanto isto não 
acontece, a concurrencia será escassa. Não é certamente incentivo para 
augmentar-lhe a frequencia, o verem-se os alumnos obrigados, depois de 
muito trabalho e provas de habilitação, a novo dispendio de tempo e 
dinheiro para a acquisição de certificados, que os habilitem a matricularem-
se em qualquer academia á que por ventura se destinem.289 

 

O Regulamento n.° 62 de 1872 representou uma incoerência no que diz 

respeito às disciplinas e ao tempo letivo, afinal relegava distinções entre o Liceu 

Mineiro e os demais externatos. O Liceu Mineiro foi restaurado com todas as 

disciplinas necessárias para os preparatórios das academias superiores, enquanto 

aos externatos apenas algumas poucas disciplinas. O sentido de um ensino 

secundário homogêneo com a criação de vários externatos começou a não existir 

através dessas diferenças. 

 

 

4.4 Exames Preparatórios e Reorganização do Ensino Secundário Mineiro 

 

 

Foram criados exames preparatórios nas províncias, nos mesmos moldes 

dos exames que funcionavam na Corte. A criação desses exames teve a finalidade 

de desenvolver o enisno secundário nas províncias onde não houvesse faculdades, 

e para facilitar aos estudantes que fizessem os exames para admissão nos cursos 

superiores. Mesmo com o direito estabelecido pelo Regulamento n.° 27 de 1854, 

que dispensa o exame mediante a apresentação de certificado de mérito, os exames 

finais foram instrumento importante para o aumento do prestígio do ensino do Liceu.  

Segundo o Diretor Geral da Instrução de Minas Gerais, os alunos que não 

fossem questionados em separado, e por tempo conveniente, não poderiam induzir 

a um juízo seguro sobre sua suficiência. Ainda que ele acreditasse que na província 
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mineira poucos fossem os aspirantes que procuram matricular-se nos cursos sem as 

devidas habilitações, porém existiram alguns casos de alunos que utilizam dessa 

prática. 

Dessa forma, foi expedido o Decreto Imperial n.° 5429 de dois de outubro de 

1873 a permissão para abertura de exames nas províncias. Ficando a cargo dos 

presidentes de província as atribuições que competiriam ao Governo Imperial da 

Corte e pelos delegados especiais nomeados pelo Inspetor Geral da Instrução. Os 

exames gerais preparatórios em Minas Gerais começaram a ser implantados a partir 

de 1876, e trouxeram uma nova onda de mundaças no ensino secundário mineiro. 

 

Recebi o aviso do ministerio dos negocios do imperio, de 12 de outubro, 
determinando:  
Que os exames geraes de preparatorios, estabelecidos pelo decreto n° 
5429 de 1873 terião principio de então em diante no mez de novembro;  
Que a presidencia, segundo as conveniencias do serviço publico, 
designasse dentro daquelle mez o dia em que se devião fazer os primeiros 
exames;  
Que se abrissem as incripções para a ciencias e linguas, e os trabalhos das 
comissões fossem regulados de modo que os estudantes podessem prestar 
todos os exames para os quaes se tivessem inscriptos. 
Immediatamente designei o dia 29 de novembro findo para dar-se principio 
esses exames, e recommendei ao digno delegado especial da inspectoria 
geral da instrucção primaria e secundaria da corte, nesta capital, DR. Marçal 
José dos Saantos, a observancia das demais recomendações contidas 
naquelle aviso.  
Por circumstancias occasionaes, só no dia immediato ao marcado deo-se 
começo aos exames, depois deter eu, sobre proposta da mesma delegacia 
e de conformidade com o art. 6° do citado decreto n.° 5429, nomeado os 
examinadores e presidentes das mesas respectivas.  
Essas nomeações soffrerão alterações em consequencia de se retirarem da 
capital alguns dos cidadãos nomeados; mas nada soffreo com isso o 
serviço, que ultimou-se no dia 22 do corrente mez com toda a regularidade. 
O resultado tem sido publicado no Diario de Minas.290 

 

Acreditamos que a Lei provincial n.° 2.476, de 9 de novembro de 1878, e o 

Regulamento n.° 84, foram um reflexo latente da influência dos exames gerais no 

ensino secudário mineiro. Os exames transformariam-se num dos reguladores 

diretos do enisno secundário em Minas Gerais, afinal, como veremos a seguir, a 

referida lei determinaria todas as formas de organização mediante as especificações 

exigidas nos exames.  

Segundo Haidar (1972) as bancas de exames preparatórios foram criadas 

através do decreto n.° 1331A de 17 de fevereiro de 1854, “instruções especiais 
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regulamentaram minuciosamente a forma de realização de tais provas e a 

composição das mesas julgadoras como o objetivo de evitar toda e qualquer fraude”. 

Depois de sofrer alterações e regulações pelos decretos que se seguiram, os 

exames foram organizados nas províncias do Império. 

Segundo o Presidente da Província, Conselheiro João Capistrano Bandeira 

de Mello, Minas Gerais tinha se preparado e se adequado para receber os exames 

preparatórios. Segundo ele a província estava pronta para receber os exames e todo 

o desenvoimento para o ensino secundário que ele trouxesse.  

 

Havia o governo imperial resolvido, segundo communicou-me o ministerio 
dos negocios do imperio em aviso de 27 de março ultimo, que não se 
effectuassem nesta provincia estes exames, até ulterior deliberação; e por 
essa occasião forão exigidas informações sobre o modo por que havião sido 
elles aqui procedidos.  
Depois d ouvir o Dr. Marçal José dos Santos, que é o encarregado de dirigir 
e inspeccionar este serviço, satisfiz as recommendações do governo, nos 
seguintes termos:  
Illm. e Exm. Sr. – tive a honra de receber o aviso circular de V. Exc., de 27 
de março ultimo, declarando-me que o governo imperial resolvera que se 
effectuem n’esta provincia, até ulteror deliberaçãao, os exames de que trata 
o decreto n. 5429 de 2 de outubro de 1873; e bem assim exigindo diversas 
informações sobre o modo por que tem elles aqui sido procedidos.  
Quanto á primeira parte, já dei as necessarias providencias; e para melhor 
cumprir a segunda, procurei obter os convenientes esclarecimentos da 
respectiva delegacia especial.  
Forão-me elles ministrados nos officios juntos em original, e creio que 
satisfazem perfeitamente as recommendações de V. Exc., deixando ao 
mesmo tempo bem patente que no julgamento das provas exibidas perante 
aquella delegacia pelos cadindatos á matricula nos cursos superiores, e na 
organisação das mesas examinadoras, se tem attendido ás disposições e 
restrições constantes do aviso n. 373 de 18 de outubro do citado anno de 
1873.  
Assim, e dando todo o valor merecido a essas importantes peças, que 
contem a fiel e genuina exposição da verdade dos factos, devo a meo turno 
apresentar á illustrada consideração de V. Exc. as razões que actuão em 
meo espirito para suppor um mal a cessação definitiva do melhoramento 
que ultimamente foi outorgado a esta provincia por aquelle decreto.  
Grande é o movimento literario que n’ella se opera de ha tempos a esta 
parte.  
Alem de seis externatos, onde se leccionão as materias do curso de 
preparatorios, dous dos quaes em via de installação, mantidos á custa dos 
cofres provinciaes, existem mais tres seminarios e nove collegios 
particulares, subvencionados pela provincia, afora outros que não são, 
todos elles frequntados por creescido numero de alumnos.  
Esse movimento, pois, para o qual tanto contribuio o governo imperial, com 
a instituição da delegacia especial, retrogradaria mui sensivelmente por 
certo com a revogação do decreto n. 5429, e os alumnos que contavão com 
a facilidade dos meios para prestarem seos exames n’esta capital, terão de 
concorrer á Corte para este fim, resultando d’ahi a agglomeração de 
estudantes, e por isso a dificuldade, sinão impossibilidade talvez, de serem 
elles prestados nas epocas proprias, depois de não pequenos sacrificios e 
despezas; e o que é mais, o receio das epidmias reinantes na capital do 
imperio, no tempo dos exames, por parte de muitos que estão affeitos ao 
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clima frio d’esta provincia, seria um outro motivo para atrazal-os na carreira 
a que se destinão, sinão d’ella arredal-os completamente.  
Encarada a questão pelo lado da moralidade e severidade no julgamento 
das provas exhibidas perante a delegacia, nada a esse respeito ha que 
reparar.  
Tem presidido a esses trabalhos o rigor usual em todas as faculdades do 
imperio, o que prova o numero de alumnos que, nos diversos annos, feitas 
as provas escriptas, recnão diante das oraes; e quanto á aptidão dos 
examinadores, que tende a melhorar por impulso da instituição, tem havido 
severa escolha. 
Pelo lado economico, não se pode ainda tirar argumeto para a extinção das 
delegacias.  
A despeza feita no anno passado, e foi a maior, subio a 4:300$000; e 
adoptada a medida de ser e inscripção dos candidatos acompanhada desde 
logo do pagamento do respectivo imposto, que aqui tem sido exigido 
somente por occasião de ser passado o certificado da approvação, em 
contrario do que se pratica na Corte, a receita d’ahi proveniente, sinão 
cobrisse, diminuiria evidentemente a despeza; maxime si se reduzisse a 
metade a gratificação de 10$000 diarios que percebem os examinadores, o 
que me parece assas razoavel, n’esta capital, cujo pessoal para esse fim 
escolhido não é desviado, como o da capital do imperio, de trabalhos 
largamente retribuidos.  
São estas as ponderações que julguei dever additar ás judiciosamente 
feitas nas informações juntas, e as quaes V. Exc. tomará na consideração 
que lhe merecem.291 

 

O Regulamento n.° 84 de 1879 organizou o ensino secundário em Minas 

Gerais sob duas vertentes básicas: a do Liceu Mineiro e a dos outros externatos. A 

legislação determinou uma construção mais elaborada de disciplinas e da 

estruturação para o Liceu Mineiro, “o regimen interno do lyceu será estabelecido em 

regimento especial, expedido pelo inspector geral, com approvação do presidente da 

provincia292”. A organização proposta para os outros externatos foi mais branda e 

pouco elaborada, transparencendo o intuito de manter esses estabelecimentos com 

poucas disciplinas e sem uma organização que unissem as cadeiras. 

O curso secundário do Liceu Mineiro deveria ser estruturado em cinco anos 

e a aprovação nos exames do liceu dispensaria os exames das mesmas matérias 

nos concursos para o provimento de qualquer emprego provincial e habilitaria o 

aprovado para a matrícula no curso de pharmacia. Esse educandário deveria ser 

dirigido pelo Inspetor Geral da Instrução Pública, além de contar com um porteiro e 

um contínuo. 

                                                 
291 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1877. 
292 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 84, artigo 117, 1879. 
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O Regulamento n.° 84 determinou que o Liceu deveria contar com as 

cadeiras a seguir divididas em cinco anos, e a Lei n. 2.797 de 3 de outubro de 1881, 

acrescentaria, ainda, as cadeiras de italliano e alemão.  

 

No lyceu mineiro da capital haverá as seguintes cadeiras: 
Uma de portuguez e litteratura nacional. 
Uma de latim. 
Uma de philosophia e rhetorica 
Uma de francez. 
Uma de inglez.  
Uma de arithmetica e algebra. 
Uma de geometria e desenho linear. 
Uma de historia universal e geographia. 
O curso de estudos no lyceu será de 5 annos, a saber: 
1.º Anno. 
Portuguez e latim. 
2.º Anno. 
Portuguez, latim e francez. 
3.º Anno. 
Latim, francez, inglez e arithmetica. 
4.º Anno. 
Inglez, algebra, geometria e geographia. 
5.º Anno. 
Historia, litteratura nacional, rhetorica e philosophia.293 

 

Os Externatos de Diamantina, Sabará, São João d’El-Rei e Campanha 

deveriam ser compostos por quatro cadeiras 1.ª Latim; 2.ª Português e geografia; 3.ª 

Francês e inglês; e 4.ª Matemáticas elementares. O Regulamento n.° 84 não 

determinou como essas disciplinas seriam distribuídas, porém o regime interno 

desses estabelecimentos deveria ser regulado a partir das disposições criadas no 

Liceu Mineiro. A direcção desses externatos seria exercida pelo inspector da 

comarca e somente uma escola normal anexada ao externato permitiria a 

contratação de um secretario. 

Na última década do período Imperial o ensino secundário em Minas Gerais 

contava com seis externatos, os seminários de Mariana e de Diamantina e alguns 

punhados de aulas avulsas de Latim e Francês espalhados pela província. Os 

exames gerais preparatórios para o acesso nas academias de ensino superior do 

Império funcionavam com regularidade nunca antes presente em Minas Gerais. Os 

discursos dos dirigentes mineiros reforçavam novamente o fortalecimento do Liceu 

Mineiro, através do fechamento dos outros externatos considerados despendiosos e 

desnecessários para a província. 

                                                 
293 MINAS GERAIS, Regulamento n.° 84, artigos 111 e 112, 1879. 
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O Liceu Mineiro foi reconhecido pelo Inspetor Geral da Instrução Pública 

como o mais importante estabelecimento de instrução secundária da Província d 

Minas Gerais durante o período Imperial. Segundo ele esse estabelecimento 

acumulava 30 anos de experiência em Minas Gerais no ano de 1884, e funcionava 

no mesmo prédio da inspetoria geral da instrução. 

No entanto, o Liceu Mineiro continuava a sofrer com as mazelas que o 

acometiam anteriormente, ou seja, a falta de freqüência, a inexistência de um 

método de ensino e a ausência de habilitação dos professores que ministravam aula 

no liceu. Segundo relato do Inspetor Geral da Instrução Pública, presente no 

relatório de presidente de província de 31 de março de 1882, o Liceu Mineiro mesmo 

tendo passado pelas reformas previstas em lei permaneceu com os problemas do 

passado. 

 

Criterosamente estabelecido o plano de estudos do lycêo, forão as 
disciplinas distribuidas gradual e prudentemente por cinco annos. Como 
curso oficial, e á exemplo do que em todos se pratica, deve se asignalar 
prazo certo para as suas matriculas; e, no sentido de fazer de seu talante, e 
em aulas á sua escolha: por essa forma evita-se-ha que, fazendo-se 
estudos sem base, por ser desattendida a ligação necessaria e 
indispensavel das diversas discilinas, verifique-se a constritadora anomalia 
de matricularem-se, frequentarem (quando o fação) e serem approvados em 
philosophia, rhetorica, e latim alumnos ignorantes da ligua vernacula! Como 
corre infelizmente entre nós o ensino! Sua liberdade, como a interpretão, 
consiste em evitar constrangimento á vontade dos estudantes, embora fique 
sacrificado o que o criterio a boa razão de prefereencia aconselharião – o 
methodo. Imprima-se aos estudos feitos no lyceo mineiro certo cunho de 
importancia valor, de modo a serem aceitos nos cursos superiores os 
exames perante elle prestados; dê-se á seus alumnos garantias, que lhes 
sirvão de estimulo; faça-se obrigatoria a frequencia, sujeitando-se os 
alumnos ao ponto diario; estabeleça-se numero certo de faltas, alem do qual 
incorrão na pena de perda do anno, e esforcem-se os professores no 
ensino, fazendo-o com regular e precisa assiduidade, que muito se 
conseguirá a bem da mocidade: como meio de chegar a esse desideratum 
bastaria que, como compensação ás maiores e melhores esforços de seus 
professores, actualmente empregados e preferidos para os exames geraes, 
se lhes augmentasse as vantagens pecuniarias, e garantindo-se-lhes por 
essa forma os mesmos proventos, que agora auferem, poder-se-ha sem 
duvida evitar a pratica, por certo pouco moral de, pela escassez, talvez, dos 
vencimentos actuaes, receberem alguns d’elles explicandos, de quem, 
perante a Delegacia especial, são mais tarde, sem escrupulos, 
examinadores e juizes!294 

 

                                                 
294 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1882. 
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O presidente da província Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa afirmou que o 

Liceu Mineiro necessitava, ainda, de algumas melhorias para habilitar corretamente 

os alunos que se destinavam aos exames gerais. 

  

O predio em que funcciona é acanhado, e as salas não comportam o 
numero dos alumnos matriculados, deixando por isso muitos destes de 
assistir ás aulas.  
Não está ainda completo o curso de humanidades, necessario aos que se 
destinam ao curso superior das academias: falta-lhe a creação das cadeiras 
de allemão, italiano, trigonometria e sciencias physicas e naturaes, tão 
necessarias pelo regulamento em vigor, nas capitaes de provincia, onde 
sómente são processados os exames geraes de preparatorios leccionados 
nos estabelecimentos publicos de instrucção secundaria.295 

 

A tabela a seguir apresentada contém a movimentação de matrícula e 

freqüência nos externatos da província de Minas Gerais nos últimos anos do 

Império. Esses números nos ajudam a visualizar a istabilidade presente nos 

externatos da província, e de certa forma reforçam os discursos que defendiam a 

existência apenas do Liceu Mineiro. 

 

                                                 
295 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1888. 
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TABELA 9 - NÚMERO DE ALUNOS NOS EXTERNATOS DA PROVÍNCIA DE MINA 

GERAIS (1874-1888) 

Fonte: Mensagens dos Presidentes de Província.  
 

Nos anexos F, G, H e I presentes no relatório do Inspetor Geral da Instrução 

Pública, adjunto do relatório do presidente de província de 1883, podemos observar 

o número de matrícula e de freqüência por disciplina nos externatos públicos de 

Minas Gerais, nos anos de 1882 e 1883. Apesar da quantidade regular de 

matriculados e freqüentes em todas as aulas dos externatos foram constantes as 

acusações de manipulação desses dados, com o objetivo de manter esses 

estabelecimentos abertos. Em relatório da instrução pública anexada ao relatório de 

presidente de província de 13 de abril de 1885, o inspetor geral da instrução 

solicitava o fechamento do Externato da cidade de Campanha. 

 

                                                 
296 Liceu Mineiro a partir de 1872. 
297 Não conta com os alunos Matriculados e freqüentes nas cadeiras de Latim. 
298 Números apenas da cadeira de Matemáticas. 

Capital296 Sabará 
São João d’ 

El-Rei 
Campanha Diamantina Paracatú 

Anos 
Mat. 

Freq
. 

Mat. 
Freq
. 

Mat. 
Freq
. 

Mat. 
Freq
. 

Mat. 
Freq
. 

Mat. Freq. 

1874 117 100 110 71 108 73 92 76 - - - - 

1875 217 133 118 100 132 131 96 86 - - - - 

1876 272 132 128 82 152 137 142 127 - - - - 

1879 293 142 137 112 126 95 63 43 92 78 - - 

1880 369 273 113 91 89 76 46297 34 110 74 62 47 

1881 400 383 105 91 89 76 62 45 110 74 71 55 

1882 372 257 66 62 99 87 33 31 99 93 103 58 

1884 260 - 84 70 112 98 42 42 102 89 89 68 

1883 389 349 73 73 88 65 - - 96 - 59 39 

1885 276 - 39 - 62 - 29 - 66 - 49 - 

1886 532 352 85 62 69 60 58 58 - - 103 56 

1887 527 411 25298 13 100 70 - - 142 93 75 50 

1888 332 318 81 62 69 60 58 58 - - 103 56 
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Sobre este externato, se me offerece dizer á V. Exc., que o inspector 
municipal daquella cidade trouxe ao meo conhecimento, que nenhuma 
frequencia ha alli de alumnos, sendo o costume no principio do anno lectivo 
inscreverem-se na matricula os nomes de meninos que de tal não têm 
conhecimento, somente no intuito de não ser supprimido o estabelecimento. 

 

Nesse sentido, os externatos fora da capital da província foram 

constantemente atacados pelos presidentes de província e pelos inspetores da 

instrução pública, que aclamavam o fechamento desses estabelecimentos.  As 

justificativas para tanto permeavam os grandes gastos com os externatos, a falha 

constante na freqüência de alunos e professores, a falta de disciplina e no caso do 

externato de Sabará a proximidade com o Liceu Mineiro. 

 

Estabelecimentos encarregados de dispensar instrucção secundaria não 
satisfazem infelizmente, seu fim, e nem á meu ver ha razão que lhes 
justifique e existencia. Pouco frequentados, só á elles concorrem, e em 
numero mui limitado, estudantes, que, favorecidos pela fortuna, ou ao 
menos remediados, podem obter sem grande dispendio em collegios 
particulares a instrucção, de que carecerem, e que por certo não lhes é 
nelles liberalisada convenientemente pelo modo como ali se faz o ensino, 
duplamente incompleto, já pelas interrupções, e já pela carencia de 
habilitações de muitos de seus professores nomeados, em geral, sem o 
preciso escrupulo na apreciação de sua idoneidade moral e intelectual.299 

 

Do mesmo modo, na fala do presidente da província Luiz Eugenio Horta 

Barbosa, em 1° de juho de 1888.  

 

Exceptuado o lyceu mineiro que, apezar de deficiente, é de indubitavel 
utilidade, julga o Dr. Inspector geral, como vereis do seu relatorio, que é 
muito contestavel a conservação dos outros cinco externatos, e continua a 
entender que devem ser supprimidos, em razão da pouca ou nenhuma 
frequencia legal em algumas cadeiras e o duvidoso aproveitamento dos 
alumnos, parecendo que a economia resultante da suppressão seria bem 
empregada na reforma urgente e melhoramento dos institutos normaes. 

 

Os externatos de São João d’El-Rei e de Diamantina geralmente eram 

poupados desses ataques, pela boa regularidade em seus estudos. No entanto, a 

supressão dos externatos “da Campanha, por falta de frequencia legal; de Paracatú 

pela irregularidade e falta de disciplina que nelle reinão, de longa data, e o de 

                                                 
299 RELATÓRIO dirigido à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da 
Província, 1882. 
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Sabará pela sua proximidade desta capital, onde existe estabelecimento 

congenere300” foram pedidos da inspetoria geal da instrução pública.  

A implantação dos exames gerais na província de Minas Gerais não impediu 

as repetidas falhas no ensino secundário em Minas, nem mesmo o Liceu Mineiro 

principal representante desse ramo de ensino na província conseguiu estabelecer-se 

de maneira coesa e eficaz. Enquanto isso os externatos públicos espalhados em 

Minas Gerais foram mal organizados e não tinham uma proposta clara para 

educação e instrução da mocidade. Dessa forma, ficou a cargo da República 

reestruturar esses estabelecimentos e sanar os problemas do ensino secundário em 

Minas Gerais.  

                                                 
300 FALA dirigida à Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais pelos Presidentes da Província, 
1885. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao investigar a constituição do ensino secundário na província de Minas 

Gerais no período Imperial brasileiro possibilitou-nos algumas inferências, assim 

como o levantamento de questões para trabalhos futuros. Não pretendemos oferecer 

respostas definitivas, mas apresentar algumas conclusões que pudemos chegar 

após dois anos de investigações. 

A organização e o desenvolvimento da cultura pedagógica do ensino 

secundário produzido no século XIX constituíram-se como foco do nosso trabalho. 

Apresentamos as normas legais elaboradas para orientar a construção deste ramo 

de ensino e examinamos os discursos deferidos pelos governantes provinciais, 

presentes nas Falas e Relatórios dos presidentes de província, que contribuíram 

para o direcionamento da formação da mocidade mineira. 

As origens do ensino secundário foram fundadas por volta do século XIII, 

com o surgimento dos colégios em relação às corporações universitárias, 

influenciando diretamente na sua constituição. Os colégios surgiram, inicialmente, 

como casas de acolhimento aos jovens estudantes desprovidos de condições de se 

manterem nas cidades. A história dessas instituições revelou-nos que, num curto 

prazo de tempo, os colégios assumiram um novo papel na sociedade, o de 

estabelecer as bases para a juventude estudantil. 

Os colégios representavam uma maneira de agrupar esses jovens sob uma 

forte disciplina, afastando-os, assim dos perigos e vícios das ruas. Os jovens livres 

pelas ruas das cidades, cometiam verdadeiros crimes, percorriam as cidades 

armados, perturbavam com gritos e maltratavam transeuntes. Posteriormente, os 

colégios assumiriam além de um caráter disciplinador, um perfil formador, 

oferecendo aulas e exercícios que o qualificaria como um local de disseminação de 

conhecimentos. 

Os estudos ministrados nesses estabelecimentos de ensino secundário 

estavam diretamente influenciados por uma cultura pedagógica construída pelos 

Jesuítas, até meados do século XVIII, tendo como enfoque o ensino das 

humanidades, sendo as ciências e matemáticas assunto de especialistas. 
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Formando-se assim, várias gerações de retóricos através do ensino do latim e da 

História Antiga. 

O ensino secundário de Minas Gerais esteve organizado, no começo do 

período Imperial, por meio de algumas aulas avulsas e seminários episcopais. 

Nesse sentido, a manutenção dessas aulas avulsas ficou associada a constante 

instabilidade do ensino secundário. Nesse modelo, não havia organicidade no 

ensino que era realizado individualmente. 

As elites mineiras pretendiam desenvolver a formação secundária, porém 

isso não significava oferecê-la de forma abrangente a toda população. Dessa forma, 

o ensino secundário mineiro foi influenciado pela experiência européia, que 

apresentava uma tradição clássico-humanista. 

No entanto, o ensino secundário não teve uma definida consciência do 

aspecto formativo, que em outros países, resultava de um parâmetro vinculado à 

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

preparação ao ensino superior. Mesmo com a construção de estabelecimentos 

próprios para a formação secundária não foi possível superar a concepção 

preparatória do ensino secundário, o problema de uma falta de estrutura em âmbito 

nacional desse tipo de ensino persiste em todo período Imperial. 

Os colégios particulares subvencionados pelo Governo Provincial e o Liceu 

Mineiro, fundados a partir da década de 1850, com o objetivo de substituir as aulas 

avulsas, não conseguiram intervir efetivamente nessa concepção propedêutica 

recorrente na província de Minas Gerais. Entretanto, esses estabelecimentos 

laçaram as bases para um ensino secundário estruturado como organismo, 

representando a tentativa de constituição e solidificação desta parte do ensino. 

O Liceu Mineiro, instituição secundária fundada em 5 de fevereiro de 1854, 

na cidade de Ouro Preto, colaborou categoricamente, com a institucionalização do 

ensino secundário em Minas Gerais. Idealizado para proporcionar uma educação 

que elevasse as luzes à inteligência da juventude, acompanhado da virtude, da 

razão, o estabelecimento constituiu-se como uma das principais apostas do Governo 

Provincial na área da instrução Pública. Este liceu, a segunda tentativa do governo 

mineiro de promover o ensino secundário público, trouxe consigo uma nova forma 

de organizar a formação secundária, a colegial, distante daquela desenvolvida até 

então nas aulas públicas avulsas. 
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A organização dos estudos do Liceu Mineiro tinha como objetivo dar ao 

colégio uma estrutura seqüencial e formar num conjunto de disciplinas interligadas 

seus alunos. Para isso, este educandário tentou se espelhar no Imperial Colégio de 

Pedro Segundo, com o intuito de consolidar sua formação nos estudos secundários. 

Concomitantemente, ao tentar se equiparar ao colégio da Corte, o seria destinado 

ao Liceu Mineiro a incumbência de ser um modelo para os colégios da província de 

Minas Gerais. 

Na sétima década do século XIX, o ensino secundário público foi 

contemplado com a criação de cinco externatos301, além da reabertura do Liceu 

Mineiro. A existência desses externatos públicos aparentemente trouxe uma certa 

estabilidade no que diz respeito ao ensino secundário em Minas Gerais. Afinal, a 

formação secundária não estava mais edificada apenas por um estabelecimento 

público e através dos outros externatos além do da capital foi possível vislumbrar um 

futuro mais glorioso para a mocidade mineira. 

Diante disso, inferimos que o Liceu Mineiro e os Externatos Públicos 

ocupavam um lugar importante na organização do ensino secundário e na educação 

da mocidade mineira, contudo não conseguiram avançar muito além do caráter de 

preparatórios. A tentativa das disposições legais de estabelecer uma rotina, as 

premissas que permeavam os discursos relativos ao secundário mostram que esses 

educandários sofriam com a falta de fiscalização. Além disso, eles representavam 

um déficit excessivo aos cofres públicos. 

Gostaríamos, dessa forma, de propor algumas possibilidades de pesquisa, 

tendo como perspectiva questões relativas a própria organização do ensino 

secundário e dos estabelecimentos fundados no século XIX, questões estas que 

transcendiam nosso trabalho e, ainda, interrogações que surgiram durante a 

pesquisa. 

Inicialmente, no momento da coleta das fontes, uma questão emergiu em 

relação a presença de moças no ensino secundário em Minas Gerais. Em nosso 

trabalho, demonstramos que a formação secundária esteve reservada, quase 

exclusivamente, ao público masculino durante todo período imperial. Entretanto, foi 

possível identificar alguns indícios de instrução a juventude feminina na província.  

                                                 
301 Foram criados os Externatos Públicos nas cidades de Sabará, de Diamantina, de São João d, El- 
Rei, de Campanha e de Paracatu. 
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Nesse sentido, questionávamos: como se constituiu o ensino secundário 

para essas moças? Como foi organizado o ensino? Haveria diferenças em relação 

ao ensino destinado aos rapazes? Quais eram os objetivos dessas alunas ao 

freqüentar tal grau de ensino? Buscavam preparação para o ensino superior? Quais 

seriam as expectativas em torno dessas jovens? Essa análise só seria possível com 

outras incursões investigativas e com a problematização do conjunto parcial de 

características que não foram privilegiadas nessa dissertação. Mesmo não 

aprofundando nessas análises consideramos uma importante possibilidade de 

pesquisa. 

Uma questão que emergiu posteriormente diz respeito ao futuro daqueles 

que freqüentaram o ensino secundário em Minas Gerais no Liceu Mineiro, nos 

externatos, nos colégios e nas aulas avulsas públicas, teriam eles se destinado 

exclusivamente ao ensino superior? Ou se enveredaram no serviço público? Qual 

seria a sua atuação desses egressos da formação secundária na vida adulta? 

Seriam ocupantes de espaços de proeminência no governo ou na própria 

sociedade? Essas e outras questões relativas ao ensino secundário em Minas 

Gerais ainda merecem ser investigadas pelos pesquisadores da História da 

Educação. 

Concluímos a presente dissertação, acreditando ter alcançado nossos 

objetivos principais. No cenário em que a cultura pedagógica e a formação dos 

indivíduos eram ideais difundidos, os principais instrumentos voltados para sua 

consolidação consistiam na produção de aparatos legais e na deliberação de 

espaços para a instrução da mocidade. 
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