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Deus meu! Há pessoas que nasceram depois da Guerra do 
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batalha de Aquídaban. Mas então que é o tempo? 

(Machado de Assis) 

 

Penso sobretudo nas crianças, que são desprovidas da esperança 

de uma vida digna, de um futuro: crianças mortas, crianças 

feridas, crianças mutiladas, crianças órfãs, crianças que têm 

como brinquedos os resíduos de guerras, crianças que não 

sabem sorrir. 

(Papa Francisco) 
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RESUMO 

 

 Este trabalho é uma análise dos impactos da Guerra do Paraguai  na instrução 

pública da província paulista  no período em que perdurou o conflito (1864-1870). Entre 

1864 e 1870   a região hoje conhecida como América do Sul vivenciou seu maior 

conflito armado. Brasil, Argentina e Uruguai declararam Guerra contra o Paraguai.  Os 

governantes brasileiros passaram a conceber o Império como superior à nação 

paraguaia, que para eles era um país não-civilizado. Entenderam que para manter a 

civilização e seguir o progresso, precisavam desenvolver sua instrução. O Império 

mobilizou homens de toda a parte de seu território. Alguns partiram para a Guerra 

voluntariamente e outros foram forçados. Com o desenvolver da Guerra o recrutamento 

tornou-se cada vez mais difícil, levando famílias inteiras a deslocarem-se, professores e 

alunos a abandonarem as escolas e a cidade. Os professores paulistas passaram a 

recorrer ao passado patriótico da província na qual havia sido proclamada a 

independência do Império. Civilização e  progresso, presentes nas falas dos governantes 

foram refletidas nas práticas sociais paulistas que culminariam na noção de patriotismo 

refletida também na instrução das crianças e jovens do período. A pesquisa embasada 

nos conceitos da história cultural utilizou-se de fontes oficiais como relatórios de 

ministros, presidentes de província, de diretores de instrução e documentos extraoficiais 

como diários e periódicos. 

 

Palavras-chaves: Guerra do Paraguai; Instrução; Patriotismo; São Paulo. 
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ABSTRACT 

 This study aimed to analyze the Paraguayan War's impact on public education in 

the province of São Paulo in the period that lasted the conflict (1864-1870). Between 

1864 and 1870 the area now known as South America experienced its greatest armed 

conflict. Brazil, Argentina and Uruguay declared war against Paraguay. Brazilian 

governors began to conceive the Empire as superior to the Paraguayan nation, which for 

them, was a non-civilized country. They understood that to maintain civilization and 

follow the progress, they needed to develop their education. The Empire mobilized men 

of any part of its territory. Some left for the war voluntarily and others were forced. 

Along that current War, the recruitment had become increasingly difficult, leading 

entire families moving, teachers and students to leave the school and the city. The 

paulistas teachers have been turning to the patriotic past of the province in which he was 

proclaimed the independence of the Empire. Civilization and progress, present at the 

leaders speeches were reflected in the São Paulo social practices that culminate in the 

notion of patriotism, also reflected in the education of children and youth of the period. 

 

Key-words:  Paraguayan War's;  education; Patriotism;  São Paulo.
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema nem sempre é algo fácil quando se pensa em iniciar uma 

pesquisa. Embora o texto seja em terceira pessoa, peço desculpa ao leitor para escrever 

esse trecho da introdução deste trabalho de forma pessoal. Confesso que tentei escrevê-

la de maneira impessoal, mas o resultado não expressava com detalhes o que queria 

escrever. 

Desde a graduação passei então a me interessar pelos estudos sobre a década de 

1860.   No momento de decidir sobre o que pesquisar, pensei em investigar sobre a 

Guerra do Paraguai, mas ainda não sabia o que estudar sobre essa guerra. Comecei a 

estudar sobre a Guerra, percebi que a historiografia trata, sobretudo, dos que 

participaram dela, sejam homens livres, escravos e de forma secundária mulheres e 

crianças, mas raramente encontra-se estudos sobre os contemporâneos à Guerra, mas 

que não participaram dela.  

Comecei então a me inquietar com indagações tais como: como ficou a educação 

no Império? O Império em Guerra cuidava da instrução de suas crianças? As crianças 

órfãs estudavam? 

Apesar de já ter trabalhado com pesquisas na graduação, a inexperiência da 

elaboração de um projeto e o não conhecimento do que se tratava realmente uma 

dissertação de mestrado, inicialmente, não consegui pensar em um recorte espacial, 

elaborei e apresentei um projeto que pretendia pesquisar a instrução do Nordeste 

durante a Guerra do Paraguai. 

Após a aprovação no mestrado passei a procurar fontes disponíveis para a partir 

delas conseguir centralizar minha pesquisa. A procura das fontes foi longa, somente 

após o primeiro ano consegui delimitar a pesquisa. 

O recorte temporal já havia sido delimitado, 1864-1870, podendo recorrer a anos 

anteriores e posteriores quando necessário. Delimitei então o recorte espacial que 

passou a ser a província de São Paulo. Dentre as províncias procurei aquelas cujos 

relatórios traziam mais informações sobre Guerra e instrução e as que tinham mais 

documentos online acessíveis. 

Incialmente, pensei em pesquisar a província do Rio Grande do Norte, pois 

como o projeto inicial tratava do Nordeste e o estado já era o local que moro e que o 

programa de pós-graduação está localizado, mas as fontes disponíveis eram escassas. 

Dando sequência à escolha de uma delimitação espacial,  e optando ainda pela 



14 
 

disponibilidade de fontes, fiquei em dúvida entre a província de Minas Gerais e a de 

São Paulo. A disponibilidade de fontes de ambas permitiria uma pesquisa consistente, 

optei então pela província de São Paulo, pois a motivação pessoal de pesquisar essa 

parte da história de meus conterrâneos foi-me mais motivador que a opção pela outra 

província. 

Em janeiro de 2014 comecei a seleção de fontes sobre a província de São Paulo, 

todos os documentos utilizados estão disponíveis online. Após  o levantamento dei 

inicio à análise dos dados. 

Como a delimitação da pesquisa foi demorada, tive a oportunidade de conhecer 

os relatórios das demais províncias, lendo um por um dos relatórios  presidenciais 

disponíveis na internet, as sessões correspondentes à instrução e Guerra do Paraguai. O 

conhecimento do conteúdo desses relatórios me permitiu conhecer um pouco do que era 

comum às províncias e o que era peculiaridade da província a qual me propus a 

pesquisar. 

No período entre 1864 e 1870  a América do Sul  presenciou seu maior conflito 

armado. Brasil, Argentina e Uruguai iniciaram a guerra contra o Paraguai. A Guerra do 

Paraguai teve inicio quando Solano Lopez era presidente do Paraguai. Solano Lopez era 

filho de Carlos Antonio Lopez que formalizara a proclamação de independência do país 

em 1842. Seu pai tirara o país do isolamento e o filho pretendia continuar o plano do 

pai. Solano Lopez levou o país a se integrar cada vez mais com o mercado externo, fora 

a Inglaterra onde comprou material de guerra. 

Solano Lopez chegou ao poder em 1862 após  a morte de seu pai, contudo ainda 

não era das maiores preocupações do governo imperial. Até anos anteriores à guerra 

seria difícil prever uma aliança entre os países, sobretudo entre Brasil e Argentina 

contra o Paraguai. 

A Argentina era uma grande preocupação, pois se temia, no Brasil, que o país se 

se tornasse uma república fortalecida e que atraísse para ele a inquieta província do Rio 

Grande do Sul. O Império brasileiro tinha  influencia no Uruguai, onde apoiara a 

ascenção do governo colorado. 

A aproximação dos países teve início a partir de 1862 quando Bartolomé Mitre 

chega ao poder na Argentina reunificando-a com o nome de República da Argentina. O 

governo de Mitré foi bem visto no Brasil pelos liberais e também pelos colorados 

uruguaios. 
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As divergências entre Brasil e Paraguai eram, sobretudo, por questões de visão 

territorial e navegação nos rios que banhavam os dois países. O governo brasileiro 

envolvera-se em problemas diplomáticos como a Questão Christie, com a Inglaterra, 

rompendo com ela suas relações em 1863. Já em setembro de 1864 o Império invade o 

Uruguai na tentativa de auxiliar os colorados a chegar ao poder o que acabou 

provocando desconfiança por parte de Solano López, que acreditou que o 

expansionismo brasileiro poderia arruinar o Paraguai. 

Então em  11 de novembro de 1864, o Paraguai aprisionou o navio brasileiro 

Marquês de Olinda e rompeu relações diplomáticas com Brasil e Argentina. Em 23 de 

dezembro de 1864 o Paraguai invade a província do Mato Grosso dando início ao 

conflito conhecido como Guerra do Paraguai. 

Para os governantes das províncias brasileiras, a Guerra do Paraguai era entre a 

civilização e a barbárie. As noções de Civilização e progresso eram frequentemente 

utilizadas por autoridades como ministros do império, presidentes, diretores  e 

inspetores de instrução da província .  

Os discursos sobre civilização e progresso são neste trabalho analisados sob a 

perspectiva da História Cultural. Esses discursos refletiram nas práticas culturais dessa 

sociedade.  Ao escrever sobre a História Cultural, José D'Assunção Barros afirma que: 

 

São práticas culturais não apenas a feitura de um livro, uma técnica 

artística ou uma modalidade de ensino, mas também os modos como, 

em uma dada sociedade, os homens falam e se calam, comem e bebem, 

sentam-se e andam, conversam ou discutem, solidarizam-se ou 

hostilizam-se, morrem ou adoecem, tratam seus loucos ou recebem os 

estrangeiros.
1
 

 

As práticas culturais da sociedade paulista estavam inseridas no ideal de 

civilização e progresso pretendido pelas autoridades, a forma como parte da sociedade 

passou a ver a Guerra e como as crianças passaram a ser educadas nas escolas também. 

Como auxílio a seus ideais, as autoridades utilizaram-se da noção de patriotismo. 

O patriotismo ou a negação a ele se tornou uma forma concreta na qual a 

pesquisa pode encontrar as práticas dos discursos civilizatórios e de progresso 

concretizadas na sociedade paulista. José D'Assunção Barros afirma: 

 

                                                           
1
 BARROS, José D'Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu  universo conceitual 

e seus diálogos com outros campos históricos. In:__ Cadernos de história.v.12. n.16. Minas Gerais. 2001. 

p.39. 



16 
 

As noções complementares de “práticas e representações” são bastante 

úteis, porque através delas podemos examinar tanto os objetos culturais 

produzidos como os sujeitos produtores e receptores de cultura, os 

processos que envolvem a produção e difusão cultural, os sistemas que 

dão suporte a estes processos e sujeitos, e por fim as normas a que se 

conformam as sociedades quando produzem cultura, inclusive mediante 

a consolidação de seus costumes.
2
 

 

 

 O encontro ou escolha dos conceitos-chave, inicialmente não foram fáceis, pois 

o delineamento do tema da pesquisa trazia à tona sempre novas descobertas. Como 

encontrar um teórico que fundamentasse a pesquisa? 

A escolha dos conceitos-chave não seriam possíveis sem análise dos relatórios 

de todas as províncias do Império com exceção a do Piauí. Apesar de a delimitação 

espacial ser a província de São Paulo, optar por analisar as demais províncias (no 

primeiro capítulo) e assim escolher os conceitos-chave do trabalho, auxiliaram a dar 

mais segurança nas afirmações e argumentos que serão feitos ao longo de todo o 

trabalho. 

Em conjunto com a história cultural também foi utilizado para se compreender  o 

conceito de civilização presente nos discursos das autoridades e das práticas da 

sociedade paulista o autor Norbert Elias Elias. Apesar do conceito de civilização de 

Norbet Elias tratar de um processo maior que envolveu todo o mundo, o conceito aqui 

utilizado será mesmo  utilizado pelos contemporâneos do período em análise progresso 

e dentro dele o que seria a civilização esperada pelos construtores do Império e mais 

especificamente da província. 

Para  Norbert Elias, as sociedades que buscam civilização passam a tentar 

controlar cada vez mais os impulsos humanos. Compreender isso é essencial para 

entender que esse ideal civilizador da província tentava educar suas crianças e sobretudo 

os habitantes “não-civilizados, principalmente os mais afastados da capital.   Norbert 

Elias firma que: 

 

Qualquer avanço de civilização, não importa onde ou em que nível de 

desenvolvimento humano se dê, representa, para os seres humanos em 

suas relações uns com os outros, uma tentativa de pacificar os impulsos 

animais indomados que forma parte de seus dotes naturais através de 

                                                           
2
 BARROS, José D'Assunção. A Nova História Cultural – considerações sobre o seu  universo conceitual 

e seus diálogos com outros campos históricos. In:__ Cadernos de história.v.12. n.16. Minas Gerais. 2001. 

p.38.  
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impulsos compensatórios gerados socialmente, ou então, de sublimá-los 

e transformá-los culturalmente. Isto permite que as pessoas vivam umas 

com as outras e consigo mesmas sem estarem constantemente expostas 

à pressão incontrolável de seus impulsos animais – os seus próprios e os 

dos outros.
3
 

 

Por isso, em muitos casos, os habitantes afastados  eram vistos como não-

civilizados e com atitudes que, para alguns presidentes eram parecidas com ações 

animais. 

Civilização e progresso tinham por base a Europa. Era na Europa que viviam e 

se formavam os maiores intelectuais que refletiam e discutiam esses ideais, portanto 

deveria ser esse o modelo. Civilizar era aproximar-se ao padrão europeus. Essa 

aproximação com o padrão europeu precisava ser orientada e essa orientação partiria do 

Estado e passaria pelas escolas, principal e primeira instituição formadora cidadão na 

qual Estado podia intervir. 

 

A teia de ações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário 

para comportar-se ‘corretamente’ dentro dela ficou tão grande que, além 

do autocontrole consciente dos indivíduos, um cego aparelho 

automático de autocontrole foi firmemente estabelecido.
4
  

 

 

A orientação do Estado deveria passar por um autocontrole dos indivíduos, 

desde criança, o pequeno individuo já não poderia  se comportar conforme suas 

vontades. Deveriam se vestir e se portar conforme mandavam as normas, deveriam 

seguir normas desde a infância. As escolas tinham  horários definidos e deveriam ser 

respeitados.  

Dentro da perspectiva de Nobert Elias, em uma sociedade civilizada sabia-se que 

das crianças dependia o futuro da família e da nação, portanto, o processo de civilização 

deveria começar ainda pelas crianças. Elias afirma que: 

  
A preocupação constante dos pais com o fato de os filhos se pautarem 

ou não pelo padrão da conduta de sua classe da classe mais alta, se 

manterão ou aumentarão o prestigio da família se defenderão sua 

posição na competição dentro de sua própria classe, medos desse tipo 

cercam a criança desde os primeiros anos... 
5
 

 

                                                           
3
 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 

1993 v.2 . p 195-196 
4
 Idem. 

5
 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 

1993 v.2 . p 265. 
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Civilização e progresso foram argumentos utilizados por presidentes e ministros 

do Império. A guerra, apesar de trazer problemas para todas as províncias, foi usada 

como argumento por muitas autoridades. A educação foi para muitos governantes do 

período, o marco divisor entre os  povos  civilizados e os paraguaios. 

Ao iniciar a pesquisa, tudo pode ser indício da interferência da  guerra na 

instrução. O individuo citado em um documento qualquer tinha filhos e se tinha eles 

foram levados a um seminário para estudar? As contas provinciais aumentaram ou 

diminuíram? Por que? Por causa de alguma escola? Então os alunos aumentaram? 

Não houve, durante a elaboração dessa dissertação, pretensão de tentar mostrar a 

Guerra  por um lado bom ou ruim e tão pouco se fazer juízo de valores, contudo uma 

pesquisa que  tem por objetivo investigar, sobretudo, o impacto da guerra do Paraguai 

na Instrução, não pode deixar que o leitor pense que a Guerra chegou, afetou (ou não) a 

instrução e que tudo aconteceu de forma automática.  Quando se pensa que a guerra 

pode afetar a instrução de uma criança que seja, isso não é pouco,  sobretudo,  quando 

se trata de um  período em que poucas criança tinham acesso à escola. 

Como teria ficado a situação da instrução pública e se a Guerra teria afetado de 

alguma forma a instrução foram questionamentos norteadores para a elaboração deste 

trabalho. O problema do qual surge esta dissertação partiu da pergunta “ e o ensino (ou 

instrução) escolar durante a Guerra do Paraguai? A hipótese inicial era de,  devido a 

proximidade geográfica da província e da participação como parte integrante do 

Império, a Guerra teria afetado negativamente a instrução paulista. 

Para as pesquisas foram utilizadas como fontes: relatórios de presidentes de 

província, relatório do ministério da guerra, relatórios de diretores de instrução pública, 

ofícios, diários de viajantes e periódicos. 

As informações sobre a  instrução no Império foram elaboradas a partir da  

análise dos relatórios das províncias no período de 1860 a 1870. Para a parte inicial da 

pesquisa foram analisados os relatórios de diferentes províncias, no período de 1860 a 

1870 a partir do preenchimento de fichas como a presente na tabela 1.  
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Tabela 1 

Ficha utilizada para análise dos relatórios 

Província Ano 

Presidente  

Escolas primárias  

Pública M F Mixta Total Professores  M F 

Alunos        

Escolas        

Privada     Professores M F 

Alunos      

Escolas      

TOTAL ALUNOS ESCOLAS    

      

Escolas secundárias  

Pública M F Mixta Total Professores M F 

Alunos        

Escolas        

Privada     Professores M F 

Alunos       

Escolas      

TOTAL ALUNOS ESCOLAS    
      

Escolas      

Outras  
Normal Oficio  Noturna Manuais   

 Educando 

s menores 

do 

arsenal de 

guerra 

   

Discurso sobre a instrução pública  
 

Discurso sobre a Guerra do 

Paraguai 
 
 
 

Tabela elaborada pela autora 

 

 

Analisar os diferentes relatórios possibilitou conhecer o que era especifico da 

província de São Paulo, mas também em que ponto ela se assemelhava com as demais 

em relação a interferência da Guerra na instrução, bem como as mudanças, 

continuidades e rupturas ocorridas no período de 1864 a 1870, ainda que não  se possa 

relacionar diretamente à Guerra. 

As falas e relatórios dos presidentes da província de São Paulo foram a base para 

a pesquisa mais aprofundada  em relação à Guerra e à instrução. Os relatórios  estão 

disponíveis em forma digitalizada no Center for Researh Libraries/ Global Resources 

Network. Tais documentos eram produzidos pelos presidentes, maiores  autoridades da 
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província, em seus discursos à Assembleia podendo no momento em que se deixava o 

cargo e se passava a província a administração de outro presidente. 

A maioria dos relatórios  é composto por temas definidos como instrução, obras 

públicas, segurança pública, dentre outros, dentre as fontes utilizadas é a fonte mais 

completa no que diz respeito a continuidade, pois foram utilizados relatórios da 

província dos anos de 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869 e 1870 

 

 

Utilizar os relatórios dos presidentes de província como fonte, segundo 

Giglio (2001), demanda perceber que eles são produzidos por uma teia 

de falas em que a voz do presidente ecoa a voz de outros homens 

também engajados na administração provincial. Nesse sentido, os 

relatórios são a materialização de diversos relatos, costurados, 

organizados de uma forma lógica para fazer saber a outros homens o 

estágio do governo prático de homens e coisas na província. São 

também a forma como o Governo Central procura controlar as 

atividades do presidente na província para o qual foi designado. Nesse 

jogo entre a exposição do que se acredita ser mais relevante informar ao 

Imperador e a seus ministros, existe um hiato difícil de ser transporto, 

formado pelo conjunto de procedimentos de cortes, interdições, 

negociações entre os homens preocupados com a administração da 

província, ou seja, entre o que acontece e o que se propõe deixar como 

registro do acontecimento, existe um espaço em branco
6
  

 

 

 

O caráter oficial dessa fonte permite conhecer não a verdade, mas o que foi tido  

como uma “verdade oficial” naquele período. Pois apesar de saber das falhas na coleta 

de dados, que inclusive eram conhecidas e informadas por diversos presidentes, podia 

haver também manipulação de dado. Entretanto foram os dados contidos nesses 

relatórios os dados oficiais  e, talvez, os únicos sobre a província nesse período. 

Os relatórios dos diretores de instrução pública, documentos oficiais e postos a 

público, ainda que a um público restrito, sobre a instrução auxiliaram com seus dados e, 

sobretudo na organização de um capítulo sobre a instrução nos seminários de Santana e 

da Glória. 

Os relatórios de diretores de instrução continham dados enviados por professores 

a pedido do presidente ou do diretor de instrução da província. Os dados dificilmente 

traziam informações de todas as regiões da província, pois a comunicação entre diretor e 

                                                           
6
 SCHNEIDER, Omar. O modelo escolar de formação de professores no Espírito Santo: uma instituição 

em transição no século XIX . In:__ V Congresso Brasileiro de Educação. Universidade Federal de 

Sergipe. 2008 p.2 
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professores nem sempre era feita em tempo, alguns professores desobedeciam ou 

simplesmente não enviavam seus dados. 

A forma como esses documentos foram encontrados no decorrer da pesquisa, 

não possibilitaram uma sequencia anual como a que os relatórios possuem. Os relatórios 

de diretores de instrução utilizados foram encontrados como anexos  em alguns 

relatórios de presidente de província. 

O documento produzido pelo diretor de instrução não seguia pontos definidos 

como os relatórios de presidente de província, alguns continham tabelas com número de 

alunos, outros continham informações sobre os seminários da capital, já outros tinham 

assuntos diversos. Não havia temas pré-estabelecidos, embora muitos chegassem a 

pontos em comum como fiscalização do trabalho dos professores. 

Já para a descrição de algumas características da província de São Paulo foram 

utilizadas diversas fontes documentais e bibliográficas, tais como os relatórios de 

presidentes e diários de viajante. Primeiramente, fez-se necessário conhecer aspectos 

políticos, sociais, geográficos e econômicos da província, pois não havia como conhecer 

a instrução durante a Guerra em uma província, sem se conhecer um pouco da província 

a ser analisada. Para os documentos que auxiliaram a descrição da província, mas 

sobretudo da capital, foi utilizado, principalmente o diário de Zaluar, viajante que 

visitou a província paulista no início da década de 1860. 

Para a caracterização da província foram utilizados também os relatórios dos 

presidentes, pois ao relatar sobre o andamento de obras, problemas em estradas, 

condições de alguns prédios, dentre outros assuntos, os relatórios produzidos pelos 

presidentes  permitem conhecer um pouco da região. 

A utilização e análise de imagens de periódicos também foram indispensáveis 

para a elaboração desta dissertação, tais fontes em cruzamento com as demais 

permitiram conhecer diferente visões ou ideais sobre a Guerra e como essas versões 

tinham relação com a instrução. Os acontecimentos que tratados isoladamente pareciam 

não ter relação alguma com o tema, a partir da analise conjunta permitiram, neste 

capítulo, demonstrar a visão das autoridades, sobretudo os governantes da província,  e 

como suas ações interferiram na instrução de jovens e crianças. 

No que diz respeito aos  periódicos, a pesquisa teve inicio com a procura de 

informações básicas tais como quem eram os redatores e qual a frequência de 

publicação, entre eles,  O Cabrião, escrito por Angelo Agostini,  italiano, residente na 

província de São Paulo. Ao vir para o Brasil com sua mãe, Angelo Agostino, fora 
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inicialmente para a província do Rio de Janeiro e em seguida foi morar na província 

paulista. O periódico tinha circulação semanal, publicado aos domingos. Esse periódico 

foi o primeiro do Brasil a se utilizar de caricaturas como sátira política. 

Nos periódicos, principalmente em O Cabrião, a procura para a pesquisa foi por 

imagens que demonstrassem a visão de seu editor, claramente de oposição à Guerra e à 

forma de recrutamento. Dentre as edições disponíveis de O Cabrião na Biblioteca 

Digital Brasiliana Guita e José Mindlin, foram procuradas imagens e textos referente a 

Guerra e a partir das informações, relacionava-se com dados dos relatórios dos 

presidentes de província.  

O Cabrião, caracterizava-se pela ferrenha oposição  ao governo e a quem 

estivesse no poder e por estar sempre disposto a “zombar” das atitudes governamentais. 

O periódico trazia imagens, que podem ser caracterizadas por charges, que traziam 

personagens conhecidos da sociedade contemporânea paulista e em muitas edições 

contou com a presença do personagem Pipelet, que segundo pesquisadores do 

periódico, eram uma clara referência  da influência francesa na obra. 

 

Em setembro de 1866, Agostini, Américo de Campos e Antônio Manuel 

dos Reis fundaram o Cabrião, periódico na mesma linha do anterior, 

cujo traço marcante era o humor e a caricatura. Segundo Délio Freire 

dos Santos, o Cabrião “incontestavelmente foi o mais conhecido 

periódico humorístico e de caricaturas editado em São Paulo durante o 

Império”. Sua atuação foi sempre crítica, porém sem deixar de informar 

e divertir. A Guerra do Paraguai foi um tema bastante explorado pelo 

periódico, que elogiou o patriotismo dos soldados ao mesmo tempo em 

que criticou a forma de recrutamento dos voluntários. 
7
 

 

A utilização desse periódico acrescentou à pesquisa informações que não foram 

possíveis de se encontrar nas fontes oficiais, essas fontes mostram a versão, de parte da 

população. Suas indignações, protestos, reclamações que certamente não seriam feitas 

por alguém que estivesse à frente do governo provincial, pois  seria uma autocritica (de 

seu próprio governo). 

Para a pesquisa nos ofícios foi necessário fazer inicialmente a escolha dentre o 

período de 1864 a 1870 e, a partir de então, identificar os  remetentes e seus assuntos de 

ofício.  Apesar de muitos ofícios terem sido escritos por presidentes de província há 

                                                           
7
 SILVA, Rosangela de Jesus. Angelo Agostini: crítica de arte, política e cultura no Brasil do Segundo 

Reinado. Doutoranda em História da Arte pelo IFCH/Unicamp. 
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entre esse tipo de documento e os relatórios uma divergência quanto a abrangência e 

conhecimento de seu conteúdo. O conteúdo do oficio ficava mais restrito que o dos 

relatórios. Geralmente o conhecimento do conteúdo era somente  conhecido entre 

remetente e destinatário ou ficava somente  interno à instituição à qual foi direcionado. 

 Primeiro foram identificados os ofícios cujos remetentes era os diretores dos 

Seminários de Santana e da Glória, que  foram escolhidos por representar  instituições 

subsidiadas pelo governo provincial, por possuírem atuação mais direta do presidente da 

província em relação às outras instituições de ensino de São Paulo, e a partir do assunto, 

aqueles que tratavam especificamente da instrução e que não necessariamente 

estivessem relacionados à Guerra ou aos Seminários. 

O uso dos ofícios não ficou reduzido ao período de 1864 a 1870, em alguns 

casos, tornou-se necessário recorrer a períodos anteriores ou posteriores, mas não de 

forma aleatória. Para encontrar algumas informações ainda do período da Guerra ou 

para completar informações, recorrer a ofícios de outros períodos foi necessário. 

Os ofícios utilizados tinham em sua maioria os diretores dos Seminários como 

remetentes e o presidente da província como destinatário, mas foram utilizados também 

ofícios cujos remetentes eram personagens até então desconhecidos e que em muitas 

vezes eram pais ou responsáveis por crianças pedindo para que fossem aceitas ou 

pudessem sair dos seminários. 

Foram também utilizados ofícios cujos temas podiam estar de alguma forma 

relacionados à Guerra do Paraguai. Esses ofícios eram menos numerosos, se 

comparados aos relacionados à instrução ou Seminário.  

Os diários utilizados foram o de Emilio Zaluar, posteriormente  editado com o 

título de Peregrinação pela província de São Paulo. Zaluar era carioca e relatou sua 

viagem pela província de São Paulo  durante os anos de 1860 e 1861, período anterior a 

Guerra, mas que não tira sua importância para a contextualização histórica desta 

pesquisa.

Zaular passou por várias cidades da província, pelas cidades que passava relata 

alguns pontos que achava relevantes, não relatava sempre os mesmos assuntos, mas 

abordava o que achava de mais interessante na arquitetura ou geografia das cidades por 

onde passava. A estadia do viajante, era muito rápida em algumas cidades. Em algumas 

cidades relatou o que viu sobre instrução, em algumas cidades visitadas teve acesso a 

documentos de igrejas e escolas, o que torna sua obra muito rica. 
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O diário de Zaluar permitiu conhecer aspectos físicos e sociais da província com 

detalhes que nenhuma das outras fontes encontradas foi capaz de trazer, o período 

apesar de anteceder a Guerra não dista muitos anos e portanto, pode trazer um pouco do 

que era São Paulo na visão de um não-paulista nos anos antecedentes ao conflito 

armado. 

Alguns documentos foram utilizados somente em determinados capítulo, outros 

foram utilizados no decorrer de toda a dissertação. Os ofícios, por exemplo, foram mais 

utilizados para a composição do terceiro capítulo, já o periódico O Cabrião foi mais 

utilizado no segundo. Alguns dos  documentos foram mais utilizados que outros, a uns 

se recorreu mais vezes, mas o conjunto das análises foram responsáveis para a execução 

dessa dissertação. 

O conhecimento das leis do período também foi de suma importância para a 

pesquisa, pois é possível através delas, saber as principais medidas legislativas e como, 

de fato, eram aplicadas em cada província, quando analisadas em conjunto com 

relatórios e falas de presidentes.  

Os relatórios do Ministério dos Negócios do Império permitiram  o 

conhecimento das medidas e da visão do governo imperial em relação ao ensino nas 

províncias, tendo em vista que esse ministério abrangia o que seria hoje equivalente ao 

Ministério da Educação. 

Os relatórios do Ministério da Guerra auxiliaram à pesquisa, pois trazem dados 

sobre os contingentes enviados por cada província, nomes, informações sobre o ensino 

nas escolas militares e a visão do ministro da Guerra sobre o conflito, para assim poder 

se fazer uma análise do que era a visão do Guerra a fim de compreender também as 

modificações na visão da educação. 

Não foi, portanto, um trabalho isolado das fontes, nenhum documento pode ser 

analisado sozinho, por isso o trabalho de muitas vezes iniciar a análise de uma fonte e 

precisar recorrer a uma já analisada e conseguir percebê-la de forma diferente a partir 

dos novos dados adquiridos. 

No primeiro capítulo são delineadas algumas características da instrução no 

Império, os principais debates para assim demonstrar o que estava sendo debatido 

acerca da instrução  no período da Guerra. Após conhecer o que era debatido na 

instrução ao nível do Império, o capítulo prossegue demonstrando algumas 

características arquitetônicas, econômicas e sociais da província paulista para que assim 

possa ser conhecida melhor a província da qual trata este trabalho. 
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Após demonstrar aspectos da província, o capítulo encerra apresentando os 

presidentes que governaram a província no período de 1864 a 1870, evidenciando a 

rotatividade e a diversidade de ideais e ações acerca do modo de conduzir a província, 

demonstrando que apesar de haver pontos em comum com o Império, as especificidades 

de cada presidente influenciou a seu modo a província de São Paulo. 

No segundo capítulo foram apresentadas as formas de organização da instrução 

paulista e suas principais permanências e mudanças, que foram importantes para o 

desenvolvimento da relação entre guerra e instrução. Nesse capítulo a instrução paulista 

foi posta em evidência, suas especificidades, regulamentos são analisados 

Após observar a organização ou estrutura básica da província paulista, é 

analisada a influencia da Guerra na instrução de São Paulo. 

A partir do conhecimento sobre a influencia da Guerra nas formas de organizar a 

instrução e nas práticas dos habitantes em relação a ela, o terceiro capítulo analisa os 

dois seminários da capital. Os seminários da Glória, para meninas e o Seminário de 

Santana para meninos eram de responsabilidade de forma mais direta que as escolas, do 

governo da província, portanto, a análise do seminário foi feita com o intuito de 

demonstrar como o governo provincial tinha atuação direta nos seminários. Neles eram 

formados o perfil ideal de educandos paulistas, por isso conhecer o funcionamento 

desses seminários no período da Guerra auxilia a conhecer as características mais 

próximas das esperadas do perfil de um estudante de São Paulo á época da Guerra. 

Nesse capítulo também serão analisadas brevemente a história de alguns 

personagens, crianças que fizeram ou tentaram fazer parte dos seminários. A história 

dessas crianças auxiliaram a montar um quadro que possibilitou demonstrar como essas 

instituições (os seminários) foram afetados pela Guerra. Como até mesmo as 

instituições, cujos educandos eram reconhecidamente “protegidos” ou “filhos da 

província” sofreram as influencias da Guerra do Paraguai. 
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CAPÍTULO I 

UMA PROVÍNCIA NO IMPÉRIO: A INSTRUÇÃO NO BRASIL E A PROVÍNCIA 

PAULISTA 

 

 A instrução do Império à época da Guerra do Paraguai não  ocorria de forma 

homogênea em todo o território. Houve continuidades, mudanças e  rupturas de formas 

heterogêneas, entretanto há pontos que caracterizaram o Império como um todo. As 

características geográficas, econômicas e sociais de cada província bem como o 

posicionamento político e ideológico de  cada presidente e diretor de instrução poderia 

fazer diferir a realidade das diversas regiões do Império. 

A Guerra se tornou uma preocupação a mais para os governantes. Alguns fatores 

da guerra tais como recrutamento, envio de tropas, construção de estradas e compra de 

material bélico interferiram no modo de governo presidencial e , portanto, também na 

instrução.  

 O recrutamento, a construção de estradas, o envio e manutenção de tropas, se 

tornaram responsabilidades as quais os presidentes não esperavam que perduraria por 

um período tão longo como o foi até 1870. O Império não tinha forças militares 

preparadas para o conflito, as províncias passavam dificuldades financeiras e algumas 

por surtos de epidemias e em nível nacional, uma das prioridades neste período era 

defender a integridade nacional, e por esta razão, o foco da Corte voltou-se para o 

cenário da guerra.  

Houve a necessidade de homens para compor as tropas e os presidentes seriam 

os responsáveis por conseguir contingente em cada província. O governo imperial 

exigia de cada província quantidade de homens e os presidentes deveriam se empenhar 

para tal objetivo.  Ficava a cargo de cada governo provincial como conseguiria o 

número de homens exigido pelo governo imperial. 

As tropas foram feitas de improviso, não havia um exército estruturado. Seria 

combatente todo aquele que se voluntariasse ou que fosse recruta, ainda que não tivesse 

nenhuma habilidade ou treinamento especifico para o tipo de conflito no qual atuaria. A 

formação das tropas por província afetou a instrução, em algumas províncias mais que 

em outras, todavia, até mesmo as províncias mais distantes do conflito tinham que 

enviar suas tropas, assim sendo nenhuma ficou livre a essa responsabilidade. 
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 Houve em várias províncias necessidade de desocupar prédios escolares, 

transferir valores que seriam investidos em instrução para gastos bélicos, professores 

que foram para a guerra deixando os estudantes sem aula.  

Para os presidentes e ministros  do Império,  o Paraguai sob a liderança de 

Solano López era  um país governado por um ditador . Para os governantes brasileiros, 

o Império, nação desenvolvida quando comparada ao Paraguai, precisava tornar-se cada 

vez mais civilizada e para isso era preciso assemelhar-se ao progresso das nações 

europeias civilizadas. 

O progresso não chegaria ao Império enquanto a instrução não fosse aprimorada. 

Para esse progresso era preciso manter a ordem e a paz internas do país e, segundo, os 

políticos do período, isso seria possível com a instrução de seu povo. Uma das 

principais preocupações do governo central era manter a ordem e a integridade do 

território nacional e isso passava pelo ensino. Crianças instruídas no amor à pátria não 

concordariam com invasão ou desintegração de partes do território.  

Para as autoridades pernambucanas “a educação é o melhor meio de fazer 

multiplicar e desenvolver os meios de civilização material e moral.” 
8
 Pois: 

 

 

Esclarecidas suas faculdade intelectuais, coloca-se acima de outros de 

sua mesma espécie, como estamos observando no Paraguai, que tendo 

filhos tão bravos são sempre vencidos em todos os recontros de quase 

cinco anos.  

É porque sua coragem só tem por estimulo o fanatismo; enquanto nós os 

brasileiros, pelejando bem longe da pátria, e da família, mas sempre 

inspirados com a satisfação do patriotismo e da compenetração 

esclarecida do dever e da dignidade, sabemos levar de arrrojo a valentia 

embrutecida. 
9
 

 

 

Em seu relatório o presidente Frederico de Almeida e Albuquerque afirmava que 

o esclarecimento das faculdades intelectuais colocava homens acima de outros homens. 

Sua afirmação  confirmava o pensamento civilizatório do período. Havia diferentes 

graus de civilização e quanto mais civilizados os homens, mais superiores seriam. 

Segundo o mesmo presidente era essa superioridade que diferenciava brasileiros e 

paraguaios. 

                                                           
8
 Relatorio com o qual s. exc. o sr. senador Frederico de Almeida e Albuquerque abrio a primeira sessão 

da Assembléa Legislativa Provincial no 1.o de abril de 1870. Pernambuco, Typ. de M. Figueirôa de Faria 

& Filhos, 1870. 
9
 Idem. 
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Tal superioridade brasileira era baseada em alguns Estados europeus, sobretudo, 

França, Prussia e Inglaterra.  Frederico de Almeida e Albuquerque  defendia que muito 

precisava ser feito para melhorar a instrução nas províncias e que mesmo as nações mais 

desenvolvidas ainda tinham o que melhorar em sua instrução. Segundo o mesmo 

presidente, a educação “Se, pois, não está ela bastante adiantada nas primeiras potencias 

(que reconhecem, como a Inglaterra, suas muitas imperfeições nos sistemas de ensino) 

se ali ainda tentam-se outros meios de melhora-la, não somos nós certamente que 

devemos censurar os altos poderes”.
10

 

 

Não será com um salto arriscado, ou seguindo a moda de imitarmos sem 

estar preparados, tudo quanto se faz nas nações mais adiantadas e 

civilizadas que havemos de acertar para arrancar o nosso ensino público 

do abatimento em que jaz. Aproveitemos o bom que existe  e 

examinemos com critério e prudência o que se tem feito naquelas 

nações, que chegaremos pelos conselhos da razão ao sistema de 

organização  para o ensino público mais adequado às nossas 

necessidades e circunstancias, sem ficarmos aquém das luzes do 

século.
11

 

 

 

Em 1867 o presidente do Paraná, Padua Fleury escrevia sobre a importância da 

escola , e consequentemente a instrução, para uma nação utilizando-se de um exemplo 

de Wellington, comandante das tropas que derrotaram Napoleão em Waterloo. Segundo 

Fleury: 

 

Conta-se que Wellington, voltando, já no fim de sua vida, a rever um 

dos estabelecimentos onde tinha sido educado e lembrando-se dos belos 

tempo de outrora, dissera:  

‘foi aqui que ganhou-se a batalha de Waterloo’ dito sublime. 

Essa influencia e importância não estendem-se unicamente a interesse 

de ordem moral. É hoje um axioma econômico que a instrução abre 

válvulas ao desenvolvimento da  riqueza geral. (...).
12

 

 

 

A visão de que a batalha de Waterloo teria sido ganha ainda na escola na qual 

Wellington estudara, colabora com a visão dos brasileiros do período em  contraposição 

                                                           
10

 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 2.o vice-

presidente, exm. sr. barão de Maraú em 5 de agosto de 1867. Parahyba, Typ. Liberal Parahybana, 1867. p 

17. 
11

 Idem. 
12

 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Paraná no dia 15 de março de 1867 pelo 

presidente da provincia, o illustrissimo e excellentissimo senhor doutor Polidoro Cezar 

Burlamaque. Curityba, Typ. de Candido Martins Lopes, 1867. 1867. p.25 



29 
 

aos paraguaios, que apesar de maior número de homens, estava sucumbindo perante as 

tropas brasileiras, que sem nenhum preparo bélico conseguiram ser superiores devido à 

sua instrução e amor à pátria. Assim deveria ser na escola a base vitoriosa do Império. 

Padua Fleury  também citava que os crimes ocorridos na Europa eram por falta 

de instrução dos criminosos e assim sendo “Cumpre ao governo difundir a luz por entre 

as novas gerações, porque nelas encerram-se os futuros destinos do país”. 

Concordante com a visão de Padua Fleury, no Ceará, o presidente era enfático  

ao afirmar que muitos males do mundo aconteciam devido à falta de instrução. “O 

morticinio último na Ilha da Madeira, devido unicamente à ignorância do povo, deixa 

bem patentes os funestos efeitos da falta de instrução pública.”. Para ele, a  ignorância 

do povo precisava ser  resolvida ou poderia resultar em desordem e violência:  

Por isso, o ensino também era visto como moralizante. Na província do Rio 

Grande do Norte, várias autoridades da província afirmavam a ligação entre ensino e 

segurança pública. Em 23 de maio de 1867, Gustavo  Adolfo  argumentava a 

importância da educação escolar no combate à violência, afirmando ainda quanto maior 

fosse o número de alunos, menor seria o número de criminosos.
 13

. 

A interpretação de  que a falta de instrução era nociva às nações se encontrava 

disseminada em meio aos presidentes de diversas províncias do Império. Em 1866, o 

vice-presidente da província, o barão de Arary, escrevia que  

 

 

A primeira necessidade de um país, é a disseminação da instrução pelo 

povo. Dela depende essencialmente a sua civilização e prosperidade, 

porque dela provém o aperfeiçoamento da industria e com esta o 

incremento progressivo do comércio, que é um dos mais poderosos 

elementos da grandeza dos povos.
14

 

 

 

A Guerra ressaltou a necessidade de instrução no Império para que, na visão dos 

presidentes e ministros não se igualasse a outras nações vista como menos civilizadas, 

como era o caso do Paraguai. O sentimento de patriotismo e de superioridade dos 

brasileiros em relação aos paraguaios se tornou cada vez mais evidente. Ao fim da 

                                                           
13

 FALLA com que o exm. Sr. Dr. Gustavo Adolfo desa’brio a Assembleia Legislativa Provincial no dia 

23 de maio em sessão extraordinária 
14

 Relatorio da presidencia do Pará, apresentado a respectiva Assembléa Legislativa Provincial pelo 

excellentissimo senhor vice-presidente barão de Arary, em 1 de outubro de 1866. Pará, Typ. do Jornal do 

Amazonas, 1866. p.6  
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guerra ficava consolidado, para os políticos do Império, que a educação seria um 

diferencial dos países civilizados.  

 José Joaquim Fernandes Torres, ministro do Império, era enfático ao afirmar 

que “A instrução contribue poderosamente para o bem-estar do individuo, e promove ao 

mesmo tempo  o progresso da sociedade”
15

. De fato essa era a visão das autoridades 

desse período. Civilização e progresso foram características realçadas pela Guerra e 

interferiram diretamente na instrução, pois  as aulas eram o melhor lugar para serem 

inseridas, e  a partir dos alunos propagadas. Tais características  passaram pelas diversas 

regiões do Império. Mas  houve também características em que não havia concordância  

sequer na mesma província, tais como obrigatoriedade do ensino e número de alunos 

matriculados.  

As preocupações dos políticos do sul estavam voltadas para as obras públicas, 

principalmente a construção de estradas. Sua proximidade com o cenário da guerra 

explica o motivo da ênfase na construção de estradas. Os presidentes da província do 

Mato Grosso pouco relataram sobre a instrução no período da Guerra. Essa é a 

província cujas informações acerca da educação são mais raras no período. 

A província do Mato Grosso, cujo território foi diretamente atacado pelas forças 

paraguaias, voltou-se, sobretudo para assuntos bélicos. A instrução não era debatida no 

período da guerra, pelo menos não pelos presidentes provinciais em seus relatórios. A 

educação era lembrada quando em tempos de eleições, os professores se empenhavam 

em defender e apoiar seus inspetores na política e davam pouca importância a seus 

alunos.
16

 

Mesmo nas províncias mais afetadas pela Guerra do Paraguai havia pressão 

pelos resultados dos presidentes e diretores de instrução, havia casos em que os próprios 

presidentes alteravam dados de seu relatório. Em 1869 o presidente do Rio Grande  do 

Sul, Antonio da Costa Pinto Silva informava sobre sua província: 

 

As aulas públicas tem sido frequentadas durante o ano passado por 7286 

alunos divididos pela forma seguinte :4446 do sexo masculino e 2840 

do feminino. Comparada a frequência desse ano com a de 1865 a 1866, 

que foi de 6.293 e com a de  1866 a 1867, que sobe para a 5856, vê-se 
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 BRASIL. Ministerio do Imperio. Jose Joaquim Fernandes Torres. Relatório do anno de 1867 

apresentado a assemblea geral na 2ª sessão da 13° legislatura Publicado em 1868 p. 17 
16

 RELATORIO com que o Excm. Sr. Dr. Israel Rodrigues Barcellos, 1º vice-Presidente desta província 

passou a admnistração ao Excmº Sr. Dr. Antonio da Costa Pinto Silva, no dia 16 de setembro de 1868. p. 

4. 
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que em lugar de diminuir a frequência em geral tem aumentado nesse 

último ano.
17

 

 

 

 

Contudo, os dados o levaram a grande inquietação. Como o número de alunos 

poderia ter aumentado em um dos momentos mais críticos da Guerra? O presidente 

então concluiu: 

 

 

Este acréscimo que a muitos parece real e depor em favor do progresso 

da instrução, na minha opinião tem muito de fictício, porque vê-se dos 

mapas ministrados pelos professores que alunos já retirados por muitos 

meses das escolas são neles contemplados como frequentes à aula, e 

assim como são também contemplados todos os que se matricularão 

desde a criação da escola. 
Esta falsificação, que trato de fazer reparar, e de evitar que se repita, faz 

avultar o número de alunos com frequência nas aulas, e leva a fazer 

acreditar-se em argumento de frequência, quando realmente é o 

contrário do que se verifica.
18

  

 

 

A obrigatoriedade da instrução foi uma discussão constante no período da 

Guerra. Leão Veloso apontava o que havia gerado os números da Prussia, país no qual o 

ensino era obrigatório a partir do seis anos de idade, podendo causar multa ou até 

mesmo prisão, “salvo caso de extrema pobreza”
19

 Entretanto, o presidente ressaltava sua 

posição ao afirmar que o modelo adotado na Prussia, o ensino obrigatório, não seria 

possível no Império e mais especificamente do Rio Grande do Norte, pois a província 

não teria recursos para comportar maior número de escolas.  

 

 

Sei bem que não somente na Prussia, e outras nações governadas por 

septros despóticos, senão também os legisladores de 1789 na França 

republicana, apesar de Mirabeaus, decretarão aos pais o ensino primário 

aos filhos, sob penas pecuniárias ou corporais
20
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 RELATORIO. SILVA, Antonio da Costa. Rio Grande do Sul. 1869. 
18

 Ibidem p. S1-9 
19

 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno de 

1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 

Commercio, 1862. P. 42. 
20

 Documentos annexos ao relatorio com que abriu a Assembléa Legislativa Provincial da Bahia o 

excellentissimo senhor doutor José Nascentes de Azambuja, no dia 1.o de março de 1868. Bahia, Typ. de 

Tourinho & Comp., 1868. Bound with item no. 134. AA-5 
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Os presidentes discutiam nas câmaras municipais sobre se o ensino deveria ser 

gratuito e também se deveria ser obrigatório ou não. Havia os que defendessem que 

somente  o ensino obrigatório abrangeria maior parte da população, mas mesmo entre 

esses defensores, havia os que acreditavam que embora essa fosse a medida mais 

correta, o Império ainda não tinha condições de realizar tal ação em seu território. 

 Também discutiam sobre a instrução ser dada a todos do Império ou somente a 

uma parte da população. Isso seria um problema, pois no período, muitas escolas 

estavam sendo fechadas em muitas províncias. Já em outras províncias novas escolas 

estavam sendo abertas, mas não necessariamente com a qualidade e estrutura que 

deveriam ter. Sobre o aumento de escolas e abrangência da instrução para maior parte 

da população, o político Pedro LeãoVeloso afirmava : 

 

 

Não sou dos que pensam que embora viciada e defeituosa a instrução 

deve ser derramada a mãos largas; penso como um estadista brasileiro, 

quando escreveu que:- multiplicar o número de escolas sem confiá-las a 

mestres idôneos- não dirigir e inspecionar a disciplinas das mesmas 

escolas e o comportamento dos que regem as suas cadeiras=abandonar a 

educação da mocidade ao arbítrio, ignorância e imoralidade de quem 

quer abrir escola ou colégio-; nada mais é por fim de contas que- 

desmoralizar a geração nascente-maltratar os dinheiros públicos e 

converter o ensino publico na mais nociva das industrias.
21

 
 

 

 

Se a instrução fosse obrigatória e gratuita, de onde viriam os custos? O 

presidente da Bahia em 1868, José Nascentes de Azambuja, afirmava que se deveria 

abrir mão de tudo o que fosse necessário, a fim de centrar-se na qualidade da educação. 

Azambuja afirmava não conhecer “ nação ilustrada, ou que queira esses foros, a qual 

não tenha sacrificado tudo. Mediante o erário público e municipal, para acomodar os 

seus educadores”
22

. 

A obrigatoriedade de instrução era de mais urgência para uma parcela da 

população do Império, que segundo muitos presidentes,  estavam mais afastados da 

civilização. Na província do Amazonas, o presidente tinha um problema, seus habitantes 
                                                           
21

   Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do anno 

de 1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. do Diario do 

Commercio, 1862. P. 42. 
22

 Documentos annexos ao relatorio com que abriu a Assembléa Legislativa Provincial da Bahia o 

excellentissimo senhor doutor José Nascentes de Azambuja, no dia 1.o de março de 1868. Bahia, Typ. de 

Tourinho & Comp., 1868. Bound with item no. 134. AA-8 
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tinham o pensamento de não querer enviar voluntários ou voluntariar-se para engrossar 

as tropas imperiais para a luta no Paraguai. As autoridades foram então esforçando-se 

até conseguirem o envio de mais de quinhentos homens para as tropas.
23

 Outro 

problema desta província era a questão da escravidão indígena, que apesar de abolida, 

ainda acontecia.
24

 Para que ocorresse educação e “civilização” no império, era 

necessário “civilizar” os índios e isso requeria esforços das autoridades para livrá-los do 

trabalho forçado. 

A instrução dos indígenas, que tivera seu inicio com os jesuítas, ainda era, para 

os políticos do período, uma necessidade. Deveriam tornar livres os indígenas de 

algumas províncias do Norte, para então dar continuidade ao processo civilizador dessa 

região, entretanto, as condições financeiras de algumas províncias,  como a do 

Amazonas, por exemplo,  se encontrava em péssimas condições. 

Na região Norte, os cofres públicos do Amazonas encontravam-se em estado 

“lastimável”, tendo a província, por ordem do governo, que suprir o déficit com ajuda 

da tesouraria do Pará. Nem sempre a província paraense teve condições de enviar ajuda 

financeira, muitas vezes, o presidente teve que recorrer a particulares.
 25

 

 A falta de dinheiro prejudicava o processo de catequese dos índios e todo o tipo 

de instrução pública. A falta de recursos era um empecilho à educação 

 

 

 Porque, nao pode haver instrução sem dinheiro, e as rendas da 

província são mesquinhas e devem ser distribuídas e aplicadas à tantos 

misteres do serviço público, que nenhum ensaio ou tentativa se poderá 

fazer sobre a instrução na proporções sempre progressivas deste 

especial ramo do serviço.
26

 

 

 

Obrigatoriedade de ensino iria requerer reformas amplas na instrução do 

Império, conscientização de políticos e da população como um todo, para João Carrão, 

uma reforma nesse período seria inviável, pois não apenas a província, mas a nação, não 

teria como arcar com os altos custos que tal reforma traria.
27
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 RELATORIO 1866. AMAZONAS. p. 296. 
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 Ibidem, p. 307 
25

 Ibidem, p. 312 
26

 Ibidem, p. A-319 
27

Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo na 1.a sessão da décima sexta 

legislatura no dia 3 de fevereiro de 1866 pelo presidente da mesma provincia, o dr. João da Silva Carrão. 

S. Paulo, Typ. Imparcial de J.R.A. Marques, 1866. P.30. 
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Era difícil pensar em uma reforma de tal tamanho em curto prazo,  havia 

dificuldade até mesmo em  manter organizado o que já havia de concreto  em relação a 

instrução nas províncias. O período em questão era um período de forte busca pela 

ordem interna  em um Império que estava em guerra, portanto, os alunos indisciplinados 

deveriam ser punidos. 

 Não foram incomuns às províncias regulamentos que tratassem da 

disciplinarização dos alunos. A perspectiva dos presidentes demonstra que era 

preocupação comum a diversas regiões, a punição dos alunos indisciplinados.  

Para o presidente da província do Rio Grande do Norte, José Meira, a punição 

no artigo 101 do regulamento provincial deveria ser: 

 

1°advertencia 

2°repreensão 

3°Aumento de tarefa dentro ou fora da escola 

4°Outros castigos, que forem autorizados pelo diretor 

 

 

É possível perceber que o quarto ponto deixava aberto para as mais diversas 

formas de castigo e em sua exposição, José Meira deixava claro que se tratava de 

castigos que os diretores julgassem necessário, ou seja “outro castigo moderado”. 

Durante o período em questão, o uso da palmatória nas escolas da província 

potiguar  era regulamentado pelo § 4° do art. 101 do regulamento n°21 de 9 de 

dezembro de 1865. O presidente afirmava que 

 

Talvez se censure semelhante medida, como repugnante às luzes do 

século, mas a experiência tem mostrado que no estado de atraso em que 

se acha entre nós a educação doméstica, da qual faço depender todo o 

brio e zelo do menos, não é possível prescindir-se da aplicação de tal 

castigo
28

 

 

 

Os alunos precisavam ficar sob inspeção e os professores também. Para que a 

educação se realizasse de modo a afastar a província, bem como todo o Império de 

atitudes de povo “não civilizados” era necessário inspecionar as aulas, entretanto, o 

trabalho de inspecionar as aulas não era fácil, João Antonio de Araujo Freitas Henriques 

afirmava que era um trabalho “penoso e odiento”. 
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 Relatorio  com que o exm. Sr. Dr. Luiz Barboza da Silva entregou a administração da província do Rio 

Grande do Norte. Ao exm. Sr. Coronel Antonio Basilio Ribeiro Dantas. Rio de Janeiiro. Typographia 

Nacional. 1867. Anexo 5. 
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Na Paraíba também havia fiscalização nas escolas, elas eram feitas pelos 

comissários, juízes municipais, promotores ou em último caso por párocos ou 

militares
29

.  No Rio Grande do Norte,  Leão Veloso propôs uma inspeção escolar, da 

qual deveriam fazer parte os pais dos alunos e uma associação da qual faria parte os pais 

de família que estivessem em “boas condições” para fazer contribuições que serviriam 

para ajudar os alunos sem condições. 

O número de escolas também cresceu  na província paraibana. Enquanto o 

número de escolas crescia durante a guerra, a proporção de alunos para a população 

diminuía. O vice presidente Felisardo Toscano de Brito a firmava que muitos poderiam 

ser os fatos que levavam a isso, porém ressaltava que a principal hipótese era a de que 

isso acontecia devido a falta de preparo das pessoas que atuavam no magistério.
30

 

 

Tabela 2 

Proporção de alunos por habitantes em na província do Rio Grande do Norte 

População aproximada da 

província 

Quantidade de 

escolas 

Uma escola para cada 

200.000 25 6.000 habitantes 
Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa do Rio Grande do Norte na sessão ordinaria do 

anno de 1862 pelo presidente da provincia, o commendador Pedro Leão Velloso. Maceió, Typ. 

do Diario do Commercio, 1862.
31

 

 

 

 

 Leão Veloso era um grande estatístico, utilizava-se constantemente de dados e 

os comprava aos dados europeus. Para Veloso, a realidade europeia deveria ser imitada 

pois representava um exemplo a ser seguido, portanto, não era necessários apenas 

conhecer os dados estatísticos da província, mas compará-los aos europeus. 

No período analisado os dados eram esparsos e sobretudo na província, eram 

dados aproximados. O presidente então faz a comparação com a Europa, enquanto  na 

província do Rio Grande do Norte, havia uma escola para cada seis mil habitantes, a 

Prussia tinha uma para cada 565 e a França tinha uma escola para cada 880 habitantes. 

O  barão de Arary juntamente com o diretor de instrução pública debatiam sobre 

a necessidade de criação de uma escola normal na capital da província do Rio Grande 

do Norte, pois assim não seria necessário que seus alunos fossem para a Corte. A escola 
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 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 1.o vice-

presidente, exm. sr. dr. Felisardo Toscano de Brito, em 3 de agosto de 1866. Parahyba, Typ. Liberal 
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normal seria responsável pela formação de profissionais do magistério e, portanto, com 

sua criação, a província formaria seus próprios professores. Enquanto a escola normal 

não pode existir, o diretor da instrução pública fazia conferências pedagógicas baseadas 

no manual Daligault, diretor de uma das mais consideradas escolas normais da França. 

No  Rio de Janeiro também era notável a falta  de preparo de muitos professores. 

Por isso, deveria também haver uma reforma na escola normal.  Não havia lugares 

apropriados para a criação de escolas 

Na província de Alagoas, o presidente afirmava  que 

 

enquanto não possuir a província uma escola normal, onde os 

candidatos ao magistério se habilitem ao ensino por meio de uma 

aprendizagem constante com as regras da pedagogia, com os 

regulamentos e programas vigentes, onde os atuais professores se 

purguem dos vícios e erros adquiridos, onde se façam mestres, jamais 

possuirá um quadro de ótimos e verdadeiros professores
32

 

 

Francisco Junior, presidente da província de alagoas, juntamente com o inspetor 

de aulas, reconhecia a situação da província e os obstáculos estruturais que existiam e 

dificultavam até mesmo a existência de um lugar especifico para se estudar, entretanto, 

ele afirmava que os obstáculos não deveriam impedir a existência e aumento do número 

de escolas. O tenente-coronel Francisco Junior defendia que os professores que fossem 

ocupar as cadeiras na província deveriam passar por uma seleção mais criteriosa a fim 

de garantir a  melhor qualidade possível.
33

  

 Para os presidentes era necessário disciplinar os alunos, inspecionar as aulas e 

formar bem os professores, tudo isso fazia parte do aprimoramento da instrução pública 

que seria importante, pois seria essa instrução que faria  do Império um componente da 

civilização. 

Ao término da guerra, o relatório da província foi feito pelo quarto vice-

presidente Abel Graça relatando que, apesar de não encontrar-se no estado em que 

queria, a educação  paraense  era uma das melhores do Império “ A instrução nesta 

Província não tem. É verdade, retrogradado; vai florescendo, não como se devia esperar, 

e sim lentamente, com passos vagarosos. Não obstante, porém, é uma das do Império, 
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 Relatorio 1867, A-11 
33

 Relatorio com que o exm. snr. tenente-coronel Francisco José Cardoso Junior abrio a 1.a sessão da 19.a 

legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 4 de março de 1870. [Aracajú] Typ. do Jornal do 

Aracajú [n.d.] p. 26. 
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que melhores resultados tem apresentado.”
34

 Ao fim da guerra, o número de escolas 

primárias da província era de 177, ou seja, houve considerável aumento  no número de 

escolas. 

Ao fim da guerra, Sergipe foi presidida por um tenente-coronel, o senhor 

Francisco José Cardoso Junior. Em seu relatório uma ênfase na questão escolar em 

detrimento da guerra. 

 

Se o estado ou se  o Governo pode obrigar os cidadão, sob penas 

severas, ao serviço da Guarda Nacional,-se ele tem faculdade de 

separar-pelo  [ilegível]-o filho dos braços de seus progenitores,- como 

contestar-se-lhe o  direito de obrigar o pai a tratar da obrigação de seus 

filhos, quando eles se recusem a isso.
35

 

 

No Ceará discutia-se também sobre os inúmeros feriados que atrapalhavam o 

andamento do ensino e discutia-se a guerra como causa da falta de educação inerente ao 

povo paraguaio.  Para as autoridades cearenses, o Paraguai tinha uma “religião sem 

amor ao próximo, matando-se reciprocamente ao ceno caprichoso de um déspota;-

submissão humilhante sob forma democrática; vivendo todos sob ilusões e fantasiosos 

preconceitos estultos.”  
36
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 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na primeira sessão da 17.a legislatura pelo 

quarto vice-presidente, dr. Abel Graça. Pará, Typ. do Diario do Gram-Pará, 1870. p.11. 
35

 Relatorio com que o exm. snr. tenente-coronel Francisco José Cardoso Junior abrio a 1.a sessão da 19.a 

legislatura da Assembléa Provincial de Sergipe no dia 4 de março de 1870. [Aracajú] Typ. do Jornal do 

Aracajú [n.d.] p.27. 
36

 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial do Ceará em sua reunião extraordinaria em o 

1.o de dezembro de 1866 pelo presidente da mesma provincia, o excellentissimo senhor João de Souza 

Mello e Alvim. Fortaleza, Typ. Brasileira de João Evangelista, 1867. 
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Tabela 3 

Valores gastos com a instrução pública no ano de 1869 

Província Valor gasto com  a 

instrução no ano de 1869 

Rio de Janeiro 315:883600 

Minas Geraes 312:580,000 

Bahia 279:691,501 

Pernambuco 247:135,000 

Rio Grande do Norte 224:503,000 

Pará 212:100,000 

S. Pedro do Rio Grande do Sul 203:000,000 

São Paulo 191:984,000 

Ceará 131:262,000 

Parahyba 111:200,000 

Alagoas 102:282,000 

Maranhão 92:918,500 

Sergipe 69:018,000 

Santa Catarina 53:383,033 

Goyaz 51:735,000 

Paraná 45:394,033 

Amazonas 44:500,000 

Piauhy 36:400,200 

Espirito Santo 20:670,00 

Mato Grosso 16:160,900 

Tabela elaborada com base em dados do relatório do ministro do Império do ano de 1869. 

 

Os valores gastos com a instrução eram bem diferenciado conforme a província. 

A tabela 3 mostra o gasto por província, por ela pode-se perceber que no ano de 1869  

as províncias que mais investiram na instrução foram Rio de Janeiro, Minas Geraes, 

Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A província de São Paulo ficou em oitava 

posição no que diz respeito  aos gastos com instrução. 

O gráfico 1 demonstra que as cinco províncias com maior número de escolas na 

década de 1860 eram  Minas Gerais, Rio de Janeiro, provavelmente a Bahia, São Paulo 

e Rio Grande do Sul. Esses  dados revelam que nesse período o valor referente aos 

gastos com a instrução não  significavam maior número de escolas na província. 

Se forem comparados os números das escolas antes, durante e ao término da 

Guerra do Paraguai, pode-se ver a disparidade entre as províncias. Em Minas Gerais, no 

ano de 1865, o número de escolas cai consideravelmente, até 1870 a quantidade de 

escolas tem um crescimento, mas não chega a recuperar a quantia do inici da década. 

Na província do Rio Grande do Sul, o número de escolas aumentou em 1865 se 

comparado a 1860 e tem um aumento até o fim da Guerra, entretanto os dados dessa 
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província foram colocados em dúvida pelo presidente Antonio da Costa Pinto Silva. Em 

Santa Catarina o número de escolas cresceu durante as três datas escolhidas para 

análise. 

Na província paulista, o número de escolas aumentou entre 1860 e 1865, mas ao 

fim da Guerra a província perdeu cerca de 41 escolas. No Rio de Janeiro, houve uma 

queda entre o inicio da década e 1865, mas um aumento considerável entre 1865 e 1870. 
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Gráfico 1 

Número de escolas nas províncias do Império entre 1860 e 1870 

 

 
Tabela elaborada pela autora com base nas falas e relatórios presidenciais de 1860 a 1871 das 

províncias descritas. 
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1.1 - A PROVÍNCIA DE SÃO PAULO NA  DÉCADA DE 1860 

 

 

Em 1864 a província paulista era dividida em 16 comarcas e 47 termos  . As 

comarcas eram: a da capital, Bananal, Bragança, Guaratingueta, Taubatté, Jacarehy, 

Santos, Iguape, Ytú, Itapetininga, Campinas, Bragança, Constituição,  Mogymirim, São 

João do Rio Claro e Franca somando a população de cerca de  666.588 habitantes. 

Os 47 termos da província eram: Bananal, Areas, Silveiras, Queluz, Taubaté, 

Caçapava, Pindamonhagaba, Guaratinguetá, Lorena, Cunha, Parahybuna, São Luiz de 

Parahitinga, Ubatuba, Jacarehy, São José do Parahyba. Mogy das Cruzes, Santos, São 

Sebastião, Villa Bella, Iguape, Ca[ilegível], Xiririca, São Paulo, Itú, Sorocaba, São 

Roque, Itapetininga, Botucatú, Itapeva, Campinas, Jundiahy, Bragança, Amparo, 

Atibaia, Constituição, Porto Feliz, Pirapora, Capivary, Mogy-Mirim, Boa Vista, 

Limeira, Rio  Claro, Brotas, Araraquara, Franca,  Batataes e Casa Branca. 

No período da Guerra havia áreas da província ainda desconhecidas. Eram essas 

as áreas mais afastadas do litoral e da capital. Como pode ser visto no mapa (figura 1) 

de 1879, mesmo após a Guerra ainda havia parte do mapa “terrenos desconhecidos ou 

habitados por indígenas” 
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Figura 1 

Mapa da província de São Paulo 1879

 
Retirado de < http://www.4shared.com/all-images/_yCR7Jm-

/Mapas_Plantas_e_Cartas_Cartogr.html?locale=ko> 
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Mesmo com algumas regiões ainda desconhecidas, alguns fatores como a 

proximidade com a zona de mineração e da capital do Império tornaram São Paulo uma 

região economicamente importante. O café foi outro fator que elevou economicamente a 

província paulista. A tabela 3 demonstra que a participação da província paulista  na 

receita do Império  começou a elevar-se na década de 1840 e na década de 1860 São  

Paulo acelerou  seu crescimento. Crescimento esse que continuou se elevando por todo 

o Império. A década da Guerra encontrou em São Paulo uma província em elevação 

econômica, sobretudo devido ao café.  

             

Tabela 4 

Participação de algumas províncias nas receitas imperiais 

Participação da receita arrecadada na Corte e nas províncias na receita geral do Império (%) 

Período Rio Grande do Sul São Paulo Pernambuco 

1840-1849 6,91 2,13 12,64 

1850-1859 5,40 2,15 14,39 

1860-1869 5,92 3,39 23,58 

1870-1879 5,33 5,02 10,50 

1880-1889 4,97 8,40 8,88 

Fonte: Ministério da Fazenda. Balanço da Receita e Despesa do Império, citado por 

Diniz. 2002 

 

A década de 1860 foi um momento em que a região passou  a ter maior peso nas 

arrecadações da Corte. O café, como pode ser visto na tabela 4, era o principal produto 

de exportação do Império, mas no período de 1861 a 1870 tem uma queda na 

porcentagem de 48,% na década anterior para 45,5 na década em questão. 

Apesar da queda na porcentagem das exportações do café como  mostrado na 

tabela 4, o café continuava sendo o principal produto exportado pelo Império na década 

de 1860. 
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Tabela 5 

Principais produtos exportados no Brasil de 1821 a 1890 

Período Café Açúcar Algodão Couro Borracha 

1821-1831 18.4 30,1 20,6 13,6 - 

1831-1840 43,8 24 10,8 7,9 - 

1841-1850 41,4 26,7 7,5 8,5 - 

1851-1860 48,8 21,2 6,2 7,2 2,3 

1861-1870 45,5 12,3 18,3 6 3,1 

1871-1880 56,6 11,8 9,5 5,6 5,5 

1891-1890 61,5 9,9 4,2 3,2 8 

Fonte: anuário estático do Brasil, 1939 

 

 

O café foi importante para a província neste período, sobretudo em áreas como a 

do Vale do Paraíba, onde houve mudanças estruturais na plantação, colheita e também  

no aspecto arquitetônicos de casas e fazendas . 

 

Tabela 6 

Produção de café em São Paulo 1854-1888 

Ano Região Arrobas de café % de 100 

1854 Vale do Paraiba 2. 731, 639 77,5 

Oeste Paulista 796.617 22,5 

1887 Vale do Paraiba 2. 074,267 20,0 

Oeste Paulista 8.300,063 80,0 

Tabela Ufscar. Retirada de < http://mestresdahistoria.blogspot.com.br/2012/06/saiba-

mais-sobre-economia-no-segundo.html> 

 

 

 A riqueza trazida pelo café possibilitou a estruturação de grandes e suntuosas 

mansões dando origem às famílias dos barões do café. Inicialmente o café utilizou-se da 

arquitetura dos engenhos que já demonstravam suntuosidade no dos interior. 

 

 
Por longas décadas do século XIX, a arquitetura cafeeira manteve-se 

vinculada à herança arquitetônica dos engenhos, revelada pela 

primazia das técnicas construtivas tradicionais e pela preferência por 

tipologias de casas assobradadas ou térreas, sempre organizadas em 

espaços internos segregados – salas sociais na frontaria, alcovas e 

quartos no centro, varanda (atual sala de jantar) nos fundos, e área de 

serviços no prolongo ou puxado.
37

 

 

 

                                                           
37

 Retirado de , http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

47142006000100004#back24 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142006000100004#back24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142006000100004#back24
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Figura 2 

Fazenda paulista no segundo Reinado 

 
Fazenda Sete Quedas na metade do século XIX

38
 

 

O café transformou  várias regiões do interior da província. Com o café, ser do 

interior  já não era mais necessariamente viver longe de luxo e suntuosidade. O café 

levou a muitas casas e maquinários do interior da província o que havia de mais 

moderno no Império.  

A partir de meados do século XIX, iniciou-se a substituição gradativa dos 

equipamentos tradicionais pelas novas e modernas máquinas de beneficiar café, que 

executavam com maior eficiência e rapidez todas as etapas do processo.  

 A primeira estrada de ferro é datada na década de 1860 e ela, talvez mais 

fortemente que em outras regiões, sinalizava as grandes mudanças que estavam  para 

ocorrer. A década de 1860 foi de grandes mudanças na estrutura física, urbanística e 

arquitetônica, sobretudo, da capital da província. Porém, alguns presidentes queixavam-

se da má qualidade  de muitas obras alegando que não embelezavam as cidades. 

Segundo  João Crispiniano sobre as obras públicas: os trabalhos “só podem ser feitos 

pelos homens da sciencia, e executados por empíricos,  que tendo muitas vezes boa 

vontade, e probidade não estão habilitados com os conhecimentos que a arte fornece 

                                                           
38

 Retirada de Engenhos e fazendas de café em Campinas (séc. XVIII - séc. XX). Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142006000100004 
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para dirigir com perfeição uma obra qualquer” e afirmava que anteriormente as obras 

não demonstravam beleza, porque o  “as riquezas de não o não permitiam”
39

. 

A população paulista década de 1860 era, formada, em sua maioria, por 

agricultores os quais muitos moravam longe das cidades ou povoados que dispunham de 

escolas e por isso, as escolas não continham agricultores pobres.
40

  

  Os habitantes da capital tinham peculiar característica. As noites as famílias 

recolhiam-se em suas casas e a  escuridão tornava as ruas locais perigosos.  Na capital 

muitas vezes faltava água à população. “Não há quem desconheça a falta d’áagua 

potável na Capital, e que deixe de reconhecer  que insuficientes são as fontes que 

abastecem os insignficiantes chafarizes que possuímos.
41

 Já na vida particular  havia  à 

disposição da população,o locais onde  eram vendidas peças de luxo para vestuário e 

também para decoração e ornamentação  de residências. Emilio Zalur descreveu a 

existência dessas lojas: 

 

Além dos notáveis edifícios e de alguns belos templos que adornão a 

cidade de S. Paulo, as suas ruas principaes são largas, bem calçadas, e 

nas suas, pela maior parte, elegantes lojas encontra-se hoje com 

profusão tudo quanto se póde desefar, tanto para satisfação das 

exigências da vida  como para os desejos mais requintados do ludo e da 

moda, quase pelo mesmo preço por que se compra na corte. 
42

 

 

 

O comércio na capital atendia aos gostos mais simples e também os mais 

luxuosos. Vendedores livres e escravos se misturavam à população nas cidades. O 

comércio era movimentado e muitas vezes relacionada à Academia, na qual tal 

comércio encontrava os exigentes clientes que vinha de diversas partes do Império e que 

em breve iriam compor a elite intelectual da nação. 

 

                                                           
39

 Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na segunda sessão da decima 

quinta legislatura no dia 2 de fevereiro de 1865 pelo presidente da mesma provincia, o conselheiro João 

Crispiniano Soares. São Paulo, Typ. Imparcial de J.R.A. Marques, 1865.. p.33 
40

 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo pelo presidente da provincia, o 

exm. sr. dr. Antonio da Costa Pinto Silva, no dia 5 de fevereiro de 1871. S. Paulo, Typ. Americana, 1871. 

P17. 
4141

Relatorio apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na segunda sessão da decima 

quinta legislatura no dia 2 de fevereiro de 1865 pelo presidente da mesma provincia, o conselheiro João 

Crispiniano Soares. São Paulo, Typ. Imparcial de J.R.A. Marques, 1865. p. 79 

Ibidem, p. 82. 
42

 ZALUAR, Augusto-Emilio. Peregrinação pela província de São Paulo 1860-1861. Livraria de B.L. 

Garnier Rio de Janeiro. p. 198. 
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Com as relações que S. Paulo tem com tantos pontos do interior, e 

sobretudo o interesse que lhe deixa a permanência da academia, o seu 

commercio não podia deixar de ser prospero e de grande movimento. 
43

 

 

 

Com o avanço da capital, a população passou a se locomover para além do 

Tamanduateí, Anhangabaú, Pinheiros e Tietê. Com isso passou a se criar pontes e 

estradas maiores. A capital paulista era uma região pacata, não muito diferente de outras 

regiões do Império. Em 1842 com lampiões à base de azeite, a iluminação pública tem 

inicio. Em 1856 o Banco do Brasil se instalou na província. Foram, porém, as décadas 

de 1860 e 1870 de fundamental importância para as transformações da capital 

provinciana. 

 

Figura3 

 

Fotografia de Militão Augusto de Azevedo mostrando a Rua da Glória entre 1862 e 

1863 . Acervo do Museu Paulista. Reprodução de José Rosael. 

 

 

 

 

                                                           
43

 ZALUAR, Augusto-Emilio. Peregrinação pela província de São Paulo 1860-1861. Livraria de B.L. 

Garnier Rio de Janeiro. p. 198. 
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Figura 4 

Fotografia de Militão Augusto de Azevedo mostrando a Rua da Glória. 1887. Acervo do Museu 

Paulista. Reprodução de José Rosael. 

 

 

Conclamava o barão de Itauna ao tentar recrutar homens para a guerra que “O 

grito de independência que há 45 annos o Fundador do  Império em gloria imortal desta 

província fez ouvir nos campos do Ipiranga, foi a sagração de nossa integridade.”. Essa 

especificidade da província paulista foi exaltada pelos anos de prolongamento da guerra 

do Paraguai., principalmente,  nos momentos em que se fez mais preciso recrutar 

homens.
44

 

Segundo  Odilon Nogueira de Matos: 

 

 

 O ser paulista era considerado, principalmente pelas mulheres, 

uma grande honra, “pois os paulistas são decantos em todo o 

Brasil pelos seus atrativos e dignidade de caráter”, além de “sua 

probidade, indústria e afabilidade de maneiras”. Eram 

“trabalhadores, espirituosos, robustos, afáveis, generosos e 

bastante polidos”, sendo “dotados de talentos próprios para as 

grandes coisas”; os habitantes da cidade como em geral os de toda 

a Província, eram tidos entre os brasileiros por valentes e 

                                                           
44

 Relatorio com que s. exc. o sr. senador barão de Itauna passou a administração da provincia ao exm. sr. 

commendador Antonio Joaquim da Rosa, 3.o vice-presidente. São Paulo, Typ. Americana, 1869. 
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rancorosos, caracterizando-se por serem “hospitaleiros, francos e 

amigos dos estrangeiros” 
45

 

 

 

 

 A figura 5 mostra a visão  que se tinha da província de São Paulo. A 

imagem mostra os supostos representantes da civilização, da sciencia, das artes, e das 

modas europeas que atendendo o chamado da província de São Paulo esperavam por 

seu povo ser acolhido. 

A imagem mostrava duas mulheres bem vestidas, no padrão europeu cercadas de 

pequenos anjos sem roupas que pareciam auxiliar-lhes com materiais. O cenário 

escolhido foi o Largo da Sé, como se pode  ver na placa da parede do prédio, ao lado 

esquerdo da imagem. 

A província de São Paulo foi fortemente marcada pelo patriotismo e pelo 

sentimento provincialista que foram essenciais para os políticos conseguirem cumprir 

seus objetivos para com  o governo central. 

São Paulo era para os paulistas e para os que governavam a província, uma 

província especial na qual tivera inicio a independência e na qual as luzes do progresso  

haviam se instalado e  mais ainda deveriam se instalar em sua população. 
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DE MATOS, Odilon Nogueira. A cidade de São Paulo no século XIX. Sociedade de Estudos Históricos 

1951. p. 97 
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Figura 5 

Civilização, sciencias e artes chegam a província de São Paulo

 
 

O Cabrião 
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À imagem  seguia a legenda:  

 

 

Acudindo ao vosso chamado, eis-no em S. Paulo. Somos as 

representantes da civilização da sciencia, das artes, e das modas 

européas, esperamos que por vosso intermedio. 

seremos favoravelmente acalhidos pelo povo palistano. 

-Podeis entrar, posso affiançar-vos que o sereis. Há aqui uma 

illustrada Academia; a mocidade ama as sciencias, e a população sabe 

dar ás modas e á topdos os artefactos de gosto. 

 

 

Figura 6 

Instalações da Faculdade de Direito 

 
São Paulo de Piratininga em 1860, ao fundo pode-se ver as instalações da Faculdade de 

Direito (Largo de São Francisco) (fundada em 11 de agosto de 1827 

http://manoelmachado.wordpress.com/2013/04/10/91/) 

 

Ainda em 1827 criou-se a  Academia de Direito e com isso a província tornou-se 

um dos polos intelectuais do Império, ficando conhecida como burgo dos estudante. Em 

torno dos estudantes que vinham de diversas partes do país, desenvolveu-se toda uma 

estrutura urbanística e comercial. 

No início de 1860, a cidade de São Paulo tinha menos de 30 mil 

habitantes, menos de cinqüenta ruas e apenas um teatro. Seu maior 

destaque estava na faculdade de direito, com pouco mais de quinhentos 

alunos, instituição que formou homens que obtiveram muito destaque 

na história do país. Por ali passaram grandes idealistas da causa 
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abolicionista e da República, além de expoentes da literatura 

brasileira.
46

  

 

A faculdade de Direito foi  um local importante para as definições 

arquitetônicas, sociais e intelectuais da província de São Paulo. Nela foram formados 

grandes nomes do Império. Rosangela de Jesus Silva afirma que: 

A faculdade de direito era um centro disseminador  de novas 

idéias e formador dos futuros funcionários para o governo. Nomes 

como Joaquim Nabuco, Aluízio Azevedo, Castro Alves, Rui Barbosa, 

Fagundes Varela, Prudente de Moraes, Bernardino de Campos, entre 

outros, tiveram a oportunidade de debater e aprofundar questões 

fundamentais para o país.
47

 

 

Os alunos da Faculdade davam à capital um caráter especial que a diferenciava 

social e culturalmente das capitais que não possuíam uma faculdade. 

 

Todas estas forças activas e potentes estão consubstanciadas em grande 

parte nesse grupo de mancebos que estudão hoje nos bancos de uma 

academia, uns precedidos já do brilhante renome de suas famílias, 

outros obscuros e desconhecidos, mas trabalhando todos para a obra 

comum de sua pátria, e representando para ella todas as suas 

esperanças, as suas aspirações e o seu porvir. 

Sem perder nada do typo característico e particular por que 

geralmente é conhecida em toda a parte a que se chama essa tribu de 

Bohemios do estudo a que se chama estudantes, os da faculdade de 

direito de S. Paulo tem suas feições que lhes são próprias e especiaes. 

A maior parte d’elles habitão, divididos em grupos mais ou 

menos constituindo um certo núcleo de família, em casas ou aposentos a 

que dão o nome de republicas. 

Estas republicas são formadas ordinariamente pelos filhos de 

uma mesma província conservando-se d’este modo, no meio da 

promiscuidade de suas relações geraes, o  espirito de provincialismo, 

que sempre distingue os diversos ramos da população nacional. 
48 

 

                                                           
46
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As escolas da província ainda não eram numerosas.   O número de 

escolas era pequeno comparado ao número de habitantes. A tabela __ demonstra 

a proporção de cinco municípios  com maior número de habitantes da província. 

 

Gráfico 2 

Número de habitantes e de estudantes no municípios de maior população 

 

Gráfico elaborado pela autora 
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Tabela 7 

Número de estudantes da Faculdade de Direito por província 

Província Número de alunos 

Rio de Janeiro 83 

São Paulo 67 

Minas Gerais 55 

Côrte 37 

Rio Grande do Sul 22 

Paraná 10 

Espirito Santo 4 

Goyaz 3 

Maranhão 2 

Mato Grosso 1 

Alagoas 1 

Ceará 1 

BRASIL. Ministerio do Imperio. Jose Joaquim Fernandes Torres. Relatório do anno de 

1867 apresentado a assemblea geral na 2ª sessão da 13° legislatura Publicado em 1868 p. A-D1-

6 

 

Apesar de estar localizada na província paulista, a Faculdade de Direito não 

contava apenas com alunos paulistas. A partir da tabela 7 é possível perceber que a 

maior parte dos alunos não era proveniente da província do Rio de Janeiro. Os alunos 

do sul (e sudeste), apesar de poucos, também houve alunos da região Nordeste (até 

então conhecida como Norte). 
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1.2 OS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DE SÃO PAULO (de 1864 a 1870) 

 

Segundo a Constituição Imperial de 1864, no que diz respeito à administração 

das províncias: 

 

Art.165  Haverá em cada província um presidente, nomeado 

pelo Imperador, que o poderá remover, quando entender que assim 

convém ao bom serviço do Estado. 

Art. 166. A lei designará as suas atribuições, competência e 

autoridade, e quanto convier ao melhor desempenho dessa 

administração. 

 

No período em que perdurou a guerra, a província paulista foi administrada por 

nove  presidentes. Nove presidentes no decorrer de 1864 a 1870 trazem à província uma 

diversidade de ideais. Conhecer o essencial da administração a posição política de cada 

um auxiliará a compreender o que foi “legado” da guerra e o que aconteceu por 

interferências politicas ou pessoais. 

Em um período em que o voto não era para toda a população e que era 

conhecido que a instrução era um dos principais meios para se melhorar as condições do 

Império, sabe-se que a instrução deveria ser uma das principais preocupações das 

autoridades provinciais. 

Cada autoridade à sua forma guiava, ou ao menos tentava guiar, os rumos da 

instrução.  Como o presidente era a principal autoridade de uma província e o número 

de presidentes fora relativamente alto será  relevante para a dissertação conhecer melhor 

quem foram esses políticos. 

Mesmo os interesses locais ou pessoais estavam relacionados ao progresso. A 

elite mandava seus filhos estudarem na Europa, as famílias ricas tinham bens materiais 

cada vez mais “modernizados” e industrializados, muitos vindos da Europa ou de lá 

imitados. 

Sérgio Campos Gonçalves afirma que após a formação e consolidação do estado 

imperial “restava iniciar o processo de auto-civilização como que em uma colonização 

interna dirigida pelo próprio império”. Essa auto-civilização não viria da população, ela 

precisava ser ordenada pelas autoridades do Império. Como autoridade em cada 

província tinha-se o presidente e por isso a auto-civilização de cada província era 

responsabilidade do cargo presidencial.  
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Seria a instrução o melhor meio de propagação dos ideais civilizatórios, como a 

educação em tempos de guerra do Paraguai se inseriu nesse ideal de civilização?  Até 

então o serviço militar não era bem visto, mas com o desenvolver da guerra o Império 

brasileiro passou a precisar cada vez  mais de militares recorrendo a voluntários, que 

ficaram cada vez mais escassos. O Império precisou transformar os homens em 

voluntários, mas como fez isso?  

 O Estado como corpo civilizador da nação foi construindo, disciplinando e 

tentando formar indivíduos patrióticos e civilizados. Os presidentes precisavam agir 

perante os apelos de seus superiores, bem como precisavam manter a ordem, civilizar, 

enviar tropas conforme lhes era pedido, dentre outras coisas.  

Os presidentes procuravam ressaltar a “tradição heroica” da província, que fora 

cenário da independência e exemplo para o restante do Império. A forma como os 

presidentes tratavam tal tradição provincial demonstra que queriam fazer florescer nos 

paulistas um sentimento mais que patriótico: um sentimento provincial. A província que 

fora cenário da independência não poderia fazer vergonha na guerra do Paraguai. 

 

 

Tabela  8 

Presidentes da província de São Paulo 

Ano Nome do presidente 

1864 Vicente Pires da Motta 

Francisco Ignacio Marcondes  

Homem de Melo 

Joaquim Floriano de Toledo 

1865 João Crispiano Soares 

1866 João da Silva Carrão 

1867 José Tavares Bastos 

1868 Joaquim Saldanha Marinho 

1869 José Elias Pacheco Jordão 

1869 Barão de Itauna (Borges Monteiro) 

1869 Antonio Joaquim da Rosa 

1870 Antonio Candido da Rocha 
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Figura 7 

Padre Vicente Pires da Motta 

 
Imagem retirada de < 

http://www.direito.usp.br/faculdade/diretores/index_faculdade_diretor_06.php> 

 

Presbítero, graduado em Direito em 1832. Em 1º de fevereiro de 1833, foi 

nomeado lente substituto interino, defendeu teses, recebendo em 1833 o grau de doutor. 

Efetivado por decreto de 7 de outubro de 1833, foi nomeado lente catedrático de direito 

civil, primeira cadeira do quarto ano, por decreto de 27 de maio de 1834.  

Exerceu o cargo de diretor interino de abril de 1837 até abril de 1838 na 

Faculdade d e Direito de São Paulo, sendo jubilado do cargo de lente catedrático por 

decreto de 7 de agosto de 1860. Em 30 de janeiro de 1865, foi nomeado diretor da 

mesma faculdade, tomando posse do cargo em 6 de fevereiro do mesmo ano.  

De 1828 a 1834, foi membro do conselho geral da província de São Paulo, 

membro do conselho do governo, e, em sequencia deputado à Assembleia Provincial 

nos biênios de 1834 à 1835,1836 à 1837,1838 a 1839,1840 a 1841.  

O padre Padre Vicente Pires ficou conhecido por sua habilidade e rigidez 

administrativa. Já havia assumido a presidência de São Paulo em 1848 à 1851 e  a 

assumiu novamente às vésperas da guerra no período de  1862 à 1864.
49

  

 

 

Vicente Pires considerava que maior parte dos colégios privados não cumpriam 

suas  funções de educar, para eles esses colégios eram: 

                                                           
49

 Retirado de http://www.direito.usp.br/faculdade/diretores/index_faculdade_diretor_06.php 

http://www.direito.usp.br/faculdade/diretores/index_faculdade_diretor_06.php
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Grandemente prejudiciais aos costumes, à instrução, à civilização, e á 

saúde dos meninos, que entregues a nenhuma solicitude, ao nem um  

zelo dos donos desses estabelecimentos, são considerados como gênero, 

que dá ganho, e não como seres intellientes e Moraes que toda vida hão 

ressentir-se do criminoso abandono em que passárão os primeiros anos 

da puerícia, largados à negligencia, indiferença e desmazelo, capazes só 

por si de perverter a melhor índole
50

 

 

 

Outro problema visto por Vicente Pire sobre os colégios particulares era o fato 

de que muitos abriam sem pedir licença alguma ao governo.  O presidente afirmava que 

se fosse possível à sua função fecharia esses colégios: “Confesso-vos, que se 

dependesse de mim, já estaria fechada a mós parte dos Colegios.”
51

.  

 

Figura 8 

João Crispiano Soares 

 

Imagem retirada de < http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/6155-sao-paulo-458-

anos-sao-miguel-paulista> 

Nascido na aldeia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, no ano de 

1809. Ingressou na Academia aos 21 anos de idade, foi jurista graduado pela Faculdade 

de Direito de São Paulo, Lente Proprietário (hoje Professor Titular) da Faculdade de 

Direito de São Paulo.  Desde cedo Crispiniano sobressaia-se a seus colegas. Em 1833 

fora homenageado: 
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 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial de S. Paulo pelo conselheiro dr. Vicente 

Pires da Motta, presidente da mesma provincia no dia 2 de fevereiro de 1863. S. Paulo, Typ. Imparcial de 

J.R. de A. Marques, 1863.  p.11 
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A Congregação dos Lentes da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais 

da cidade de São Paulo, atendendo à brilhante maneira por que o senhor 

João Crispiniano Soares, natural desta cidade, se distinguiu entre os 

seus condiscípulos nas aulas do terceiro ano, já pela sua aplicação, e 

conhecimentos que com ela adquiriu, já pela sua honrosa conduta; e, 

querendo dar-lhe um testemunho honroso do alto grau em que preza o 

seu merecimento, lhe dá este título para prova perpétua de que lhe foi 

conferido um dos prêmios de Mérito Literário decretado pelo art. 2.° do 

cap. 12 dos Estatutos da mesma Academia. 
52

 

 

 

 

Foi presidente em quatro províncias (Mato Grosso, Minas Gerias, Rio de Janeiro 

e São Paulo), assumindo a presidência de São Paulo em  sete de novembro de 1864 na 

qual ficou até 18 de julho de 1865. Também foi presidente da Câmara Municipal de São 

Paulo entre  os anos de 1838 e 1847.
53

 

Na presidência de São Paulo, Crispiniano deixava claro eu posicionamento e 

sentimento de pertencimento à província de São Paulo. Os pronunciamentos do  

Crispiniano  também acordavam com a visão de São Paulo como província heróica, esse 

presidente também apelava aos sentimentos dos  paulistas: 

  

 

Tanto mais quanto me proporciona a oportunidade para congratular-me 

com a província pela reunião de seus representantes, e saudar-vos com a 

cordialidade de um paulista, que unindo as suas esperanças às 

esperanças de seus comprovincianos, confia no vosso patriotismo e nas 

vossas luzes e nutre a convicção de que levareis a província ao grau de 

prosperidade e engrandecimento que todos nós lhe desejamos 
54 

 

 

Ao contrário de outros presidentes, Crispiniano era favorável à atuação direta da 

Assembleia provincial na instrução publica. 

 

A província incontestavelmente deve  a sua assembeéa muitos 

benefícios no que concerne principalmente á administração municipal, 
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Conselheiro João Crispiniano Soares.  Revista da Faculdade de direito. V. 104. 2009. P. 993. 
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instrução pública e outros ramos da administração provincial: e o 

administrador deve muita gratidão a todos os seus membros, pelo franco 

e leal apoio que prestarão a seu governo, e pela prova de muita 

confiança, facultando-lhe medidas que reclamou para o andamento das 

cousas publicas, e e melhoramento da Provincia” 
55

 

 

 

Parecendo ter sido criticado por aqueles que não defendiam a atuação da 

Assembleia na  instrução, Crispiniano se defendeu afirmando que “a situação do paiz 

obrigou-me a entreter relações mais frequentes do publico serviço com esta repartição.  

Enquanto cuidava de outros assuntos da província, Crispiniano também 

encomendou obras para leitura dos alunos da capital: 

 

Faço voto para que a sua leitura pela mocidade da nossa Provincia 

produza o fructo da inspirar-lhe amor pelos feitos dos nossos maiores, 

afim de manterem-se sem interrupção os nossos brios e honra, e 

aumentar-se nossa lealdade à Monarquia, e às instituições 

constitucionais, que constituem a nossa physionomia particular.
56

 

 

 

Ao relatar  sobre o tesouro provincial , Crispiniano informou que: 

 

 

A leva de tropas para a guerra, a organização de Corpos de Voluntarios 

da Patria, a designação de Guardas Nacionaes que devem destacar na 

província de Matto Grosso, e outras muitas cousas fizeram cm que eu 

não pudesse concluir um trabalho de tamanha monta. 
57

 

 

 

Realmente o envio de tropas era um problema, mesmo quando o presidente e 

conterrâneo tentava recrutar os paulistas, mas os problemas de sua administração  em 

relação À guerra foram além do recrutamento: 

 

Com a chegada nesta  Cidade de algumas mui poucas praças do Corpo 

de Artilharia da Província do Amazonas desenvolveu-se a varíola, e 

obrigou-me a estabelecer na chácara da Gloria, prédio nacional, um 

                                                           
55

 RELATORIO de Crispiniano  Joaquim Floriano de Toledo 1865 p.5 
56

 RELATORIO apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na segunda sessão da 

decima quinta legislatura no dia 2 de fevereiro de 1865 pelo presidente da mesma provincia, o conselheiro 

João Crispiniano Soares. São Paulo, Typ. Imparcial de J.R.A. Marques, 1865. p. 29 
57

 RELATORIO de Crispiniano  Joaquim Floriano de Toledo , op. Cit. p.7  



61 
 

pequeno lazareto onde fossem tratadas as praças desse Corpo, que 

vinhao sofrendo do mal.
58

 

 

 

 

Sob a administração de Crispiniano moléstias  como varíola e bexiga 

acometeram a província fazendo doentes também  voluntários de outras províncias, 

obrigando-o a encontrar locais para instalação dos doentes. Crispiniano utilizou um 

espaço da Chácara da gloria, onde  havia sido o Seminário para meninas.  

Mesmo usando um local já existente e que dentro da cidade podia manter os 

doentes afastados da massa da população da capital, Crispiniano teve gastos com o 

cuidado dos doentes. Gastos que, segundo ele, foram necessários para que as doenças 

não se alastrassem para os civis da província.   

Em sua presidência, Crispiniano enviara para a Guerra o número que lhe fora 

solicitado pelo governo imperial , contudo as deserções foram frequentes na Cidade de 

Campinas; e quase toda a força que marchou apresentou-se nesta Cidade, dando de seu 

procedimento criminoso, causas que não ouso apresentar.  Ainda assim foi possível 

montar um corpo de 3 mil homens como foi pedido pelo governo imperial. 

Crispinino parece ter sofrido intensas críticas relativas aos voluntários paulistas, 

pois suas falas  contem explicações como respostas a tais críticas: 

 

Está organizado, fardado, armado e  equipado [...]Esse batalhão V. E. 

sabe, é o efeito do puro patriotismo da Provincia de S. Paulo, que soube 

contrariar a pérfidas insinuações...; e posso assegurar a V. Ex. que, mau 

grado ineptas acusações, o 7° Corpo de Voluntarios da Patria não 

desmerece de nem um dos outros Corpos de Voluntarios do Imperio
59

 

 

 

Por algum motivo o 7° Corpo de Voluntários da Patria da província de São 

Paulo não pode marchar  para o Paraguai e nem tão pouco  vigiar as fronteiras. 

Cripiniano lamentava que era “ pena, que quando os voluntários de quase todo o 

Império fazem serviços reaes no verdadeiro theatro da guerra, o 7° Batalhão vá 

atravessar a Farinha Pôdre, para colocar-se em Sant’Anna da Paranahyba.” 
60
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Depois de feita a entrega da bandeira do 35°  Corpo de Voluntários 

Paulistas, que, em 9 de julho de 1865, na Igreja da Sé Catedral, das 

mãos do Bispo D. Sebastião [...] passou para as mãos do Conselheiro 

Dr. João Crispiniano Soares, então presidente da Provínia e das deste 

grande jurisconsulto para as mãos do comandante do 7° Cel Francisco 

Joaquim Pinto Pacca, foi pelo D. João Carlos da Silva Teles, então 

secretário do Governo provincial, lido o auto de recolhimento da 

referida bandeira, que foi assinado pelo presidente da província, Cabido, 

Câmara Municipal, lentes da Faculdade de Direito, deputados gerais 

[...]
61

 

 

 

Crispiniano organizou os primeiros envios de voluntários da província, as 

críticas a ele  parecem ter sido constante, esse presidente também precisou cuidar dos 

voluntários de outras províncias que vieram e adoeceram. 

Tropas de outras regiões do Império passavam por São Paulo. Quando uma 

província recebia tropas de outra região tinha que arcar com os custos que fossem 

necessários para sua passagem ou estádia. 

Já no governo do presidente João Carrão da Silva foi “Ordenando pelo Governo 

Imperial que mandassem viveres par  o fornecimento das forças expedicionário para o 

Mato Grosso, encarreguei dessa difícil comissão aos Tenentes-Coroneis...”.  

A província paulista teve que se encarregar de enviar mantimentos, mas as 

dificuldade encontradas não foram poucas,  a distância  e o valor eram altos e o 

presidente se queixava de tamanha responsabilidade. 
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Figura 9 

João da Silva Carrão 

 
AUGUSTE, Sisson Sebastien. Galeria dos Brasileiros Illustres 1824-1898 Disponível em < 

http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/01139110#page/1/mode/1up> 

 

Bacharel em Direito também  pela Faculdade de São Paulo, João Carão da Silva 

Foi Deputado Provincial, Senador; Membro do Conselho do Imperador. 
62

 

João Carrão enviou  homens para a Guerra, ele afirmava que o número de 3, 044 

homens havia sido excedido, mas que havia um outro número de 3,000 homens para 

corpos destacados não fora alcançado, sendo que ainda faltavam 2,370 

 

 

Não julgo impossível aumentar consideravelmente o número para os 

corpos destacados, escolhendo entre os vários meios que a lei poe a 

disposição... Tendo de deixar a administração neste tempo, a 

organização de um plano de medidas poderia não ser aprovado por 

quem houvesse de substituir-me, e tornar-se antes um verdadeiro 

embaraço. 63 
 

 

O presidente conseguiu exceder o número de homens enviados para a Guerra, foi 

também em sua presidência que  as epidemias que tanto incomodaram o governo de 

Crispiniano tivera fim.: “A epidemia das bexigas que por tão longo tempo atacou a 
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capital acha-se felizmente extincta, e o lazareto feixado...também não existe mais na 

enfermaria do quartel, e nem mesmo, segundo as informações, nas casas particulares”.
64

 

Se uma epidemia não era bem vista em tempo algum, em tempo de  guerra foi 

ainda mais preocupante para os presidentes da província, passagem de tropa, homens 

doentes e pessoas que chegavam de diferentes partes do Império.  O presidente José 

Tavares Bastos foi um dos poucos  que em fala à Assembleia motivara a imigração de 

estrangeiros para a província mesmo em tempo de guerra.  

 

 

 Estou convencido de que, promovendo-se a imigração activamente, e 

por taes medidas que aliás aproveitam a toda população, em breve 

tempo será numerosa a corrente de imigrantes para esta província. A 

uberdade de seu solo, apropriado à cultura dos mais  importantes ramos 

de nossa produção; a amenidade do clima, e outras condições preciosas, 

são estímulos que convidam o estrangeiro, e bases seguras para esperar-

se aquelle resultado
65

 

 

 

Figura 10 

José Tavares Bastos 

 
Imagem retirada de < 

http://www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/conteudo/TavaresBastos/

TavaresBastos.htm> 
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Nascido em Alagoas, capitania de Pernambuco no ano de 1813, José Tavares 

Bastos iniciou os estudos na Academia de Olinda, na qual recebeu o título de bacharel 

em Ciências Jurídicas e Sociais em 18 de novembro de 1836. Quando ainda era 

estudante obteve o primeiro lugar no concurso para a cadeira de Filosofia Racional e 

Moral, exerceu a função até ingressar na Magistratura. Em 1837 foi nomeado juiz de 

Direito na comarca de Atalaia, cargo que ocupou até 1839. 

Em 27 de junho de 1839, foi nomeado Juiz de Direito na comarca de Vila Nova 

do Rio São Francisco, em Sergipe d’El-Rei.  Em agosto de 1846, segundo decreto 

imperial, foi nomeado Juiz de Direito pela comarca de Penedo.   Foi removido para 

Maceió, São Paulo e então pediu para mudar-se para Niterói, onde, como vice-

presidente, assumiu a administração da província do Rio de Janeiro por cinco curtos 

períodos. Somente em 1866 por decreto de 16 de junho de 1866, foi nomeado 

Presidente da província de São Paulo,  na qual tomou posse em 8 de novembro e 

exerceu o cargo até 12 de outubro de 1867.
66

 

  Enquanto a presidência de José Tavares Bastos seguia em aparente normalidade, 

com poucas mudanças enquanto seu sucessor Joaquim Saldanha Marinho seria uma 

figura polêmica e de grande oposição ao governo imperial e à  muitas ações de seus 

antecessores. 

 

Figura 11 

Joaquim Saldanha Marinho 

 
Imagem retirada de < http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/orei.html> 
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De todos os presidentes, Joaquim Saldanha Marinho foi o de maior  expressão 

de oposição na administração paulista. Nascido em quatro de maio de 1816 em Olinda, 

Pernambuco. Advogado, foi  Promotor Público no Crato, Ceará, secretário de Governo, 

foi presidente na província de Minas Gerais. 

Grão-mestre na maçonaria, Importante nome  do “clube dos radicais” que viriam 

a se tornar republicanos. Foi signatário do Manifesto Republicano de 1870, primeiro 

líder do Partido Republicano do qual seria candidato contra Prudente de Morais. É autor 

da obra  de 1869. Após a Proclamação da República Brasileira, foi um dos autores do 

anteprojeto da Constituição de 1891.  

 Sob a presidência de Joaquim Saldanha Marinho foi lançado  o regulamento 

N°4 da instrução pública Paulista em 1868. Do período da Guerra esse foi o maior e 

mais completo regulamento sobre a instrução pública na província de São Paulo. Ele 

também fechou o Seminário de Educandos de Santana, pois acreditava que a instituição 

não estava dando frutos à província. 

 Joaquim Saldanha era ferrenho opositor da monarquia no Império, ao contrário 

dos demais, que exaltaram a província paulista por sua “ tradição heroica” em ter 

sediado a independência, Saldanha Marinho não via heroísmo algum na independência 

do Brasil. Segundo ele, “O 1° Rei constitui-se  ilegalmente, usurpando direitos do povo, 

cometendo uma traição a seu pai, e à sua nação, o 2° se fez efetivo desordenadamente, 

transgredindo a constituição  de seu pai, usurpando também  direitos do povo”. 

 Acreditava ainda que  a independência tinha sido algo a que o imperador tinha 

sido obrigado, feita por não ter saída e não por amor à pátria. Em O Rei e o Partido 

Liberal, Saldanha Marinho escreveu: 

 

Queria Pedro I a independencia, como ela se fez? 

Não, responde categoricamente a história. 

Proclamou-a por amor ao Brasil, e por espontânea vontade sua? 

Não; igualmente nos diz a história. Só o despeito o determinou no 

Ipiranga.
67

 

 

Ao contrário dos demais presidentes que recorriam  ao passado heroico da 

província paulista que por ter sediado a independência do Brasil, Joaquim Saldanha 

defendia que a independência não fora um ato heroico ou patriótico e sim uma ação 

executado por oportunismo da parte do imperador. 
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Figura 12 

José Elias Pacheco Jordão 

 
Imagem retirada de < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Elias_Pacheco_Jord%C3%A3o> 

 

Nasceu em 15 maio 1817 em Itú - SP. Ele faleceu em 24 de agosto 1888 na 

região de Itú  na província de São Paulo, foi deputado provincial e, vereador e 

presidente da câmara Municipal de Rio Claro. Diplomado pela faculdade de Direito em 

1841. Foi um dos chefes do partido conservador. 

Figura 13 

Barão de Itauna (Borges Monteiro 

 
Imagem retirada de < http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ndido_Borges_Monteiro> 

 

Nascido em 12 de outubro de 1812, foi médico, deputado, presidente de 

província e senador do Império. 

 
 

Em 1868, no Ministério do fallecido Visconde de Itaborahi, de saudosa 

memória, aceitou o pesado encargo de Presidente da Província de S. 

Paulo. O que foi elle então, como chefe de uma Província, diga-o a 

consciência pública, no dia em que as phosphorescencias da oposição 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Elias_Pacheco_Jord%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ndido_Borges_Monteiro
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em política desapparecerem, e deixarem vêr em campo limpo a verdade 

allumiando os vultos dos cultores conscienciosos da lei, da ordem da 

retidão de caracter. 
68

 

 

 

 

 

Ao contrário de Saldanha Marinho,  Borges Monteiro era defensor da monarquia 

e amigo pessoal do imperador. 

 

 
Em 1871 acompanhou o Ilustre Monarcha do Brazil e sua Augusta 

esposa, a nossa adorada Imperatriz, em sua excursão aos paizes da 

Europa como seu medico, sendo nomeado Visconde de Itaúna na sua 

volta á Côrte, premio da dedicação e do zelo que era dotado no 

desempenho dos seus altos deveres.
69

 

 

 

Como escreveu o Barão de Itauna ao convocar os paulistas à Guerra 

demonstrando que, segundo ele,  a glória e o patriotismo dos habitantes da província 

“que se resumem nesta sublime palavra: Ypiranga! 
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Figura 14 

Panfleto de convocação para a guerra aos paulistas

 
Imagem retirada dos anexos do relatório do presidente Borges Monteiro em 1868 
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Figura 15 

Antonio Joaquim da Rosa, O Barão De Piratininga 

 
Imagem retirada de http://www.al.sp.gov.br/assembleia/autoridades/presidentes-da-assembleia/ 

 

Nascido na cidade de São Roque, província paulista, recebeu de d. Pedro II o título de 

barão
70

 de Piratininga em 1872, foi chefe do partido conservador.  

Já o presidente Antonio Candido da Rocha teve que reformar o seminário 

“Concluidas estas obras, era minha intenção fazer o Seminário começar a funcionar sob 

a direção de algumas Irmãs do Collegio de Itú, que a isso se prestavão, até que 

chegassem as que mandei vir, e estas ficassem conhecendo a nossa língua” 
71

  

 

A capital da província deve ser considerada, pois, debaixo de dous 

pontos de vista diversos. A capital da província e a faculdade de direito, 

o burguez e o estudantes, a sombra e a luz, o estacionarismo e a acção, a 

desconfiança de uns e a expansão muitas vezes libertina de outros, e , 

para concluir, uma certa monotonia da rotina personificada na 

população permanente, e as audaciosas tentativas de progresso 

encarnadas na população transitória e fluctuante.  
72

 

 

Cada presidente tinha sua especificidade, suas características politicas, sociais e 

pessoais. Essas características influenciaram diretamente a província, uma vez que eram 
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eles as principais autoridades em nível provincial. Uns vão criar, outros desconstruir o 

que pelo outro fora feito. 

Esses presidentes recebiam a administração da província e independente do 

estado em que lhes fosse recebida ao fim de sua administração era cobrado passar a 

entrega da província com os melhores resultados possíveis. Maus resultados  podiam 

levá-los a uma saída dos cargos políticos do Império, já o contrário, se apresentassem 

bons resultados poderiam ser elevados ao cargo de ministro bem como receber título de 

barão e receber aumento no ordenado. 

 A diversidade de pensamentos e ações foi uma constante no  período da Guerra, 

com a rotatividade de presidentes como era de se esperar foi difícil manter um plano 

homogêneo para a instrução por nesse período. Foram diversos pensamentos e ações 

que conduziram a presidência da província.  
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CAPÍTULO II 

A INSTRUÇÃO PAULISTA EM TEMPO DE GUERRA 

 

Como principal governante da província, ao presidente cabia também delegar 

funções. Para encarregar-se da instrução pública o presidente nomeava um diretor de 

instrução. Assim como o presidente era cobrado, ao diretor também cabiam certas 

cobranças. O diretor precisava pedir e recolher  dos professores mapas e tabelas 

contendo os principais dados relativos a seu cargo. 

Um Império que buscava civilizar e progredir não podia aceitar que sua 

instrução regredisse, o diretor então tinha que auxiliar junto ao presidente a instrução 

para que esta progredisse. A população deveria cada vez mais conhecer os benefícios da 

instrução, ainda que maior parte não tivesse acesso a ela. 

Esperava-se que as crianças fossem à escola e que fossem exemplo para aquelas 

que não as frequentassem. Esperava-se que os pais incentivassem suas crianças a 

conhecer os benefícios de estudar.  Tudo isso resultaria em ordem, uma criança que 

estudasse e por ventura chegasse à Faculdade de Direito ou fosse estudar na Europa, 

deveria ser exemplo de cidadão do Império.  

São Paulo como as demais províncias, já contava com várias  formas de 

organização e reorganização da instrução. Com a Guerra do Paraguai as representações 

acerca da instrução sofrem um transformação, o que pode ser visto na quebra da ordem 

da província ao qual alguns contemporâneos do período, como Angelo Agostini, 

parecem assistir horrorizados. 

Ao iniciar da Guerra a província paulista era uma das principais referências no 

que diz respeito à instrução, pois nela estava instalada a faculdade de Direito. Pedro 

Leão Veloso, enquanto presidente da província do Rio Grande do Norte,  queixava-se 

que  os alunos que pretendiam fazer o ensino superior não faziam tal preparação na 

província e sim nas regiões próximas às faculdades .
73

 

Os estudantes eram o presente e futuro da província, neles estavam os próximos 

comandantes da província e do Império. Sobre os jovens estudantes do curso jurídico, o 

viajante Emílio Zaluar escreveu: 
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Tivemos ocasião de viver na intimidade de muitos d’esses neophytos do 

futuro, que devem um dia honrar a sua pátria concorrendo com o 

contigente de sua inteligência para a parcha e desenvolvimento do 

progresso social, e essa convivência reacendeo-nos, por assim dizer, o  

fogo de nmossas convicções e de nossas crenças tantas vezes e tão 

cruelmente desmentida pela positiva realidade dos factos, porém, ainda 

que  adormecidas 
74

  

 

 

Emilio Zaluar escrevia sobre a “mocidade” “ Entreabre  aos propícios anos da 

mocidade as mil avenidas mysteriosas do futuro, e são os habitantes d’essa colmeia as 

abelhas douradas que fabricão ao sol da juventude os primeiros favos da sabedoria e da 

sciencia!” . 

A faculdade de Direito era o mais alto nível de instrução de São Paulo, mas a 

província a instrução da província se restringia somente  à Faculdade de Direito. A 

província tinha também escolas e seminários. 

 

2.1 A INSTRUÇÃO PAULISTA  

O número de habitantes da província no período analisado era em torno de 600 

mil. Os gráficos 3 e 4 demonstram que  os municipíos com maior população eram os de 

Itapetininga, Taubaté, Franca, Guaratingueta e Parahybuna  e os com maior número de 

alunos eram a Capital, Ytú,, Santos, Franca e Campinas respectivamente. 

Os gráficos também mostram as disparidade populacionais nos principais 

municípios paulistas e que a capital em 1869 e que a capital era o oitavo  munícipio em 

número de habitantes, mas como se abe no período da Guerra houve migração de várias 

famílias para os interiores com medo do recrutamento. 

É possível notar que o número de habitantes não estava relacionado ao número 

de estudantes. Logo, um município populoso não era necessariamente uma região com 

número considerável de escolas até mesmo para a época.  O número de estudantes 

também era  muito desigual, ou seja a província, no período da Guerra não era nem de 

perto homogênea em relação a seus números e a capital não figurava entre as cidades 

com maior número de habitantes. 
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Gráfico 3 

População paulista 

 

Gráfico elaborado com base nos dados do relatório do presidente da província de São 

Paulo do  ano de 1869.
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Gráfico 4 

Alunos na província de São Paulo 

 

Gráfico elaborado com base nos dados do relatório do presidente da província de São 

Paulo do  ano de 1869.
76

 

 

Em 1846, foi instituída a primeira lei geral da instrução pública da província de 

São Paulo, por essa lei, a fiscalização das escolas seria feita pelo poder local.  A 

fiscalização da instrução foi motivo de intensos debates no período analisado. Esses 

debates se prolongaram por todo o período da Guerra, não havendo consenso sobre por 

quem e como deveria ser feita. 

  Dentre as instituições mais importantes e presentes nos debates sobre a 

instrução no segundo reinado sobressaíram-se  as Câmaras municipais.  A fiscalização 

ficando a cargo das Câmaras municipais, como  propunha a lei geral de 1846, 

desagradava muitos diretores de instrução da província. Elas passaram a não ser bem 

vistas no que diz respeito à inspeção e fiscalização, pois podiam apresentar resultados 

superficiais ou falaciosos, uma vez que, sendo por elas feita a fiscalização, os dados 
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podiam ser alterados positiva ou negativamente a fim de conseguir mais investimentos 

por parte da província ou para tentar impressionar o presidente. 

A instrução não estava dando os resultados esperados e as Câmaras passaram a 

ser vistas como principais culpadas.
77

  

A fala do  presidente Raphael Tobias de Aguiar demonstra a visão daqueles que 

se opunham à fiscalização da instrução ser feita pelas Câmaras: 

 

 

 

Sendo a instrução primaria a principal fonte de que deve imanar a 

felicidade dos povos, porque faz a principal parte da educação moral, 

cuja direção deve influir poderosamente na conduta do homem, 

preparando-o para a vida social, nunca ser demizado(?) o desvelo que se 

empregar em melhorá-la. Não nos podemos lisonjear de que o sistema 

de instrução primaria, adoptado entre nos, possa produzir bons 

resultados, não porque não tenham sido as escolas suficientemente 

dotadas em proporção das habilidades que se exigem dos Professores, 

mas porque o methodo de ensino não é próprio, e os que se dedicam ao 

magistério não tem pela maior parte a necessária habilidade; é 

principalmente porque a ação do Governo sobre eles, por meio da 

fiscalização das Câmaras, é mui limitada e quase ineficaz. 
78

 
 

 

 

Em oito de novembro de 1851 foi instituído um regulamento por meio do qual a 

direção superior da instrução caberia ao presidente provincial e a ele auxiliariam um 

inspetor geral, um conselho de instrução e inspetores distritais. Por este regulamento  o 

presidente poderia nomear seus auxiliares (fiscais, inspetores e diretores). A fiscalização 

da instrução sairia novamente do poder das Câmaras Municipais e centralizaria-se no 

presidente da província, que podia escolher seus auxiliares.   

João Crispiniano Soares defendia que a um ensino de qualidade era necessária 

inspeção constante, para ele a inspeção era “o governo da instrução”. Segundo esse 

presidente a inspeção podia ser ordinário ou extraordinária. A ordinária se subdividiria 

em  quotidiana e  indeterminada ou imprevista” 

 

A inspeção quotidiana chama-se vigilância. Ella é própria das 

autoridades locaes que vivem em contacto com a escola, e exerce sua 

intervenção todos os dias. A inspeção indeterminada ou imprevista deve 
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ser exercitada com o fim de fortificar a vigilância das autoridades 

locaes, despertar o zelo dos professores, uniformizar o ensino, e 

representar o pensamento que o preside, manifestado pela autoridade 

central que dirige o governo da instrução.
79

 

 

 

 

Em 1865 o diretor da instrução pública reclamava a falta de vigilância sobre o 

ensino, segundo ele, os professores agiam conforme a própria consciência e não havia 

sequer um regimento interno que os fiscalizasse. Havia, entretanto na província 95 

inspetores distritais no ano de 1865.
80

 

Diversos professores eram amigos e cúmplices de alguns inspetores e por isso 

muitas denúncias não eram feitas. Muitos professores abriam e  fechavam escolas na 

hora que  quisessem. Muitos chegavam a trabalhar em outras ocupações estranhas ao 

magistério no horário em que deveriam estar ensinando. 
81

 

Segundo o presidente Antonio Candido da Rocha: 

 

A severidade da lei produz a impunidade no julgamento, como diz um 

jurisconsulto alemão. Foi o que aconteceu neste caso. De 112 

professores que comparecerão ao novo exame, para gozarem das 

vantagens outorgadas pela lei de 1868, todos foram aprovados, com 

exceção de dous outres, cujos exames forão julgados incompletos.
82

 

 

 

Candido da Rocha afirmava ainda que “A benevolência dos examinadores 

modificou a aspereza da lei”
83

. Havia diversos tipos de abuso, e presidente relatava que 

algumas pessoas se postavam “em emboscadas nas avenidas do salão de exame, a 

investir os julgadores com instigações de apoio, a redigir pelos colegiais as provas 

escriptas que lhes cumpre produzir...o favor das aprovações a torto e a direito...”
84

.  

Por isso nem sempre os professores aprovados eram realmente capacitados para 

assumir tal função, pois: 
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A aprovação em exame a que hoje se sujeitão os opositores a escola 

vagas, nem sempre prova que de facto eles são devidamente instruídos, 

quanto mais que sabem ensinar, e que reúnem a vocação aos demais 

requisitos solicitados em tão árdua empresa, visto que são objetos estes 

inteiramente estranhos às provas que passão.
85

 

 

 

Em 1864, os projetos de reforma da instrução pública, fazem referência ao 

método que deveria ser posto em prática nas escolas paulistas. Seria o método “das 

lições”, contudo a proposta foi substituída e na revisão feita pela Comissão de Instrução 

não apareceu no projeto substitutivo.
86

 

  Não havia rígida fiscalização, e em alguns períodos tal fiscalização sequer 

existiu. Os métodos e as formas de ensinar foram  de certa forma muito amplos, pois 

com base na documentação não é possível especificar escola e professor. Como não 

havia fiscalização, código de instrução e nem regulamentos sobre a forma de ensinar, 

presume-se que os professores trabalhassem de forma individual, escolhendo a maneira 

que mais agradasse. 

O diretor Diogo de Mendonça escrevia sobre a forma como os professore 

ensinavam: 

 

Abre diariamente e fecha escola com recitação de uma oração ou sem 

ela, faz chamada dos alunos e toma nota dos ausentes ou não a faz; bem 

ou mal procede a divisão deles em classes, dando-lhes decuriões ou não 

lhes dando: distribui-lhes traslados impressos e manuscritos as vezes 

inconvenientemente escolhidos e começa o trabalho pelo método que 

lhe sugere o acaso, a necessidade ou a reminiscência do que viu seu 

mestre fazer, método nem sempre adequado ao número de disciplinas e 

seu estado.
87

 

 

 

O trabalho de muitos professores era falho, mas a instrução não cabia somente a 

eles, havia também o inspetor geral, os presidentes das câmaras municipais, como 

inspetores em seus municípios e os inspetores de distrito. 
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 O inspetor geral deveria ser preferencialmente um professor do curso de Direito, 

deveria fiscalizar todos os demais e enviar anualmente mapas contendo os principais 

dados ao presidente. Os mapas enviados pelo inspetor geral deveriam conter um mapa 

com as despesas relativas à instrução pública, um mapa com o número de escolas 

primárias e secundárias, públicas e privadas especificando o sexo dos alunos assim 

como a declaração do número de alunos que frequentava tais escolas; um mapa listando 

os professores públicos e suas capacidades e comportamentos e outro  constando a 

mobília e materiais por  escola. 

Aos inspetores de Distrito cabia, sobretudo:,inspecionar as escolas e aulas de seu 

distrito, fiscalizar a presença dos professores de forma a organizar seus ordenados, 

empossar docentes,  fazer levantamento de materiais e móveis das escolas, guardar os 

livros de matrículas dos alunos com sua filiação e idade, transmitir as informações 

trimestralmente ao inspetor geral e  assistir aos exames anuais. Quando necessário 

deveria autorizar a expulsão dos alunos e visitar uma vez por mês cada escola de seu 

distrito. 

Não se pode afirmar que não havia, por parte dos presidentes, busca por 

melhorias, entretanto, a rotatividade no cargo e o pouco tempo que cada um passava no 

cargo trazia mudanças constantes, que muitas vezes impediam que alguns 

planejamentos, como o da fiscalização se efetivassem com sucesso. 

Várias eram as  tentativas de organização e reorganização da instrução por parte 

dos presidentes. Essas tentativas já existiam antes e continuaram a existir após a Guerra 

do Paraguai. Em 1869 Diogo de Mendonça afirmava que “Não são as reformas que 

faltam, ao contrário, elas se sucedem uma após outras, de contínuo”.
88

 

Após a Guerra o presidente informava que: 

 

 
Há muitos anos os administradores da província, admirando a sua 

notável prosperidade material, assinalam com tristeza o constraste bibo 

entre esse florescimento e os resultados acanhados que, a despeito dos 

esforços feitos, se tem conseguido alcançar para o desenvolvimento da 

instrução pública”, 1887 o presidente da província
89
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Várias foram as tentativas de  transformação ou aprimoramento antes da Guerra 

assim como em todo o período imperial. Mas no que diz respeito à legislação, período 

da Guerra, o principal acontecimento no que diz respeito à instrução foi o Regulamento 

n° 4, que ficou conhecido no período como o grande Regulamento. 

 Em 15 de abril de 1868 a nova lei que regeria a instrução pública na província, 

“Regulamento n° 4”  de 1868 do presidente Joaquim Saldanha, mas regulamentada 

apenas em 18 de abril de 1868, determinava que a fiscalização da instrução pública seria 

responsabilidade do presidente provincial, do inspetor geral e dos inspetores de distrito 

junto com os presidentes das Câmaras municipais. 

A lei descentralizava novamente a educação na província paulista. O ano de 

1868  foi de mudanças no que diz respeito a pequenas ou grandes descentralizações do 

poder. O presidente Joaquim Saldanha Marinho, que se tornou publicamente ferrenho 

defensor do republicanismo, já deixava sinais na província de sua posição política 

contrária à politica imperial.  

A lei de 1868 não foi bem aceita por todos, principalmente por ser vista por 

alguns como retrocesso ao colocar novamente entre os responsáveis pela instruçã, as 

Câmaras Municipais. 

Segundo o inspetor Diogo de Mendonça Pinto: 

 

Associar as presidências das câmaras municipais a inspeção do ensino 

não me parece o melhor expediente para consegui-la. As funções não 

são de ordem tão variada que imponho a partilha entre dous 

empregados; e conceder a essas presidências, e aos inspetores de distrito 

as mesmas atribuições, é provocar conflitos entre eles, ou solicitá-los a 

inércia, repousando um na diligencia do outro
90

 

 

 

O ano de 1868, oficialmente, era um ano de inicio de mudanças e de 

concretizações de alguns atos, pois foi nesse ano que o Regulamento sobre a  a instrução 

na província concretizou as formas de ação  quanto à educação, quem seria o pessoal da 

instrução, entre outras determinações. 
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O Art. 63. Afirmava que “o methodo de ensino nas escolas primarias será em 

geral o simultaneo
91

”. Tal artigo norteava o método de ensino, que no caso seria o 

simultâneo, contudo não o deixava como exclusividade, pois seria “em geral” utilizado. 

Outros poderiam ser utilizados conforme a vontade do professor.  

Com ou sem a intervenção dos presidentes das Câmaras, e independente do 

posicionamento político, os presidentes que passaram pela província, assim como os 

inspetores ou diretores de instrução, alegavam que a instrução na província se 

encontrava em péssimo estado e tal situação também era presente no período em que as 

Câmaras foram afastas das responsabilidades com a instrução.  

Havia muitos debates sobre a educação ser pública ou não, se deveria ser 

obrigatória ou não. Enquanto decorriam os debates e discussões, os presidentes 

tentavam traçar perfis de educandos, caracterizando quem  poderia ou não ser aluno dos 

Seminários e escolas. Os impedimentos para se tornar aluno estavam relacionados 

sobretudo à saúde dos educandos, pois não seriam admitidos  nas escolas, os meninos 

que padecessem de moléstias contagiosas assim como os que não tivessem sido 

vacinados. Vê-se que a preocupação com a saúde já era um fator presente nesse período.  

Não se tratava de impedir de se matricular na escola apenas a criança que já 

estivesse com a doença, mas também aquelas que ainda não tinham sido vacinadas. 

Outro impedimento era no que diz respeito à presença de escravos. A matrícula de 

escravos nas escolas também era oficialmente proibida nas escolas paulistas.  

Nas escolas primárias também não poderiam se matricular crianças com menos 

de cinco anos e jovens com mais de 14 anos. Nem sempre as leis e regulamentos eram 

cumpridos como deveriam ser. A restrição da idade para a instrução primária no ano de 

1868 indica uma tentativa de instruir dentro dessa idade de que quando se trata de um 

aluno dessa fase da instrução, está se tratando de indivíduos dentro dessa faixa etária, 

pelo menos entre 1868 e 1870. 

 O período da Guerra foi um período em  que, por muitas vezes, tentou-se alterar 

a idade de jovens e crianças a fim de crescer os números de “voluntários”. Saber a 

restrição oficial da idade auxilia a compreender o que era ser criança e entender um 

pouco mais sobre quem eram os educandos da província nesse período 
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Sabe-se que o ensino primário deveria compreender alunos entre cinco e  

quatorze anos, que sua fiscalização variou entre Camara Municipal e pessoas nomeadas 

pelos presidentes, mas o que era ensinado? O regulamento de 1868 informava em seu 

artigo 4° que: 

 

O ensino primário constará de: 

§ 1° Leitura e escripta 

§ 2° Noções essenciaes de grammatica portuguza. 

§ 3° Principios elementares de arithmetica 

§4° Systema métrico dos pesos e medidas 

             §5° Doutrina da religião do Estado e princípios de moral respectiva 

 

 

 

Vale ressaltar que leis e regulamentos demonstram o que deveria ser ensinado, 

não demonstram necessariamente o que era ensinado. Mais uma vez deve-se atentar não 

apenas para o que de fato aconteceu. O que e como era ensinado é algo difícil de saber, 

muitos professores não enviavam seus mapas, a fiscalização não chegava a todas as 

escolas e ainda que tudo ocorresse perfeitamente de acordo com a legislação, muitos 

desses documentos poderiam ter se perdido com o tempo. 

Os agentes da instrução não eram sempre os mesmos, com variação, sobretudo, 

no que diz respeito às Câmaras municipais. Pelo  Regulamento de 1868 os agentes da 

instrução seriam o inspetor geral, os presidentes das câmaras municipais, como 

inspetores em seus municípios e os inspetores de distrito e não poderia haver “ mais de 

cinco dias de trabalho na semana”. 

Os cargos mudavam assim como as responsabilidades poderiam ser delegadas a 

diferentes pessoas, contudo seja lá quem fossem os agentes da instrução, eles seriam os 

responsáveis pela fiscalização, organização e funcionamento da instrução na província. 

Os agentes fiscalizariam a instrução e os professores fiscalizariam a educação de seus 

alunos, assim todos colaborariam para o bom funcionamento e a ordem na instrução 

paulista. 

Os alunos que não se comportassem dentro das normas da escola e do professor 

deveriam ser punidos, sobre isso Foucault afirma que: 

 

Toda penalidade do século XIX transforma-se em controle, não apenas 

sobre aquilo que  fazem os indivíduos [...]mas sobre aquilo que eles 
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podem fazer, que eles são capazes de fazer, daquilo que eles estão 

sujeitos a fazer, daquilo que eles estão na iminência de fazer. 
92

 

 

A criança deveria ser educada de modo a saber o que poderia ou não fazer, 

conforme os padrões civilizatórios explícita ou implicitamente expostos pelo Estado. As 

normas, leis e condutas eram feitas e a partir delas as crianças deveriam ser educadas 

ainda no seio familiar e a educação seria aprimorada conforme os padrões intelectuais 

na escola. O medo de ser castigada e de ser exemplo vergonhoso em meio às demais 

crianças levava o pequeno indivíduo a cumprir as normas e seguir as regras, o medo da 

criança levando-a a obedecer seus superiores recorda Foucault, segundo o qual: 

 

 

A personalidade maleável da criança é tão modelada por medos que ela 

aprende a agir de acordo com o padrão predominante de 

comportamento, sejam esses medos gerados pela força física direta ou 

pela privação, pela restrição de alimento ou de prazeres. A vergonha, o 

medo da guerra e o medo de Deus, medo que o homem sente de si 

mesmo. 93 

 

Deveria haver formas de punição para aquelas crianças que não agissem 

corretamente. Os castigos aos alunos, mudavam conforme a província e podiam ser 

mudadas conforme as concepções de instrução, educação e punição de cada governante. 

Norbert Elias afirma que: 

 

A teia de ações tornou-se tão complexa e extensa, o esforço necessário 

para comportar-se ‘corretamente’ dentro dela ficou tão grande que, além 

do autocontrole consciente do indivíduos, um cego aparelho automático 

de autocontrole foi firmemente estabelecido 
94

 

 

 

 O Regulamento de 1868 deixa implícito que antes havia diversas formas de 

castigos. A partir dele: 

 

 
Como castigos, poderiam ser empregados somente: 
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1°Reprehensão 

2° Trabalho de leitura ou escripta além das horas regulares 

3°Castigos que excitem o vexame 

4° Communicação aos pais para castigos maiores 

5° Expulsão da escola 

Sendo que a pena de expulsão só seria aplicada aos incorrigíveis depois 

de esgotado os outros castigos  e precedendo a autorização do inspetor 

do distrito. 

 

   

O regulamento trazia uma sequência de castigos que se iniciavam com a 

repreensão do aluno por parte do professor, depois a leitura em horas vagas, o que para 

o aluno podia ser visto como uma privação de seu tempo livre , deixando de brincar ou 

descansar para ler. A leitura em horas vagas era, portanto, uma punição. Em seguida, 

viria a comunicação aos pais e, por fim, os castigos terminariam com a expulsão do 

aluno. 

Muitas escolas já eram pouco frequentadas ou tinham  números de matrículas 

maiores que os números de alunos frequentantes e ainda assim deveria ser fechadas 

escolas que possuíssem menos de 20 alunos. A expulsão parecia realmente ficar para a 

última opção 

Observa-se que os castigos não foram,  nem  mesmo no curto período estudado, 

os mesmos. O regulamento e os castigos aqui descritos foram estabelecidos em 1868, os 

castigos para os alunos dos Seminários de meninos e meninas da capital eram outros, 

diferentes dos castigos direcionados à instrução pública geral da província, eles serão 

trabalhados no capítulo seguinte desta dissertação. 

Os seminários e  as escolas deveriam punir seus alunos com castigos como meio 

de manter  a ordem, de fazê-los obedecer  as normas e se portarem dentro dos padrões 

estabelecidos. Cada educando que assim não se portasse deveria ser punido. 

Na província de São Paulo não havia no regulamento informações sobre o uso da 

palmatória. 

 

 

Desde o começo da mocidade, o indivíduo é treinado no autocontrole do 

espirito de previsão dos resultados de seus atos, de que precisará para 

desempenhar funções adultas. Esse autocontrole é instilado tão 

profundamente desde a tenra idade que, como se fosse uma estação de 
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retransmissão de padrões sociais, desenvolve-se nele uma 

autosupervisão automática de paixões... 
95

 

 

 

As autoridades sabiam disso, por isso instruir o melhor possível ainda na 

infância. Era nos primeiros anos que se moldava o futuro intelectual. A escola era lugar 

de corrigir os defeitos da sociedade, aqueles que não frequentam a escola tenderiam a 

dar continuidade a valores nativos, fora do padrão civilizador. 

 

 

Além disso, e isto foi de importância decisiva para o padrão de 

civilização de nossos dias- o comedimento e o autocontrole 

característicos de todas as fases de civilização resultaram até agora não 

apenas da necessidade de cada indivíduo cooperar incessantemente com 

muitos outros, mas também em não menor grau, da divisão da 

sociedade em classes superiores e inferiores.
96 

 

 

 Assim o aluno deveria saber as regras e,  mesmo contra sua vontade, se portar 

de forma a obedecê-las. Norbert Elias confirma o comportamento  dentro dos padrões 

mesmo  quando ele contraria as vontades pessoais: 

 

 
A aprendizagem dos autocontroles, chame-se a eles de “razão”, 

“consciência, “ego” ou “superego”, e a consequente moderação dos 

impulsos e emoções mais animalescas, em suma, a civilização do ser 

humano jovem, jamais é um processo inteiramente indolor, e sempre 

deixa cicatrizes 
97

  

  

Mas não eram somente os alunos que deveriam ser punidos,  também havia no 

regulamento as formas de punição dos professores da província paulista, quando 

necessário 

 

Ficaria suspenso dos do exercício e sem receber o vencimentos os 

professores que : 

-Fôr condenado às penas de galés ou de prisão com trabalho, ou por 

qualquer dos crimes mencionados no dito artigo 

Tiver sido suspenso por três vezes, e ainda reincidir nas faltas por que 

assim foi punido 

                                                           
95

 ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 

1993 v.2 . p202. 
96

 Ibidem, p.250. 
97

 Ibidem, p.199. 



86 
 

-Formentar imoralidade entre os alunos 

Der informações inexactas sobre o estado  de sua escola ou servir-se de 

atestados falsos- ficará sujeito à pena de perda de cadeira 

Seriam obrigados a fechar escola os professores que na reicidencia, ou 

quando praticarem ou consentirem ofensas à moral e bons costumes”
98

 

 

 

 

A instrução acontecia, sobretudo, nas casas alugadas por professores, ou na casa 

do próprio professor, além das escolas existiam também pertencentes à instrução 

primária, um seminário de educandos  e um de educandas na capital. Segundo o diretor 

de instrução, apenas na capital se tinha material básico para funcionamento das aulas, 

nas demais regiões da província, cabia ao professor  organizar os meios para 

funcionamento do ensino.  

Segundo o inspetor da instrução, “Comunmente os professores não moram nas 

povoações onde são chamados a servir. Chegados, alugam uma casa e compram ou 

pedem emprestados alguns trastes, é nessa casa e com esses trastes que a cadeira vai se 

instalar.”, relatava também como eram os materiais: “Uma mesa pequena, e um ou dois 

bancos velhos, eis a mobília feliz ainda quem os obtém um tinteiro, algumas penas, 

meia dúzia de traslados escritos pelo professor...” 
99

. 

Não eram novas as reclamações devido à escassez de recursos para a instrução, 

ou seja, a guerra pode até ter piorado a situação, mas a escassez não era resultado 

somente do conflito armado. Então a guerra não teria afetado os recursos que já eram 

poucos antes dela? Como a guerra afetou a estrutura física (prédios, materiais e móveis ) 

da instrução pública paulista? 

Eram escassos os prédios onde funcionavam as escolas e as províncias careciam 

de prédios públicos em geral. Aos poucos os debates acerca do local para 

funcionamento das aulas iam se tornando constantes.  

A Guerra trouxe uma nova necessidade para a província: a necessidade de 

utilização de prédios para fins bélicos. Com o início da guerra, as províncias precisaram 

ocupar alguns prédios com os preparos para as tropas, enfermarias, depósitos, cavalaria, 

etc. Não havia prédios exclusivos para  que funcionassem as aulas, tal como 
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conhecemos hoje os prédios escolares. Os prédios que iam sendo conseguidos pelo 

governo passavam a ser ocupados com materiais para as tropas ou para abrigar as 

próprias tropas.  

 

Tabela 9 

Propriedades cedidas para os trabalhos da Guerra 

 

Tabela retirada do relatório de presidente de província de são Paulo no ano de  1867 

 

 

Como é possível ver na tabela 7,  a guerra ocupou espaço, casas, edifícios e até 

mesmo  “uma quadra de casas”.  Eram necessários locais para enfermarias, cavalaria, 

fábricas de ferro, depósitos, etc. Os prédios públicos que já eram poucos tornaram-se 

ainda mais escassos.  Os prédios para funcionamento das aulas eram poucos e escassos. 
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Faltavam-lhes material, muitas vezes estavam em péssimas condições estruturais e de 

higiene. 

Os espaços utilizados para a Guerra não eram tão pequenos, como se pode ver na 

tabela 7 vários quarteirões de casas térreas foram  ocupados em Santos como quartel da 

guarnição, depósito de artigos bélicos e como depósito de pólvora. A tabela extraída do 

relatório de um presidente relata apenas uma parte dos espaços utilizados para a Guerra, 

podem e devem e ter existido mais.  

A utilização de prédios e espaços mostra que eles foram necessários para a 

Guerra, talvez tenham sido insuficientes, insalubres ou inapropriados, mas eles foram 

conseguidos às pressas. Enquanto isso, as condições dos locais das escolas também não 

eram boas assim como ainda eram poucos os locais onde funcionavam as aulas, não 

eram dos melhores, muitos não tinham condições mínimas para funcionamento.  

 No período analisado a necessidade em reformar alguns prédio públicos,  locais 

de aulas e até mesmo o prédio onde funcionava a Inspetoria da Instrução Pública. Em 

1867, o engenheiro Henrique Luiz de Azevedo Marques solicitou que fosse feito um 

escoramento nas paredes desse prédio.
100

 

Alguns prédios onde funcionavam as aulas representavam verdadeiro perigo aos 

professores  e alunos. O engenheiro Henrique Luiz de Azevedo Marques, preocupado 

com a situação na sala de primeiras letras presentes na Sé, pediu ao vice-presidente da 

província que transferisse o local das aulas.
101

  

O governo provincial tinha durante a guerra que conseguir  locais para abrigar as 

tropas. Os problemas com estrutura físicas para  as escolas era inegável. Mas o diretor 

da instrução defendia que: 

 

Seu concurso na grande obra da civilização é a mais bela das funções 

atribuídas às Provincias. As necessidades materiais porém são as 

primeiras preocupações dos povos nascentes. O predomínio das 

influencias Moraes sobrevem depois, ao influxo de certa cultura do 

espirito.
102
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Em relação às escolas privadas, em 1865 já havia 134 escolas do sexo masculino 

e 47 para o sexo feminino. Os gastos com materiais nas escolas públicas eram em  

muitos casos totalmente dos professores. Como em muitos casos as escolas públicas 

tinham má infraestrutura,  algumas famílias preferiam buscar para seus filhos aulas 

particulares. 

 Segundo o diretor, as escolas privadas matriculavam quem quer que as 

pagassem, isso para ele, gerava menos exclusão que nas escolas públicas. Com exceção 

dos indigentes, até mesmo escravos podiam se matricular nas escolas privadas.  

Para Diogo de Mendonça Pinto, a escola pública do Império era uma instituição 

de exclusão. Segundo ele  “Verdadeiramente o menosprezo se deriva da depreciação 

natural em tudo aquilo que nos custa. É um dos nossos erros de envolta com os pobres 

dar as primeiras letras de esmola aos ricos, que as podem pagar”
103

 Um dos argumentos 

para o inspetor era o caso francês que também havia adotado tal sistema, mas ao ver os 

males que ele trazia optou por renunciá-lo. 

Mas o preceito era constitucional, o inspetor afirmava que o correto a fazer, já 

que não poderia agir inconstitucionalmente, era “subconvencionar-se tais mestres 

particulares aprovados em exames sob a condição do ensino grátis aos alunos pobres”. 

Algumas opiniões como a expressa no relatório do dr. Carrão: 

 

 

O poder publico tem o dever constitucional de dar a todos os cidadãos a 

instrução primaria e gratuita...só nasceria a esperança de vir em tempo 

que houvesse mais recursos para satisfazer à esta  grande necessidade 

publica, por quanto por si sí a província não póde satisfazel-a 

convenientemente.
104

 

 

 

Contudo, não era de interesse das massas que toda família recebesse instrução, o 

desinteresse era alto, sobretudo nas famílias mais pobres, por isso o diretor se sentia 

incomodado. Em sua opinião, o governo deveria intervir nessa falta de interesse pela 

instrução. Segundo o mesmo diretor, os países europeus multavam as famílias que não 

procurassem instruir seus filhos. 
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Segundo o inspetor, os professores, inspetores, imprensa e a  opinião pública 

opinavam pela obrigatoriedade da instrução primária. Contudo, os dados mostram que 

no ano de 1865 havia apenas 4340 meninos e 2128 meninas e nas escolas particulares 

1375 meninos e 361 meninas. Numa população de cerca de 600,000 habitantes.
105

As 

escolas eram insuficientes e ainda assim não era sempre que podiam ser controladas 

pelo inspetor ou professores. 

Diogo de Mendonça Pinto afirmava que as escolas públicas da província de São 

Paulo eram dirigidas, na verdade, pelos chefes de família de cada localidade. Eram, 

segundo ele, esses chefes que davam as ordens, determinando as matérias que seus 

filhos deveriam estudar a disciplina que a eles deveria ser aplicada, se deveria ou não 

haver no fim do ano letivo o exame prescrito por lei. Seriam esses pais de família que 

decidiam se as crianças estavam ou não prontas para o futuro. Para ele a instrução não 

deveria ser pública. 

Ao contrário de Digo M. Pinto,  para o presidente João Carrão (1866), a 

instrução deveria ser pública e para todos, ele não via problema em dar gratuidade aos 

alunos que podiam pagar.  Para esse presidente, a instrução primária gratuita era e 

deveria continuar sendo dever constitucional garantido pelo poder público, lamentava, 

todavia, a impossibilidade de a província arcar com os custos necessários.
106

 

 

 

As grandes  Nações que devem ser nossos guias compelem sob multas 

as famílias a mandar os filhos a aprender a ler e escrever, e a se educar 

as verdades do Christianismo, nós-pais onde a soberania é do povo, paiz 

Catholico sem quase outro ensino religioso que não seja o das escolas- 

crusamos os braços
107

 

 

 

Havia os  políticos que faziam a defesa da interferência do Estado na 

instrução e  havia também os que achavam que tal interferência seria um ofensa 
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à liberdade. O barão de Itaúna, presidente da província paulista defendia 

publicamente sua posição em 1869: 

 

Não; a ingerência do Estado em matéria de ensino não é invasão da 

liberdade; e no Brasil ella lhe está formalmente imposta como dever 

pela constituição, allías de todas as monarchias do mundo a mais 

liberal.” Mas seria necessário “adoptar um corpo de doutrinas; formar o 

plano; instituir executores...
108

 

 

 

Leão Veloso, político imperial  afirmava que a Prússia era um dos exemplos a 

ser seguidos no que diz respeito à instrução pública. A Prússia tinha números 

considerados por ele como excelente nesse tema. Leão Veloso apontava o que havia 

gerado o nos números da Prussia, e eles consistiam na obrigatoriedade do ensino. 

Na Prússia o ensino era obrigatório a partir do seis anos de idade, podendo 

causar multa ou até mesmo prisão para as famílias que tivessem crianças nessa idade e 

que não as matriculassem, “salvo caso de extrema pobreza”
109

 Entretanto, o próprio 

Leão Veloso ressaltava sua posição ao afirmar que o modelo adotado na Prussia, o 

ensino obrigatório, não seria possível no Império. Essa impossibilidade ocorreria, 

sobretudo, devido a falta de recursos que seriam necessários para criar e comportar um 

número de escolas que abrangessem toda  a população.  

Havia nesse período o interesse do aumento de escolas, contudo até mesmo as 

que estavam funcionando sofriam de precariedade. Antonio Candido da Rocha alegava 

que: 

 

 

Rara seria a  freguesia ou bairro que pudesse ter aula de primeiras letras. 

Que em uma província pobre, ou de tesouro obesado de dividas, se 

procedesse  por tal modo, seria o fato explicável, mas, na província de 

São Paulo, cuja produção cresce de ano em ano, onde as rendas 

aumentam, e a dívida pública é nenhuma,  é incompreensível tal 
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parcimônia no próprio documento que atesta a solicitude dos 

legisladores e do desenvolvimento da instrução pública.
110

 

 

 

 

A província de São Paulo, segundo ele, tinha como ter melhores condições na 

instrução pública, pois era maior e mais rica que muitas outras províncias, mas essa 

melhora em relação às demais não  parecia ser significativa. 

Antonio Joaquim da Rosa relatava que a província ainda se encontrava nas 

trevas da absoluta ignorância e que para acabar com isso era necessário um aumento   e 

dispersão geográfica das escolas pelo território da província: 

 

 

 Quanto às trevas de absoluta ignorância, ainda tão geralmente 

espalhada na população da província, sem o emprego dos meios 

coercivos não se conseguirá discipa-las. Coloquem-se escolas até nos 

próprios núcleos de povoação, enquanto os chefes de família 

permanecerem na pacifica posse do poder de não matricular seus filhos 

nas escolas; ou de afastar delas quando lhes aprouver, o numero de 

pessoas analfabetas há de avultar.
111

 

 

 

 

 O número de escolas da província era um número que ficava na média, se 

comparado a quantidade de escolas existentes nas demais províncias. A quantidade de 

escolas existentes, contudo, ainda não abrangia a maior parte da população provincial. 

A concepção de progresso presente nos políticos brasileiros deste período era claro a 

necessidade de aprimorar a instrução. Não poderia haver progresso em uma sociedade 

que não se preocupasse com a instrução de sua população. Sendo assim, havia 

necessidade de se aprimorar as escolas (ou aulas) já existentes. 

Das reformas antecedentes ao período analisado, houve uma tentativa de reforma 

iniciada em 1854 na província paulista. Uma comissão havia sido nomeada de redigir o 

projeto, segundo o inspetor “o trabalho era enorme, a retribuição nenhuma, nem 

pecuniária, nem outra qualquer”. Em 1857 o projeto ainda não havia sido posto em 

prática e sequer estava terminado. Em 1865 o poder legislativo redigiu em 16 de abril, 

um projeto constando de três artigos que resumidamente reformularam a instrução 
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pública. Pelo projeto, a província foi dividida em círculos literários. Cada comarca, 

distrito e paróquia seria um círculo no qual estaria à frente um inspetor. Em cada distrito 

deveria haver um subinspetor que, por via de regra, seria o pároco. 

Pelo projeto o ensino da instrução primária elementar teve anexado o sistema 

métrico de pesos e medidas e se tornou obrigatório, sob pena de multa a todos os 

menores de ambos os sexos em idade de 7 a 15 anos, residente ao alcance das escolas 

públicas, como também às escolas privadas que admitissem alunos pobres.
112

 

Mas, para o presidente João Silva Carrão (1866), nenhuma reforma daria frutos 

se a instrução não fosse  reorganizada em “suas partes essenciais.”.  Para esse 

presidente, era necessário dividir a instrução e outro ponto que para ele era ainda mais 

complicado era a necessidade de cuidar melhor dos ordenados e tempo de trabalho do 

professor, contudo, para isso, era preciso  contar com professores que fizessem jus à sua 

habilitação.
113

 

Se já havia os mais diversos problemas para a população das cidades, como era a 

instrução para a população mais afastada da capital?  Haveria documentos disponíveis 

para responder? Até mesmo na capital era difícil manter a fiscalização e atualização das 

informações acerca da instrução, conhecer informações sobre o interior trona-se ainda 

mais difícil, assim como também era para os contemporâneos do período analisado. 

 O ponto de partida para a pesquisa do interior foi  tentar encontrar os valores 

dos vencimentos dos professores e então saber se havia diferença entre os valores pagos 

aos professores. Como as fontes são escassas, esse dado talvez fosse o único  a ser 

encontrado. Haveria três possibilidades: esses dados poderiam  não ser encontrados, os 

valores poderiam ser iguais ou diferentes. Sendo os valores diferente, poderiam ser 

maiores para a cidade ou interior. 

Sabe-se que as escolas não funcionavam em prédios públicos, geralmente as 

aulas aconteciam na própria casa dos professores. Também havia dificuldade  para 

manter o local das aulas provido de material, ainda assim os professores das cidades 

ganhavam mais que os professore de freguesias ou vilas. Não era de  se estranhar a 

preferencia dos professores pelas cidades, sobretudo pela capital.  
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Os valores pagos aos  professores  divergiam conforme a localidade de atuação.  

A diferença entre valores acontecia conforme três tipos de localidade: Freguesias, vilas 

ou cidades.  Vila corresponderia a município, freguesia ou paróquia pode ser vista como 

uma subdivisão do município e cidade era uma condição da freguesia que apresentasse 

aspectos de planejamento urbano. 

Os professores do interior ganhavam menos e também tinham as mesmas 

dificuldades, se ainda não fossem maiores, para manter as aulas.  A tabela 8 demonstra 

os vencimentos dos professores da província no ano de 1869. A diferença de valores 

recebidos por professores de freguesias e professores da capital era de 250$. 

 

Tabela 10 

Remuneração dos professores em 1869 

Local de ensino Remuneração 

Freguesias e bairros 600$ 

Vilas 750$ 

Cidades 850$ 

Tabela produzida com base no relatório do presidente da província de São Paulo no ano de 1870 

 

O diretor de instrução da província afirmava que a profissão de professor ou 

mestre de escola já havia sido respeitado e que os professores já haviam  sido vistos 

como os  principais personagens da província: 

 

A profissão é em extremo laboriosa, sem prestigio nem futuro; 

condemnar além d’isso quem a exerce à privações e misérias é alienar 

d’ella as capacidades. Nos tempos coloniais ao menos o parocho, o 

capitã-mor, e o mestre de eschola erão as grandes personagens das 

povoações, tinham a perspectiva da infleuncia; hoje nossos mestres são 

alvo do mesnopreso, os Parias na sociedade so Empregados públicos
114

 

 

 

O aumento dos vencimentos dos professores também foi tema de discussões. O 

presidente afirmava que “porém também cumpre  reconhecer que nada justificaria 

aumento de vencimentos quando faltão habilitações que só poderião justicila-o.”
115
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Segundo o presidente João Carrão, os professores eram inábeis, não sabendo o 

que e como ensinar e eschola nomal instituída para tal fim tem sido uma tentativa inútil, 

sejão quaes forem as causas que para isso tem concorrido.”
116

 

 

 
 Os professores não provocam no exercício das lições a cultura da 

inteligência;não póe em pratica meios conducentes a inocular nella os 

sentimentos de afeição e respeito aos superiores e à lei, não procedem a 

trabalhos de composição
117

 

 

 

 Os valores dos vencimentos dos professores eram diferentes conforme a 

localidade em que ensinavam. Os professores das cidades ganhavam mais. É de se 

esperar que famílias que quisessem dar bons estudos a seus filhos, nesse período, 

mandassem seus filho para estudar na capital, mas se as condições  eram precárias até 

mesmo na capital, por que um professor do interior ganhava menos? A população dos 

interiores colocava os filhos para estudar? 

 A província ainda tinha muitas localidades de pouca comunicação com a capital, 

havia pontes e estradas, mas algumas regiões ainda eram de difícil acesso. A instrução 

era de difícil acesso para grande parte da população. As atividades desempenhadas pelas 

populações mais afastadas da capital consistiam sobretudo nos trabalhos na lavoura, não 

era de interesse da maioria dos trabalhadores das lavouras enviar seus filhos para 

escolas. 

 Trabalhar na lavoura nesse períodoera, em muitos casos, para própria 

subsistência e não para fins comerciais e não era apenas nos interiores que a população 

não matriculava os filhos para que recebessem instrução, grande parte dessa população 

da capital também não frequentava as escolas. 

Contudo, a população do interior também tinha suas peculiaridades e algumas 

diferenças em relação à população da cidade. Es parcela da população não costumava 

matricular o filhos. As autoridades afirmavam: 

 

Causas diferentes influem  para semelhante estado de coisas. A grande 

extensão do território da província, a disseminação de sua pequena 
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população, e a vida exclusiva da lavoura, a que se entregão quase todos 

os seus habitantes, que morão por isso em lugares distantes das 

povoações, são obstáculo intelectual das classes menos favorecidas da 

fortuna
118

 

 

 

 

 A lavoura se tornava um obstáculo, porque,  para as famílias pobres, 

valia mais ter os filhos trabalhando do que estudando e então esbarrava-se novamente 

na questão da obrigatoriedade ou não do ensino.  Pela legislação vigente, um 

professor que passasse em concurso para vila ou freguesia não poderia ser removido 

para ensinar em cadeira na cidade. Precisaria, para isso, passar um determinado número 

de anos na vila ou freguesia até poder ser removido. 

 Era  possível perceber a necessidade que os moradores dos pequenos povoados 

tinham de ter seus filhos trabalhando para o sustento familiar, somado a isso os piores 

salários dos professores que poderiam acarretar em piores  locais de aula, pois na 

maioria das vezes isso era responsabilidade do professor. As condições legais e 

econômicas da província não colaboravam para que a instrução abrangesse maior 

espaço geográfico.  

 Mas o problema, que já não era pouco, ia além da obrigatoriedade ou não de 

instrução para as crianças pobres. Ainda que houvesse obrigatoriedade, ocorria que os 

professores de vilas mais afastadas e os professores das cidades não eram igualmente 

tratados e os pais preferiam que seus filhos trabalhassem  ao invés de estudar. E os 

professores preferiam as cidades às vilas. Era necessária uma grande reforma que não 

seria somente na instrução para que o ensino pudesse abranger toda a província. 

 Também  não eram  todos os jovens que trabalhavam, pois segundo o presidente 

“A negação ao trabalho é fácil na juventude, e muitas vezes sobrevem o ócio com seu 

cortejo de fataes consequências.”
119

 

Havia jovens que eram arrimo de família, os que trabalhavam por necessidade e 

os que não trabalhavam. Em contraste havia os jovens da faculdade paulista. O viajante 

Augusto Emílio Zaluar descreveu como era a vida alguns jovens do ensino superior da 

capital,  no inicio da década de 1860: 
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Os estudantes de S. Paulo não vivem  já nessa cynica miséria de que 

fallão as tradições da antiga Coimbra.  Hoje peccão talvez pelo extremo 

oposto. Além das comodidades indispensáveis a uma existência 

modesta, grande parte dos estudantes adornão as suas confortáveis 

habitações com muitos objetos de luxo e de gosto, não lhes faltando 

quase nenhum dos regalos que tornão a vida amena e aprazível.” 
120

 

 

 

O viajante afirma ainda que: 

 

A mocidade de S. Paulo é vivaz, inquieta, brilhante e enthusiastica, e 

não despreza as prerrogativas de que sempre gozárão os estudantes de 

Coimbra e Salamanca, não lhes ficando atrás na originalidade das 

invenções maliciosas e no bom partido que nos primeiros anno da vida 

se costuma tirar do tempo que não é exclusivamente consagrado aos 

trabalhos  do estudo. Até em sua linguagem não lhes falta gíria 

particular que serve para ocultar aos profanos carrancudos a estratégia 

de seus planos escolásticos.
121

 

 

 
 

Certamente a vida luxuosa desses jovens divergia da vida de muitos outros 

jovens e até mesmo de professores, sobretudo, os das regiões mais afastadas da capital.  

A faculdade de Direito tinha em seu quadro de estudantes a elite da província, ela 

representava o mais alto graus da instrução no Império, dela saiam políticos e 

magistrados que seriam homens respeitados por seu intelecto. 

 

2.2 A GUERRA E A INSTRUÇÂO EM SÂO PAULO 

 Uma das principais transformações que interferiu  na instrução, e que pode por 

vezes parecer não ter ligação alguma, foi a transformação na concepção de carreira 

militar. Até então a carreira militar era para os desprovidos material e intelectualmente. 

Ser militar até a guerra do Paraguai era sinal de desprestigio social.  

Certamente a mudança do ser militar não teve inicio nas camadas populares, 

chegou a ela lentamente e em boa parte dessa  parcela da população talvez não tenha 

chegado. Mas recorrendo a história pode-se ver que uma profissão que não tinha 
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prestigio algum, trouxe no inicio da República à tona os militares como grandes 

personagens da história do país. 

Como a visão sobre a carreira militar interferiu na instrução? Os presidentes 

precisavam recrutar homens e não os conseguiria se mantivesse a carreira sem prestigio, 

iniciaram-se então as exaltações aos voluntários. O seminário de Santana, para meninos, 

passou a ser visto por alguns presidentes como sem importância, pois não formava 

meninos habilitados e com amor à pátria. O presidente ____ colocava como alternativa 

para o seminário que se tornasse uma Companhia de artífices e assim os meninos 

poderiam auxiliar na Guerra quer com confecção de roupas, armamentos, quer como 

voluntários. 

Com a Guerra as autoridades perceberam que para ser militar, ao menos os de 

mais altas patentes precisariam ser melhor instruídos. Até mesmo os meninos, ainda 

crianças, precisavam conhecer  sobre sua província, pois no futuro, em caso de invasão, 

teriam mais  condições de defendê-la 

Nos primeiros anos o recrutamento foi feito com mais facilidade. Conforme 

passaram-se os anos, o recrutamento foi tornando-se mais difícil, chegando em muitas 

localidades a se fazer forçadamente com adultos e também com crianças. Como afirma 

Francisco Dorattioto em  1867, somente 87,  dos 1331 paulistas enviados para a guerra, 

eram realmente voluntários.  

Em muitas localidades a dificuldade em se conseguir voluntários fez muitas 

vítimas  devido ao recrutamento (forçado) que, na verdade, escondia, também, 

perseguições políticas. Francisco Doratiotto cita o caso dos conservadores paulistas que 

perseguiam e prendiam para recrutamento forçado os liberais da província. Para acabar 

com o prestigio eleitoral de um padre liberal,  Francisco Fernando de Barros “corria 

atropeladamente a cidade, varejando domicílios e prendendo os liberais que encontrava 

para remetê-los como  voluntários da pátria” à capital da província”.  
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Figura 16 

Deslocamento da população para o interior 

 

 

 

 

 

 

 

Angelo Agostini. O Cabrião, n. 49, set. 1867 
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Os recrutamentos forçados foram constantes no período da Guerra. A imagem de 

Angelo Agostini mostra a visão de outro ângulo, que não o retratado pelos presidentes 

da província. Nela, pode-se ver que muitas eram as pessoas que fugiam do recrutamento 

e iam se esconder no interior.  A capital neste período não era a região mais populosa. 

Não apenas a predileção pela vida no campo e as atividades agrícolas, as tentativas de 

fugir do recrutamento podem ser vistas como um dos motivos para isso. 

 Francisco Doratioto confirma o tema tão trabalhado por Angelo Agostini em seu 

periódico ao afirmar que em São Sebastião “muitos recrutados e guardas nacionais” se 

esconderam a fim de evitar a ida para a Guerra. 

   Emílio Zaluar ao visitar a província nos anos de 1860 e 1861 trouxe uma 

importante informação, segundo o autor a capital paulista era uma cidade aparentemente 

pacata, os jovens, estudante da faculdade direito é que davam a ela maior agitação. O 

viajante escrevia que “A mocidade acadêmica imprime à povoação, durante a sua 

residência nella, uma espécie de vida fictícia, que apenas interrompida, a faz recahir, 

por assim dizer, no seu estado de habitual somnolencia.” 
122

 

 O recrutamento não foi o único motivo que levou os homens para os interiores, 

entretanto, não se pode afirmar que o recrutamento em nada mudou a província e em 

nada modificou a instrução.   Com o recrutamento os homens, em sua maioria, iam 

fugidos deixando a família, principalmente mulheres e crianças. A capital que parecia 

não ter muita agitação social ficava ainda mais calma com as férias dos estudantes de 

direito, que vinham de outras regiões da província e até mesmo de outras regiões do 

Império.  
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Figura 17 

Recrutamento dos paulistas 

 

O Cabrião. N. 09 de 25 de novembro de 1866. 

 

Não eram todos os homens que conseguiam fugir do recrutamento. Angelo 

Agostini retratou o desespero de alguns moradores para resgatar os homens que não 

conseguiam fugir.  Pipelet era o personagem fictício  criado por Angelo Agostino 

sempre citado em O Cabrião. A imagem, uma sátira irônica à Guerra, mostrava que 

Pipelet havia sido  preso para ser levado à Guerra, enquanto que o outro personagem 

tenta retirá-lo e fugir com ele da prisão onde se encontrava. A cena demonstrada na 

imagem de O Cabrião, acontecia com muitas famílias. Como será visto adiante, muitos 

menores foram recrutados e seus pais utilizaram-se de diversas formas de atitudes para 

livrá-los da atuação na Guerra. 
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Figura 18 

Fuga para fugir ao recrutamento 

 

O Cabrião 

 

  O Cabrião trazia imagens que demonstram o ponto de vista diferente daqueles 

referidos pelos presidentes da província em seus discursos oficiais. 

No primeiro quadro da figura 18 O Cabrião retratava  dois  homens 

possivelmente militares devido a suas vestes, um sem as pernas, que de forma irônica 

declara para o segundo que “nem todos morrem na Guerra”. O Cabrião mostra um 

possível discurso, se nem todos morriam, isso não garantia que voltassem bem. 

Na segunda imagem, dois outros homens despedem-se de uma mulher, 

informando que em tempo de guerra é preciso fazer sacrifícios, mas diferente dos 

homens do primeiro quadro, esses homens civis, talvez escravos por estarem descalços, 

iam “fugir para os matos”. 

As imagens e as frases trazidas em o Cabrião sobre o recrutamento mostram 

algo completamente diferente do que escrevia o presidente da província em1868, no 
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quando dizia que seria “apoiado pelos sentimentos de ordem que animão o Povo 

Paulistano”.  

As imagens de O Cabrião e os demais fatos citados demonstram  o contrário do 

que foi escrito pelo presidente, se as pessoas estavam  literalmente fugindo é porque não 

estava havendo ordem e muito menos que o povo paulistano estava animados por esses 

sentimentos.  

A imagem 19 mostra uma cena em que um guarda parece discutir com sua 

esposa e afirmar que se ele estivesse viúvo não teria sido recrutado, pois sendo o único 

responsável pelas crianças, seria  impedido de ir para a Guerra. 

De fato, seriam dispensados do recrutamento os homens solteiros ou arrimos de 

família. No caso do personagem Juca, tinha sua mulher, que podia cuidar de seus filhos, 

se ele fosse viúvo, poderia usar tal justificativa para abster-se da convocação para  a 

Guerra, pois se partisse, deixaria as crianças sozinhas. 

O recrutamento se tornou um terror para a população.  Os recrutadores invadiam 

casas e escolas e muitos homens tinham medo de sair às ruas por temerem serem 

forçados a se “voluntariar”. O clima de medo era constante e certamente não condizia 

com ordem, como havia escrito o presidente. 

Como se pode ver a migração masculina para os interiores foi uma constante nas 

edições de O Cabrião. O autor, devido sua posição política pode ter exagerado, 

contudo, sua insistência no assunto é algo a ser considerado e investigado. 

 

 

Em comparação com o outro padrão, instilam um autocontrole mais 

uniforme, envolvendo toda a conduta, como se fosse um anel apertado e 

uma regulação mais firme das paixões, de acordo com as normas 

sociais. Além disso, como sempre, não são apenas as funções adultas 

que produzem imediatamente esse abrandamento de paixões e 

sentimentos. Em parte automaticamente, e até  certo ponto através da 

conduta e dos hábitos, os adultos induzem modelos de comportamento 

correspondentes nas crianças.
123  
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Figura 19 

Designação da Guarda Nacional 

 

A imagem vinha acompanhada da seguinte legenda: 

 Designação da Guarda Nacional )casado com filhos) SCENA DOMESTICA 

GURDA -  Com mil bombas...sou um desgraçado....um.... 

MULHER –Tens razão, Juca, tens razão....Não podemos com 

tantos filhos.... 

GUARDA- Não São os filhos, Sr. Annica, não são eles que 

fazem a minha desgraça, é a Sra... 

MULHER – Juca, o que dizes?...eu... 

GURDA – Digo a verdade... Se a senhora houvesse morrido da 

pneumonia....eu estava viuvo com eles...ainda estava livre da 

designação 
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Tanto o recrutamento forçado de adultos como o de crianças podia afetar a 

instrução. Se os pais iam para a guerra, nem sempre a mãe podia continuar mantendo o 

filho na escola. Se o pai fugia para o interior e levava consigo sua família, deixava de 

instruir suas crianças. 

Mas não foi somente o recrutamento que afetou direta ou indiretamente a 

instrução. Com a guerra fortaleceu-se o sentimento patriótico ao opor o Império ao 

ditador paraguaio, como era chamado Lopez por alguns presidentes de província. A 

guerra retirou professores de suas cadeiras, alguns por vontade própria, outros, talvez, 

forçadamente e também alunos das escolas.  

Muitas pessoas fugiam, abandonavam casas, pertences e famílias e iam para os 

interiores, não somente interiores, tal como se conhece hoje, mas regiões afastadas, 

como o próprio Cabrião relata, iam para “os matos”. Fugir do recrutamento. 

 

Figura 20 

Medo do recrutamento 

 
Cabrião, n.3. 16 de junho de 1867 
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Na figura 20, O Cabrião tenta demonstrar mais uma vez como o recrutamento 

era visto. Na imagem homens  fardados pareciam estar perdidos, sem saber o que fazer. 

Com o início do recrutamento, alguns homens conseguiam escapar. Francisco Doratioto 

em sua obra Maldita Guerra, informa que na província paulista, no ano de 1865, de 

1615 convocados para a Guerra, 168 pagaram um valor de 600$000 cada um para 

escapar da participação na Guerra. Era outra forma de escapar do recrutamento e 

Doratioto cita que foi conselho do próprio presidente da província de São Paulo aqueles 

que tivessem condições que  no lugar de pagar, libertassem e enviassem seus escravos. 

 O valor pago  para se livrar do serviço  na Guerra, era equivalente aos 

vencimentos de um professor cujos trabalhos fossem nas cidades: 600$000. O maior 

interesse dos presidentes da província era conseguir recrutas e não receber pagamento 

pela não ida dos convocados, pois os presidentes precisavam prestar contas da 

quantidade exigida pelo Império. 

A pressão por quantidades de recrutados era tanta que, segundo Doratioto, o 

governo da província  pedia aos subdelegado que os dois homens se alistassem “sem 

perda de tempo.”. 

Como demonstra a figura 21 , famílias ricas podiam pagar ou enviar escravos, 

isso fazia com que muitos dos enviados fossem escravos doentes ou incapazes 

fisicamente de lutar numa Guerra, pois enviar escravos bons era o mesmo que prejuízo 

para seus senhores como se pode ver na sátira a seguir que trazia como legenda “Quer 

ser condecorado porque perdeu um braço? E eu, que perderei 4?" . 

Muitas famílias, entretanto que não tinham condições de agir conforme nenhuma 

das alternativas: enviar escravos ou pagar para não ir. Restando em caso de 

recrutamento, aceitar ou fugir. 
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Figura 21 

Envio de escravos para a Guerra 

 

O Arlequim, 1867 

 

Já era possível saber que o recrutamento era um dos principais fatores que 

levavam famílias inteiras à deslocar-se para o interior neste período. O primeiro passo 

foi recorrer aos mapas populacionais do período, mas eles eram esparsos também não 

podem dar consistência à pesquisa. O problema passou a ser saber até que ponto essa 

migração estava relacionada com os temas principais deste trabalho: a relação entre a 

guerra e a instrução pública. E não foi um problema de fácil resolução. 

As fontes oficiais utilizadas na pesquisa não demonstravam ou davam indicio de 

relação alguma. Então foram os ofícios enviados exclusivamente por diretores de escola 

e seminários que permitiram utilizar o argumento de que houve sim relação entre a 

migração por causa da guerra e a instrução publica. Mais ainda do que foi colocado 
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como hipótese, foi possível perceber que essa migração não era somente para o interior 

de São Paulo, mas também para outras províncias. 

 Com o avanço do conflito foi comum, na província paulista, famílias inteiras 

abandonarem a capital ou os pequenos centros urbanos e partirem para o interior para 

fugir do recrutamento. Algumas das famílias que migravam levavam também os alunos 

das escolas da capital.   

Havia alunos que saiam da escola durante a guerra migrando por temer o 

recrutamento, havia também alunos que deixavam a escola durante e após a guerra. 

Muitos voluntários foram mortos em batalha, muitas viúvas não tinham como 

manter ou não queriam manter suas crianças estudando. Algumas viúvas, vindas de 

outras províncias, decidiam por retornar à sua região.  Foi o que aconteceu com Izabel 

Maria da Conceição, cuja filha, Leopoldina Maria de Sampaio era aluna do Seminário 

da Glória. Izabel era natural da província do Amazonas e após a morte de seu esposo em 

batalha, decide voltar à sua terra natal acompanhada de sua filha.
124

 

Havia mobilidade entre as cidades paulistas. Famílias que se mudavam e 

levavam consigo suas crianças, muitas das quais alunas em alguma escola da província, 

contudo havia também o deslocamento de alunos que saiam da escola para ir à guerra. 

Foi o caso de um educando do Colégio em Santana, aprendiz de encadernador. Ele fora 

enviado em junho de 1864 como voluntário da pátria, não há exatamente dados sobre 

sua idade e nem a forma de recrutamento. Como além de estudante ocupava também o 

cargo de encadernador, seu diretor pedia ao presidente da província que outro aluno, 

José de Almeida Leite , pudesse ocupar tal função junto a Philippe Sckler.
125

 

A guerra também gerou muitos órfãos que se tivessem sorte poderiam receber 

instrução. Havia também escolas como a Casa de educação para meninos e meninas de 

todas as idades que, em 1865, colocou dez vagas à disposição dos filhos pobres de 

voluntários da pátria.
126

 

Havia ainda solicitações particulares, como o caso de Grégório Francisco de 

Freitas, que escreveu oficio endereçado a José Elias Pacheco Jordão, Vice Presidente da 

Província solicitando a inserção da  filha de oito anos, filha de Claudio Alves, 
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voluntário da pátria no  seminário das educandas afim de que recebesse a devida 

educação.
 127

.  

 

Gráfico 5 

Escolas primárias públicas na província de São Paulo 

 
Gráfico elaborado pela autora com base nos relatórios de presidente de província dos 

anos citados 

 

A instrução passou por várias transformações no que diz respeito à sua 

organização.  O número de escolas públicas primárias, como se pode ver era maior em 

1865 do que em 1870, houve um decréscimo no decorrer da Guerra. Elas aumentaram 

de 1860 a 1865 e passaram a decair.  

O crescimento entre 1860 e 1865, no entanto, não estava relacionado à 

melhorias, Leão Veloso, político imperial afirmava e, relação ao aumento do número de 

escolas, que as pessoas da sociedade imperial preferiam “multiplicá-las, embora 

imperfeitas e em  máo estado, ao systhema de deserdar dos seus benefícios avultadas 

populações para podermos conseguir limitado numero de escholas”.
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Figura 22 

Recepção das tropas 
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A figura 22 demonstra a visão das autoridades imperiais, os brasileiros batizando 

os paraguaios com a liberdade. Pode-se perceber a bandeira do Império ao centro, 

brasileiros  bem vestidos, segurando paraguaios para que recebessem as luzes das quais 

o  Império Brasileiro já se iluminava. As luzes do progresso e da civilização.   

As imagens da vitória, tal como a representação na figura 22, não demonstram, 

porém os  problemas que o conflito havia trazido. Os festejos pareciam colocar em 

esquecimento todo o sofrimento ou então tornar mártires todo aquele que pelo conflito 

se esforçaram. A guerra afetou também o andamento dos concursos para professores. 

Em 1865  a Tesouraria provincial  abrira vagas  para os cargos de primeira instância e 

os candidatos precisariam passar por exame de ortografia. Para fazer tal exame fora 

convocado o professor público Joaquim José Meira que não pode comparecer aos 

exames por se encontrar atuando como tenente na guarda nacional.
129

 

 Em estado de guerra as províncias tinham gastos com tropas, uniformes e 

material bélico, entretanto, continuariam precisando de funcionários e materiais para a 

educação.  Sabe-se que alguns professores e também alunos foram para a guerra, mas a 

guerra também trouxe funcionários para a educação. Foi o caso do pardo João. 

Um morador da província enviara um pardo  de nome João para a guerra do 

Paraguai, por se encontrar doente o mesmo fora enviado para  tornar-se funcionário do 

Seminário. O diretor indignado pedia às autoridades provinciais que o afastassem do 

trabalho no seminário pois se encontrava muito doente e não prestava serviço algum 

àquele estabelecimento.
130

 

 O pardo João provavelmente era um escravo liberto por ter ido à guerra, a forma  

como os documentos o tratavam “pardo João”, sem sobrenome e com ênfase em sua cor 

dão indícios de se tratar de um forro.  Forro ou não, certamente seria mais fácil deixar 

João como funcionário. Provavelmente ele aceitaria com mais facilidade  ser 

funcionário do seminário que ser soldado no Paraguai. Assim como para a província 

também poderia ter menos custos, pois um forro certamente receberia menos que um 

funcionário nascido livre. 

A Guerra afetou a vida dos provincianos, quer dos paulistas, quer dos nascidos 

em outras províncias. Afetou também estrangeiros que por algum motivo se 

encontravam no Império, na região paulista. Em relação aos imigrantes, alguns eram 
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vistos pelo mesmo presidente como um problema “sem interesses radicados ao país, 

sem família e sem educação, a qual tem ultimamente [ilegível]ra aqui afluído somente 

com vistas de auferir consideráveis lucros, prometidos pelas grandes empresas 

industriais”
131

 

Educação escolar e educação familiar foram para alguns presidentes como  João 

Crispiniano Soares os principais divisores entre criminosos e não criminosos. Um  

individuo bem instruído, para ele, certamente não correria riscos de ser um criminoso e, 

futuramente, um problema para a província.  

O que se pode saber sobre a  educação escolar neste período, mostra que o 

número de escolas oscilou consideravelmente no período analisado.. Houve um 

aumento no número de escolas em 1860 e uma queda que teve início no ano de 1862. 

Em 1865, ainda no início da Guerra o número de escolas aumentou consideravelmente, 

voltando a cair até o ano de 1870 no final da Guerra. 

 Os dados mostram que o  número de escolas aumentou estranha e rapidamente 

entre 1864 e 1865, o que pode ser indicio de problemas na coleta de dados no ano 1864 

coleta ( falta no envio de informações de alguma cidade, por exemplo.). Analisando, 

entretanto os dados tais como foram relatados conclui-se que no inicio da Guerra (1865) 

houve aumento no número de escolas que vai cair até 1870, no entanto, tal queda não 

fez o número de escolas ao final do conflito ser menor. Pelo contrário, ao final da 

Guerra, em 1870 o número de escolas da província era maior que em 1864. 
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Gráfico 6 

Escolas paulistas de 1855 a 1870 

 
Gráfico elaborado pela autora com base nos relatórios de presidente de província 

 

   

Como escreveu o presidente no panfleto que chamava os paulistas à Guerra: 

 

Infelizmente os enormes sacrifícios da guerra que sustentamos 

para completo desagravo da honra e integridade do Imperio, acanhão a 

administração tanto geral como provincial em seus grandes designios no 

que é pertinente ao largo desenvolvimento das forças Moraes e 

materiaes do Paiz. 

 

 

 Por mais que se tentasse melhorar alguns aspectos da província, a Guerra, de 

alguma forma, foi  um empecilho. Foram necessários gastos em dinheiro, utilização de 

prédios, recrutar homens conforme era pedido pelo governo imperial dentre outras 

coisas. 

Havia a busca por uma organização da nação. Com a desvinculação de Portugal 

ainda recente, o Império começava a ganhar características próprias. Era necessário 

organizar esse Estado. Uma hipótese muito provável é que a guerra prejudicou a 

instrução pública e por isso trouxe uma maior desestabilidade na organização (ainda 

inicial) da província. 
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O Império estava buscando organização, para isso deveria ter garantia do 

poderes (imperial e provincial) sobre a sociedade, o elo maior de ligação entre esse 

poder e o povo seria a instrução e com a  guerra esse elo de certa forma e em alguns 

locais  com maior força  se interrompeu devido à desorganizção gerada pela guerra. 

Se não havia  controle dos poderes políticos sobre a instrução certamente os 

planos para a formação daquela sociedade ruiriam. Seria preciso fiscalizar os 

professores e castigar os alunos quando necessário. Seria necessário formar o aluno 

patriótico. 

Havia problemas que já existiam antes da guerra, alguns se agravaram com ela  e 

outros surgiram. Dentre tantos problemas já existentes somente um olhar atento percebe 

quais vieram com a guerra e quais se agravaram com ela.   Não há como fazer isso sem 

que se conheça um pouco sobre a instrução no Império e ainda mais sem conhecer as 

especificidades da província de São Paulo. 

Para que se concretizasse uma independência era necessário que se colocasse 

ordem e unidade no Império. Na década de 1860 a busca pelas “luzes do progresso” já 

ganhava muitos adeptos entre os políticos brasileiros e para tal progresso era necessário 

uma instrução de qualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS PAULISTAS EM TEMPO DE GUERRA 

 

Dentre as instituições em  que se pode ver mais fortemente as representações 

sobre a instrução pública paulista no período da Guerra, sobressaem-se os Seminários 

de Santana e o Seminário da Glória. Ambos os seminários tinham como principal 

responsável o presidente da província. Havia um diretor ou sindico, mas nessas 

instituições o presidente agia  mais diretamente que nas escolas. 

Os educandos dos seminários eram  retratados por muitas autoridades como “ 

protegidos” ou filhos” da província. Sobre essas instituições, havia fiscalização 

constante, ao contrário das escolas. Havia horários e normas que eram fiscalizados 

constantemente e qualquer descumprimento era levado diretamente ao presidente. 

Ao escrever sobre representações dentro da História cultural, José d'Assunção 

Barros escreve que 

 

Um sistema educativo inscreve-se em uma prática cultural, e ao mesmo tempo 

inculca naqueles que a ele se submetem determinadas representações 

destinadas a moldar certos padrões de caráter e a viabilizar um determinado 

repertório linguístico e comunicativo que será vital para a vida social, pelo 

menos tal como a concebem os poderes dominantes. 
132

 

 

Conhecer portanto alguns acontecimentos do Seminário neste período, é 

conhecer também a representação da instrução paulista refletida na forma de condução 

Seminários de Santana e da Gloria e consequentemente na instrução de suas crianças. 

Victor, Leopoldina, as irmãs Felizarda , Adelaide e os irmãos José, Francisco, 

eram apenas algumas dentre as tantas crianças do Império. As seis estavam na província 

paulista quando a guerra teve inicio. Cada uma teve um destino diferente, mesmo sendo 

moradoras da mesma província.  O que era ser criança e o que era infância na província 

paulista à época da Guerra do Paraguai? O que levou cada uma dessas crianças a ter um 

destino diferente e por que elas estão relacionadas à Guerra do Paraguai?  

Assim como na histórica macro, algumas das citadas crianças tiveram a vida 

afetada pela Guerra em maior ou menor intensidade. Essas seis crianças servem de 

exemplo para demonstrar que não  há como generalizar os resultados da pesquisa e tão 

pouco dizer que a guerra afetou de uma única forma. As posições sociais, econômicas, 
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políticas e nesse período  pode-se dizer que até mesmo a sorte ( e quem sabe esse tenha 

sido fator predominante  no período) foram fatores que modificaram um caso do outro. 

Um retorno aos pequenos auxilia a compreensão. Seis crianças, cada uma teve 

um caminho diferente. Há  características que poderão ser elencadas como legados da 

Guerra do Paraguai na instrução pública paulista. Alguns dos casos particulares serão 

aqui analisados. Poder-se-ia tratar somente dos casos maiores, os que tratam da 

província como um todo, contudo, pretendeu-se analisar também alguns casos menores, 

particulares, que ocorreram dentro ou fora dos Seminários da Glória e de Santana para 

que assim enriqueçam a pesquisa e que não a deixem tão “mecânica”. Havia um sistema 

que legislava, executava, tomava decisões pela sociedade, mas havia pessoas, mais 

ainda havia pessoas pequenas, as crianças, que não eram apenas números e também 

faziam parte da província que se analisa.  

  

 

Em que pese a louvação da historiografia oficial em relação aos 

“grandes almirantes”, foram os garotos  saídos das ruas, ou 

praticamente raptados das suas famílias, que de fato se expuseram aos 

perigos das balas de metralhadoras e de canhões. Foram eles que, de 

maneira mais arriscada, ajudaram os aliados antiparaguaios a vencer a 

guerra.  

A vida desses mártires anônimos ainda está à espera de investigação 

que revelem em detalhes a dimensão de uma arcaica tradição do Estado 

brasileiro em seus primórdios: a de facultar o acesso a de crianças a 

situações de conflito armado.
133

 

 

  

A historiografia sobre a Guerra do Paraguai, geralmente, se refere às crianças 

que foram para guerra e que em grande parte eram escravas. O leitor que folheia 

rapidamente essas obras pode passar por elas sem curiosidades sobre as outras crianças. 

Não havia no Império legislação específica sobre crianças, a própria concepção de 

infância era ainda neste período praticamente inexistente. Era mais comum se referir aos 

“pequenos” como menor. A menor “fulana” ou “o menor fulano”. 

 Procurou-se por uma criança estrangeira ou filha de estrangeiro para assim 

demonstrar como era a instrução de crianças de fora do Império e se crianças filhas de 

estrangeiros poderiam ser também alunas dos seminários.  Encontrou-se um  francês, 

pai de um menino chamado Victor. Victor foi então escolhido para representar uma 

criança imigrante. 
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Apesar da inexistência de legislação específica no que diz respeito à infância e 

neste caso, no qual se estuda a relação entre a Guerra e a instrução pública é importante 

compreender as diferentes visões sobre os menores que para melhor compreensão, neste 

trabalho  serão chamados de crianças. Conhecer as visões sobre o que era e qual o papel 

das crianças auxiliará o entendimento das ações na instrução pública, sobretudo na 

primária.   

Apesar de saber da presença das crianças, fazer um estudo sobre elas ainda é 

algo difícil, sobretudo no que diz respeito às crianças recrutadas. Como afirma 

Venancio: “A tarefa de identificar a idade dos recrutados não é, contudo, nada fácil.” 
134

 

Dionísio Cerqueira, atuante da guerra do Paraguai descreve um acontecimento: 

 

Fez-me frente, com uma lança um rapazinho que parecia forte; aparei o 

golpe, respondi e passei adiante. Logo depois, um soldadinho 

paraguaio, que não podia ter mais de doze anos, corria todo 

ensanguentado, para o meu lado, acossado por um soldado nosso que o 

perseguia e já ia o alcançar, quando ele se abraçou comigo, implorando 

que o salvasse. Mal tive tempo de conter o perseguidor. Nesse momento 

passava por mim o distinto camarada capitão Pedra, que gritou: 

-Mata. 

-Não -disse eu- É um prisioneiro, uma pobre criança e hei de defendê-

lo. 

-Queres brigar por um paraguaio? 

-Por que não? É meu dever e farias o mesmo. 

[...] 

Conduzi o pobrezinho até a guarda dos prisioneiros. Na praça principal 

junto à porta da igreja, estava uma mulher moça e formosa, apesar da 

palidez cadavérica, com um filhinho morto ao lado. Ambos tinham sido 

varados pela mesma bala.
135

 
 

 

Em Uma breve história do Brasil Mary Del Priore e Renato Venancio afirmam 

que na província vizinha, Rio de Janeiro 

 

 

[...] colocaram, no ano de 1864, 116 meninos menores de 16 

anos à disposição da armada; um ano mais tarde essa cifra foi de 269 

recrutas. Pelo menos metade desse contingente havia sido recolhida nas 

ruas da capital brasileira dando origem a centenas de ofícios nos quais 

às famílias solicitavam às autoridades a devolução do filho recrutado à 

força.  
136
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Figura 23 

Sátira mostrando manifestação na Assembleia provincial 

 
“Entremos Vamos pedir aos srs. Deputados que intervenham com o governo 

para que se acabe a guerra, que nos faz sofrer. Protestemos pelas violências que 

contra nós praticam os recrutas e designados que estão refugiados em nossos 

mattos! Que direito tem eles de perseguir-nos? Por acaso somos 

paraguaios?...Não! nós somos brasileiros! Nossos direitos devem ser respeitados 

e garantidos na forma da constituição do Império!” 

Cabrião, n. 31, 05 maio 1867. 

 

Como pode se perceber na charge acima retirada de O Cabrião, havia por parte 

da população um sentimento de diferenciação em relação aos paraguaios. Os 

personagens criados por Angelo Agostino presentes na charge reivindicam o fim da 

Guerra afirmando que devem ser respeitados, pois  são brasileiros e não paraguaios. 
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Figura 24 

Criança paraguaia feita prisioneira das forças armadas do Império Brasileiro 

 
Criança paraguaia feita prisioneira das forças armadas do Império Brasileiro 

 

 

Havia  diferenciação entre crianças brasileiras e as crianças paraguaias. Tanto 

no Paraguai como no Brasil há dados oficiais de crianças participando ativamente na 

guerra. O Paraguai estava sob comando de um ditador e no Brasil o Império buscava as 

luzes. Como poderia  o Império justificar oficialmente a participação forçada de suas 

crianças em uma guerra? 

Não são raros os depoimentos de brasileiros que se horrorizavam ao ver a 

situação dos paraguaios no decorrer da Guerra. O depoimento de um correspondente 

brasileiro publicado em de outubro no Jornal do Comércio ajuda a sintetizar a visão que 

os brasileiros que foram para a guerra tiveram e retrataram: 

 

 Fiquei horrorizado do aspecto que apresentavam esses 

defensores de López. Dois terços dessa gente  compunha-se de 
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pobres crianças menores de 14 anos.  e caminhavam. Alguns 

desses desgraçados feridos de bala.
137

 

 

 

 

Esse não era o único, vários outros brasileiros retratavam com horror a maneira 

como se encontravam os paraguaios. Havia, portanto um forte impacto e choque entre 

as duas situações: a dos brasileiros e a dos paraguaios. Um choque pelo qual muitos 

militares como Taunay e Dionisio Cerqueira também retrataram.  O principal 

responsável por isso era Lopes que deixara seus país ficar assim e ainda invadira o 

território brasileiro. 

O  Visconde de Taunay também escreveu sobre as crianças que vira na guerra e 

escreveu: “Oh! A guerra, sobretudo a guerra do Paraguai! Quanta criança de dez anos, e 

menos ainda, morta  quer de bala, quer lanceada junto à trincheira que percorri a cavalo, 

contendo as lágrimas!  

Para os brasileiros o  Brasil era, portanto, superior ao Paraguai. Como se pode 

perceber pelo relato de Taunay, matar crianças, vê-las mortas não parecia passar 

indiferente aos brasileiros. O problema não eram as crianças, para Taunay assim como 

para Dionisio Cerqueira fica claro a dor que sentiam ao ver crianças sendo mortas, 

pode-se perceber aí uma diferenciação. Não era normal matar crianças, pelos seus 

relatos não lhes parecia comum,  fácil de se fazer ou de se ver. 

Eram crianças, assim como as crianças brasileiras. Vê-se aí um sentimento que 

colocava à criança uma característica de inocência. Para os combatentes era diferente 

matar Lopez e seus soldados adultos do que matar os soldados pequenos do mesmo 

ditador. 

O problema não eram as crianças ou a quem elas pertenciam, era o que seria 

feito delas. Certamente um pequeno soldado de Lopez poderia ainda ser ensinado às 

Luzes do século XIX, poderia ser ensinado que Lopez era um ditador e que havia outras 

formas de governo. As crianças soldados eram frágeis fisicamente e também eram 

inocentes. O que passaria na cabeça de um  soldado ao ter a seus pés uma criança 

ensanguentada implorando para não ser morta?  

 

 

 

                                                           
137
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Figura 25 

Crianças paraguaia  com a bandeira de sua nação 

 
Imagem retirada de 

<http://javiervillanuevaliteratura.blogspot.com.br/2011/09/os-garotos-na-guerra-do-

paraguai.html> 

 

A ação das crianças na Guerra, sobretudo as menores, não acontecia por ser 

defensoras do regime Lopez, mas como escreve Nobert Elias 

 

 

A personalidade maleável da criança é tão modelada por medos que ela 

aprende a agir de acordo com o padrão predominante de 

comportamento, sejam esses medos gerados pela força física direta ou 

pela privação, pela restrição de alimento ou de prazeres. A vergonha, o 

medo da guerra e o medo de Deus, medo que o homem sente de si 

mesmo. 
138

 

 

 

 

A criança era um ser maleável. Escreveu Aries sobre não haver definição ou 

sentimento de infância. Pelos depoimentos dos brasileiros em guerra, pode-se receber 

um delineamento do ser criança e da diferenciação entre objetivos do governo brasileiro 

                                                           
138ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Uma história dos costumes. Vol. 1. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1993 v.2. p. 264. 



122 
 

para com suas crianças e o que pra eles parecia ser um falho objetivo do governo 

paraguaio para com suas crianças. Compreender isso auxiliara à  tentativa de definição 

de criança e de educando no Império brasileiro. 

Para as autoridades imperiais e para os combatentes, o Império era superior e 

mais civilizado que o Paraguai. Para eles o Paraguai era governado por um ditador que 

levara seu país ao caos, os adultos paraguaios estava morrendo e por isso  suas crianças 

estavam lutando, passando privações, mortes e como escreveu Dionisio Cerqueira 

muitas pareciam estar aterrorizadas.  

As crianças eram o futuro da nação, frente ao que era visto no Paraguai, o 

Império não podia deixar que seu futuro fosse entregue à batalha, era necessário instruir 

as crianças. Se até então o melhor para uma criança era se tornar futuramente um 

intelectual, a partir de então os meninos  também precisavam ser instruídos para se um 

bom soldado moldado no amor à pátria e às meninas para, no futuro, apoiarem seus 

familiares e os formarem no patriotismo. A imagem de  A semana ilustrada  demonstra 

a visão de contraponto entre paraguaios e brasileiros. A legenda da imagem  traz: 

 

 

Enquanto o Brasil recruta guerreiras que, nos campos de batalha vão servir de 

vivandeiras, estimular a coragem, recompensar os feitos de bravura, animar os 

feridos, percorrer as enfermarias, preparar cartuchos, rir da metralha e zombar 

dos canhões; rufando o tambor... o Lopez está recrutando velhos, velhas e 

crianças, que emprega como instrumento de guerra, sem receio  de que se 

convertão em rezes destinadas aos matadouros.
139
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Figura 26 

Mulheres brasileiras  e paraguaias 

 
Semana Illustrada n. 329, 03/09/1865, p. 1972 
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Figura 27 

Crianças soldados que lutaram na Guerra do Paraguai
140

 

    
 

 

 

 

Para os governantes e combatentes era a nação que eles tinham como não-

civilizada que tratara mal suas crianças, deixando-as da forma como os combatetes as 

encontraram, foi a nação não-civilizada que deixara ocorrer o episódio de Acosta Ñu 

(que deu origem ao dia nacional da criança no Paraguai). Eis a ambiguidade do que era 

ser criança e como se tratavam as crianças no Império. Se ficava claro que a civilidade 

tinha que tratar bem suas crianças, o desespero por parte de alguns governantes as 

levava forçadamente para o front de batalha.  
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 Imagens retiradas de <http://www.historiailustrada.com.br/2014/04/reliquias-fotografias-guerra-do-

paraguai.html#.VTck0dJViko> e <https://pontedapassagem.wordpress.com/2011/08/16/acosta-nu-e-o-

dia-das-criancas/> 

http://www.historiailustrada.com.br/2014/04/reliquias-fotografias-guerra-do-paraguai.html#.VTck0dJViko
http://www.historiailustrada.com.br/2014/04/reliquias-fotografias-guerra-do-paraguai.html#.VTck0dJViko


125 
 

 

 

 

Figura 28 

Cena da aflição na chegada das tropas brasileiras.
141  

,  

 

Saindo do plano militar, Norbert Elias afirma que : 

 

 

A preocupação constante dos pais com o fato de os filhos se pautarem 

ou não pelo padrão da conduta de sua classe da classe mais alta, se 

manterão ou aumentarão o prestigio da família se defenderão sua 

posição na competição dentro de sua própria classe, medos desse topo 

cercam a criança desde os primeiros anos... 
142

 

 

 

 

Seriam as crianças as responsáveis pelo futuro das famílias e também da nação. 

Como os pais e governantes  que pretendiam viver sob à luz do progresso poderia acetar 

que suas crianças passassem pelo mesmo horror que as crianças paraguaias? 

 As crianças brasileiras deveriam ser cuidadas a fim de se evitar que passassem 

pelo mesmo horror que as crianças do Paraguai estavam passando nisso vão residir 

diversos conflitos políticos, ideológicos e pessoais. Entender também as caracterizações 

socialmente construídas em torno da criança brasileira, sobretudo a paulista, auxiliará na 
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compreensão do que é ser criança neste período, compreensão importante para  saber o 

que era ser aluno e os objetivos  da instrução no período. 

 

Figura 29 

Criança em caixão. 1865 

 
Fotografia sem título por Militão Augusto de Azevedo. 1865 

 

 A historiografia sobre São Paulo e crianças paulistas de meados do século XIX, 

retratam com frequência a presença dos “anjinhos”, como eram chamados aqueles que 

morriam ainda criança.  A presença dos “anjinhos” mostra que não apenas havia 

diferenciação entre adultos e crianças como também que a morte da criança era um 

momento especial na vida da sociedade. 

 As famílias com  maiores condições, enfeitavam suas crianças,  vestiam-lhes 

com belas roupas e as fotografavam como se pode ver na imagem anterior. As famílias 

com menos condições faziam o melhor que podiam. Como uma sociedade que assim 

fazia com suas crianças aceitara a ideia de que suas crianças morressem na Guerra e 

talvez seus corpos não voltassem para casa. As crianças que iam para a Guerra tinham 

as variadas idades, podiam  ter mais idade que os anjinhos, mas  conhecer a presença 

dos anjinhos na sociedade paulista do período auxilia na compreensão do que era ser 

criança. Certamente os anjinhos paulistas  em muito se diferenciavam das crianças 

mortas no solo paraguaio. A morte dos anjinhos estava cercada de atos civilizados. Ao 

contrário da morte as crianças  paraguaias (e essas sim) com a mesma idade dos 

anjinhos paulistas. A civilização versus a barbárie. Como pensavam os presidentes de 

província. 

 Mas no período da Guerra, a província também contava com celebrações  a 

nascimentos. Em 1869 um espetáculo dramaturgo celebrava e homenageava o 
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nascimento do Imperador. 
143

 Assim como também houve em  abril de 1866 celebrações 

Te Deum pelo nascimento do príncipe, filho da princesa Leopoldina.
144

 

Como foi visto, a Guerra contra o Paraguai foi caracterizada por muitos políticos 

como uma luta da civilização contra a barbárie de um ditador.  Nisso residiria uma 

importe diferenciação do Brasil em relação ao inimigo paraguaio: a civilização. O ideal 

de patriotismo que aqui seria defendido não era inerente somente ao Império brasileiro. 

 Como pode se ver  “La imagen del paraguayo, hombre y mujer, niños y 

ancianos, como patriota y soldado cumplía la función de aunar fuerzas para repeler a los 

invasores”.  O patriotismo também motivara os paraguaios, inclusive suas crianças, para 

os presidentes de província e autoridades como diretores de instrução pública, o que 

diferenciaria o Brasil, seria portanto o patriotismo dentro do ideal civilizatório.
145

  

Não é pretensão discorrer sobre  os objetivos paraguaios, sua instrução ou a 

presença de ideal civilizatório ou não no Paraguai e sim mostrar a visão das autoridades 

brasileiras e como estes diferenciavam ideologicamente o Brasil do Paraguai e essa isão 

de que o Brasil era e deveria ser mais civilizado era  constante nos discursos de 

autoridades brasileiras do período. 

Dentre a população paulista no período analisado, esta dissertação tem como 

foco uma parte especifica dos habitantes: as crianças. Para compreender melhor, essas 

crianças foram separadas, inicialmente,  em dois grandes grupos as crianças que foram 

para a guerra e as crianças que permaneceram. 

 Apesar de o trabalho de dissertação ter como personagens centrais, as crianças 

que ficaram (não foram para a Guerra) e mais especificamente, as que estudavam, a 

pesquisa sobre o outro grupo ajudará a diferenciá-las e compreender ainda melhor como 

a guerra afetou os estudantes e seus familiares. 

 Renato Pinto Venancio, ao escrever sobre os aprendizes da Guerra, afirma que 

que o recrutamento de crianças teve dois períodos distintos no Brasil, o primeiro teria 

sido  logo após a independência, período no qual se buscavam  por jovens instruídos, 

geralmente estudantes das Companhias de Aprendizes Marinheiros e o um segundo 
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momento no qual se inclui a Guerra do Paraguai, no qual as crianças eram recrutadas 

sem nenhum critério . 
146

 

 Conhecendo como o recrutamento era feito e como afetou ajuda na compreensão 

de  quais crianças  permaneceram na província, quais ficaram estudando, o que levava 

um a família a enviar ou esconder seus filhos, etc.  

É possível afirmar a tentativa de forçar a ida de crianças brasileiras à guerra. 

Ofícios remetidos por pais aos presidentes pedindo que seus filhos não fossem enviados 

por serem de menor, presidentes revoltados com administradores anteriores que 

forçavam crianças. 

Assim como afirma Segundo Jorge Prata de Sousa “Informações obtidas a partir 

da leitura da correspondência entre as instituições governamentais e particulares 

revelam práticas nada pacíficas de aliciamento de menores.” 
147

. Todavia, esse não era 

assunto a ser tratado publicamente. Os presidentes e vice-presidentes não os relatavam 

publicamente à Assembleia. 

Os menores eram “aliciados” ou recrutados à força principalmente nos meios 

urbanos. As escolas eram locais estratégicos, pois reuniam vários meninos num mesmo 

local. 

Em um território com dimensões continentais como o do Brasil,  é de se esperar 

que cada província tenha tido sua particularidade. Em 1867, Diogo de Mendonça Pinto, 

inspetor geral da instrução pública da província de São Paulo estava indignado pois as 

famílias e escolas estavam sendo invadidas. Segundo o mesmo recrutar às escolas para 

"ter exército e armada diariamente" era ação de um governo incompetente. O inspetor 

via esse tipo de recrutamento como um ataque à instrução, como se os meninos fossem 

culpados e recrutados por estarem estudando. 
148 
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Figura 30 

Recrutamento forçado. 

 
Publicado em Diabo Coxo. N°27. 2° fase, 3 de setembro de 1865. 

 

 

 

 

 As crianças passaram a ser caçadas, como já foi exemplificado, na província 

paulista. Essa caça às crianças parece ter sido comum em outras regiões do Império: 

“As crianças passaram a ser alvo de uma insaciável caça; como observou melhor o 

especialista a respeito do recrutamento da Guerra do Paraguai: ‘na documentação 

produzida pela auditoria da Marinha, abundam os casos de recrutamento indevidos.” 

Se até mesmo as crianças que estudavam estavam sendo recrutadas, o que fariam 

os pais para que os seus filhos não fossem enviados para guerra? Que argumentos 

poderiam ser utilizados? 

Dentre  eles havia um que trazia uma nova divisão dentro do que hoje 

chamaríamos de “crianças”.  Aumentam então as divisões do que era ser criança na 
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província paulista à época da Guerra do Paraguai: As crianças que vão para a guerra e as 

crianças que não vão. As crianças brasileiras e as crianças estrangeiras. 

 Surge, portanto, a diferenciação entre crianças portuguesas e crianças 

“brasileiras”. Essa definição não havia sido necessária até a guerra. A educação 

familiar, escolar e cristã parece ter sido a mesma para todas. Entretanto, com advento da 

guerra e com o recrutamento também de “menores”, a diferenciação não tardou em 

aparecer. 

As crianças de cidadania portuguesa não deveriam ser recrutadas, mas é possível 

saber que as crianças foram também recrutadas e não apenas as crianças do Império, o 

recrutamento afetou também as crianças de cidadania portuguesa. Foi o caso do 

morador da província de São Paulo, o menor João Custódio dos Reis, filho do português 

Allexandre Antonio dos Reis.  

Ao ser recrutado, os pais do menino João Custódio, afirmavam que ele possuía 

por direito, cidadania portuguesa até completar a maioridade conforme Tratados e 

Convenções entre Brasil e Portugal.
149

 

Não foi o fato de ser criança a defesa utilizada em defesa de João Custódio e sim 

o de ser estrangeiro. Pode-se por isso ver que o fato de ser estrangeiro pesava mais que 

o de ser criança. 

 Mas João Custódio não foi o único português recrutado. Segundo Mauro César 

Silveira “Muitos lusitanos integraram o imenso contingente aliado que empunhou armas 

na bacia do Prata.  Nem todos participaram por livre e espontânea vontade.”. Não eram 

incomuns os casos de recrutamento de portugueses, entretanto essa não parece ser uma 

prática permitida, pois os agentes consulares passaram a se referir a esses recrutamentos 

como “deplorável erro”, como afirma Mauro César Silveira
150

 

Assim também aconteceu com  menores de outras nacionalidades, foi o caso do 

filho do súdito francês João Victor Nardi, o menor Manoel Victor Nardi que em  1865 

fora convocado para se alistar na  guarda nacional.
151

 

Ao criticar o recrutamento feito forçadamente nas escolas, Diogo de Mendonça 

Pinto, inspetor geral da instrução pública da província, não citou lei ou regulamento que 

proibisse tal acontecimento. Já os ofícios dos estrangeiros pedindo que seus filhos 

fossem liberados do envio à guerra, deixa claro que os estrangeiros não iriam à guerra. 
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Apesar de não há como afirmar que as crianças que estudassem não podiam ir à guerra, 

fica claro que o que pesava mais não era o fato de ser criança e sim de ser estrangeiro. 

As instituições de ensino eram as principais responsáveis por formar os futuros 

profissionais, civis, militares e patriotas do Império e por isso moldar as crianças 

conforme seus objetivos. Como se sabe o período em questão, era um período de forte 

busca pela ordem  interna  em um Império que estava em guerra, portanto, os alunos 

deveriam aprender a ter autocontrole sobre suas vontades a fim de ser tornarem 

obedientes. Crianças desobedientes seriam  grandes problemas para os responsáveis por 

instituições de ensino, como poderá ser visto no Seminário da Glória.  

Outro fator importante é que tirar crianças da escola, era mexer num sistema que 

há tempos  se organizava para mantê-las lá. Os diretores de instrução há anos se 

preocupavam com as matrículas e permanência dos alunos. Para eles era negativo 

quando o número de crianças matriculadas não condizia com o número de crianças que 

terminavam o ano de estudos. 

Certamente que muitas vezes a divergência na quantidade de matriculados e  a 

quantidade de alunos frequentes divergia por motivos financeiros  ou políticos. Pois por 

exemplo, os professores poderiam adulterar a quantidade de alunos, para n~çao terem a 

escola fechada, mas esse nem sempre foi o caso do período analisado. 

  Assim como havia os alunos que fugiam com seus familiares, se mudavam ou 

partiam para a guerra, havia também um certo caos nesse sistema que estava tentando se 

montar. Houve uma desorganização nas escolas.  

 

 

Sendo a educação ou a institucionalização da criança 

responsabilidade da família, percebe-se que os filhos são frutos da 

possibilidade da ascensão social. Pais enxergam através de seus filhos a 

possibilidade da administração dos bens familiares e, 

consequentemente, a ampliação dessa possessão. A educação seria, 

pois, o cerne desse processo de elevação. Observa-se que, mesmo que 

as crianças ricas tivessem alguns privilégios com relação à sua 

educação, as crianças das classes populares possuíram também 

proteção, mesmo não sendo especificadamente da família: se é difícil 

encontrar registros das classes populares, há um amplo conjunto de 

documentos no âmbito da vida pública, envolvendo as iniciativas 

destinadas ao atendimento aos pobres e aos trabalhadores. 
152
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Havia também outras diferenciação, talvez a mais notável fosse a diferenciação 

entre meninos e meninas. Em 1820 “No Brasil, a moça de boa formação, uma moça 

prendada é aquela que com um pouco de música e francês, sabe dançar um solo inglês, 

fazer crochê e conhece a arte de descascar com gosto de laranja” (História das crianças 

no Brasil p. 154). Se no inicio do século XIX a educação das meninas tinha meramente 

propósito manuais, na década de 1860 a instrução já não seria restrita a tais 

aprendizagens. Exemplo seria a educação da menina Isabel. 

 História de um voluntário paulista foi um livro de literatura publicado no 

período da Guerra. Essa obra retrata um pouco das práticas sociais da província  

paulista. Na obra há uma personagem denominada Emilia. Emilia era exatamente o tipo 

de menina instruída presente nos discursos oficiais. 

Emilia, personagem do romance Historia de um voluntario da pátria, moça 

jovem e bonita, de traços suaves, fora educada, sabia "ler, escrever e contar".  Órfã de 

pai, seu tio a mandara estudar na escola pública de uma cidade da província de São 

Paulo. Emilia se apaixonou por seu primo, Ernesto, que foi à Guerra do Paraguai.  

Emilia tinha quinze anos e morava no interior da província de São Paulo. Era “a 

menina de três lustros, é um anjo formoso, esbelto e cheio de simpatia. Em seu rosto 

moreno de cutis acetinada e traços mui corretos e delicados, se espelha  a alma pura e 

terna da donzela, denunciando pelas pupilas cintilantes de seus lindos olhos pardos a 

existência de um coração ardente e apaixonado". 

A mãe de Ernesto foi convencida por seu esposo e finalmente consentiu sua 

viagem. Emilia não se agradara da partida do primo que afirmava "Vou acudir a pátria 

que me chama, por ela farei todos os sacrifícios, quando livra-la da opressão desses 

bárbaros selvagens, virei então atirar-me anhelante e cheio de ternas saudades nos 

braços daquela a quem voto puro e santo amor" 15 

A literatura demonstra um pouco do que pensava de família em tempo de guerra 

e, no caso o papel de Emilia enquanto exemplo de moça paulista. As meninas 

precisavam ser educadas dentro do ideal de patriotismo e assim não achar absurdo a ida 

de seus familiares para a guerra.  

 

 

As meninas quando crescessem formariam os filhos dentro desse 

mesmo ideai de amor à Pátria. Segundo Ana Maria Mauad, na 

sociedade oitiocentista, a mãe  “ “personagem que, em geral, mal havia 

saído da meninice, trocando as bonecas de brinquedo por uma de carne 
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e osso. Além da mãe, habitavam o mundo da criança outros 

personagens principais: o pai, a avó e as tias; e uma variedade de 

coadjuvantes: preceptoras, aias, amas, damas, açafatas, retretas, 

fâmulas, pajens, etc. Quanto mais ricos e nobres, na escala social, tanto 

mais distante dos pais estavam as crianças. 
153

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Menina paulista 

 
Foto provavelmente tirada na década de 1860. Acervo do Museu paulista. 

 

 

 

 Mas nem toda menina paulista tinha uma família e nem todas as que possuíam 

família, tinham possibilidade de ser instruídas. Em tempo de Guerra, qual o papel da 

província para com a proteção, educação e instrução dessas meninas? 

 Havia na província grande número de crianças órfãs que ficavam sujeitas a 

diferentes formas vida. Certo que algumas podiam permanecer com familiares, mas 

grande era o número de crianças paulistas expostas ou abandonadas. Para algumas 

crianças,  nomeava-se tutores. Seja pelos mais diversos motivos havia necessidade de 

tutores, entretanto nem sempre era possível à criança encontrar alguém que se 

responsabilizasse por ela. 

 Havia instituições caritativas como a Santa Casa de Misericórdia, Ordens 

religiosas e até mesmo o Seminário da Glória. Para algumas existia a roda dos expostos, 

onde mães  deixavam seus filhos, ainda bebês para que fossem criados pela instituição 

da qual a roda fazia parte. 
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Figura 32 

Roda dos Expostos 

 

 
Imagem retirada de 

<http://www.unoparead.com.br/sites/museu/exposicao_cotidiano/expostos.html> 

 

Tabela  11 

Crianças expostas entre julho de 1863 e junho de 1864 

SEXO Existentes 

em 1° de 

julho de 

1863 

“Cairam” 

na roda 

durante o 

ano  

Entregues 

por 

despacho 

Existentes 

em 30 de 

junho de 

1864 

 

Meninos 19 4 - 2 21 

Meninas 19 6 1 1 23 

 38 10 1 3 44 

Annexos do relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial em S. Paulo na 2.a sessão 

ordinaria da 15.a legislatura pelo presidente, o conselheiro João Crispiano Soares. S. Paulo, 

Typ. Imparcial de J.R. de Azevedo Marques, 1865. 
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Havia  no Império as Companhias de Aprendizes, em São Paulo havia o Instituto 

de Educandos Artífices, criado em 1869. A tabela a seguir  demonstra uma dessas 

instituições, a Companhia de Aprendizes e Artífices Marinheiros. 

 

 

Tabela 12 

Atividades da Companhia de Aprendizes e Artífices Marinheiros. 

Dia Atividades 

Segunda-feira Artilharia/aparelho de coser 

pano/natação/primeiras letras 

Terça-feria Infantaria/remar/primeiras letras 

Quarta-feira Armas brancas/bordejos/mostras 

Quinta-feira Bordejo/mopstras 

Sexta-feira Aparelho de coser pano/ remar/ primeiras 

letras 

Sábado Artilharia/arranjo de uniforme/ primeiras 

letras 

Domingo Mostras/licenças 

Tabela retirada de VENANCIO, Renato Pinto. In__. História das Crianças no Brasil. p. 

200. 

 

Segundo Venancio, a pobreza nos meios urbanos era alta e por isso muitos pais e 

tutores recorriam ao arsenal para seus menores. Essas instituições, segundo o mesmo,  

foram umas das poucas instituições que permitia  opção de ascenção social  para os 

filhos de forros ou de negros livres. Todavia, Venancio alerta que a vida nessas 

instituições eram rudes e  os meninos ficavam expostos a menores delinquentes, 

bebedeiras nos alojamentos. 

 

Entre 1840 e 1864, as companhias de aprendizes viveram anos de 

notável expansão e de prestigio. A partir do início da Guerra do 

Paraguai essa situação sofre uma brusca inversão, instalando-se um 

clima de desconfiança por parte das camadas populares que só será 

superado após a supressão do conflito.
154
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  Já nos seminários, os pais ou tutores podiam solicitar a entrada das crianças, 

porém somente crianças em idade de escolarização. 

 Na década de 1860 na província paulista havia dois seminários, um para 

meninos, o Seminário de Santana e outra para meninas denominado Seminário da 

Glória. Ambos criados no ano de 1825 pelo Visconde de Congonhas do Campo 

presidente da província no período. 

 

 

Eram os seminários, escolas internas destinadas aos filhos de militares 

pobres e aos expostos da Misericórdia, que, ao deixarem a Santa Casa, 

depois dos sete anos, ali permaneciam até a maioridade ou até “tomar 

estado”. As referidas escolas, sustentadas pelo governo provincial, 

recebiam auxílio ocasional da Misericórdia, conforme previa o seu 

Compromisso.
155

 

 

 

 Esses seminários serão analisados nas páginas seguintes, pois nessas instituições 

a supervisão das autoridades era menos difícil que  nas demais instituições de ensino da 

província. Neles os diretores e síndicos tinham contato direto com o presidente da 

província. Portanto, pode-se coloca-los como exemplo da educação das crianças 

paulistas nesse período. 

 Acrescente-se a isso o fato de estarem localizados na capital, pois como já foi 

visto supervisionar as escolas, principalmente as mais afastadas era por muitas vezes 

praticamente impossível.  Nos Seminários, nos quais os problemas poderiam ser 

resolvidos diretamente com a presidência da província por meio de ofícios, torna-se 

possível coloca-los como exemplos principais do que  se pretendia na instrução da na 

província. Por isso não é difícil encontrar debates dos mais diversos entre 

autoridades sobre o que fazer do destino dos seminários. 
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3.1 O SEMINÁRIO DE SANTANA PARA A AEDUCAÇÃO DE MENINOS  

Figura 33 

Princesa Isabel, Conde D’Eu e filhos (1885) 

 
< https://nospassosdoimperador.wordpress.com/tag/princesa-isabel/> 

 

O Seminário foi fundado por Lucas Antonio Monteiro de Barros, o Visconde de 

Congonhas do Campo. O Seminário e sua função eram preocupações constantes no 

período analisado. João Crispiniano Soares afirmava em 1865 que já haviam por duas 

vezes tentando fazer que essa instituição de meninos  fosse transformada em uma escola 

de  menores artesãos  “na qual pudessem os meninos pobres aprender com as primeiras 

letras ofícios mecânicos, e aplicar-se às artes para terem um dia meios de honesta 

subsistência.”
156

 

Pelo artigo 8° do regulamento de 1865: 

 

 
A residência dos Educandos na Casa poderá ser até a idade de 14 annos; 

mas si a sua sahida for exigida pelos pais, tutores, ou pessoas, que os 
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entregarem à educação da Casa, antes de terem chegado àquela idade, a 

idade isso deverá anuir o Director com a intervenção do Presidente da 

província. Paraque se deve entregar o Educando, que assim for exigido, 

será preciso que o pai, ou mai, tutor ou pessoa, que o entregou a 

educação da casa prove que ulteriormente à administração o menino na 

Casa adquirio meios, ou habilitou-se para completar a sua educação 

dora da mesma Casa.
157

 

 

O Seminário poderia acolher, sobretudo, meninos da classe dos expostos, mas, 

também poderia acolher meninos que tivessem pais ou tutores, mas que provassem não 

ter condições de educar o menino. A posição de Crispiniano não era unanime, o destino 

e os objetivos do Seminário de Santana eram mais diversificados e  mais debatidos que 

os do Seminário das meninas. A historiografia afirma que em 1868, esse Seminário foi 

fechado, contudo é possível encontrar ainda  em 1870 ofícios enviados como sendo 

originados deste Seminário. 

O número de regulamentos para os seminários de meninos e meninas eram os 

mesmos, pois sempre que se fazia um novo regulamento havia uma parte especifica para 

cada seminário. O que divergia eram os debates acerca do que deveria ser feito do 

Seminário. Para dirigir o Seminário o pretendente a ocupar o cargo deveria ter a 

habilitação exigida pelos regulamentos. 

O diretor do Seminário deveria ser um homem, de preferencia casado, a ele 

cabia: 

 

1°Dar regulamentos para a instrução e regimen econômico dos 

Educandos, os quaes submetidos à aprovação do Presidente de 

Província; e bem assim todas as ordens verbaes concernentes ao serviço 

da Casa. 

2° Vigiar assiduamente sobre os empregados d’ella [...] 

3° Encarregar-se di dispêndio da Casa, tanto de seu pessoal, 

como de material [...] 

4°Dat de três em três mezes à Presidencia uma conta do 

Estabelecimento, informando o número, e adiantamento instructivo dos 

Educandos [....] 

5° Velar com eficiência no aceio arranjo e tratamento dos 

Educandos e do edifício. 

6° Propor à  Presidência a reforma ou modificação, que a 

prática demonstrar ser necessária em alguns Artigos d’este estatutos. 

7° Suspender temporariamente, ou despedir da Casa com prévia 

a provação da Presidencia o Mestre de 1°lestras que popr sua 

inhabilidade, ou máo comportamento der causa a isso.. 
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8° Providenciar sobre os casos ocorrentes, que nçao estiverem 

clara e destinctamente consignadaos n’estes Estatutos, dando 

imediatamente parte à Presidencia. 

9° Dirigir ao Presidente da Provincia, um mez antes da abertura 

da Assembléa Legislativa Provincial, um orçamento das despesas 

temporárias, e permanentes da Casa, que devem ser decretadas pela 

mesma Assembléa, para que ele o possa paresentar com as informações, 

que der à mencionada Assembléa a respeito d’este Estabelecimento. 

10° Observar, e fazer observar restrictamente tudo quanto se 

determina n’estes Estatutos.
158

 

 

 

O mestre de primeiras letras deveria residir no prédio em que funcionava o 

Seminário e ter sob seus cuidados os educandos, tanto na hora em que estavam em aula 

quanto nas horas de recreio. Segundo o regulamento de 1845, o mestre de primeiras 

letras deveria ainda ser “como um pai extremoso pai dos Educandos” Os mestres 

deveriam “Ser, como extremoso pai dos Educandos, prudente, e vigilante nas funções 

de Mestre, e dar-se a respeito, tratando-os todavia com afabilidade, e brandura.”. 

A instrução no Seminário era bem cronometrada. Os alunos tinham  hora para 

levantar, almoçar, e todas suas atividades eram cronometradas como se pode ver: 

 

 

Os educandos levantam-se às 6 horas, lavam-se, e depois de uma breve oração, 

tomam uma pequena refeição. 

Às 6 e meia entram para a  escola, até às9. 

Até às 10  almoço e recreio. 

Até às 12 e meia jantar e recreio. 

Até às quatro escola. 

Até às 6 oficina. 

Até às 8 (de inverno) e até às 8 e meia (de verão) recreio, oração às Ave-Maria e 

ceia, lavão-se e deitam-se.
159

 

 

 

Mesmo com a Guerra, pelo menos uma vez ao ano o Seminário entrava em festa, 

era a data máxima da instituição: a festa da padroeira. 

 

Art. 20 “O dia, em que a Igreja festeja Sant”Anna, que a Casa 

toma por sua protetora, será dia festivo para a mesma Casa. Os 

educandos se apresentarão com o melhor vestuário, que tiverem e , 

depois de assistirem à Missa na Capella da Casa, que n’esse dia será 
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com mais solenidade, poderão receber a toda e qualquer hora suas 

visitas as quaes se franqueará o Estabelecimento. 

 

Mas a situação financeira no Seminário não estava bem, em 1865 faltou dinheiro 

para festejar com mais pompa a festa da padroeira, segundo o presidente “também me 

perece de razão que se marque uma quantia suficiente para festejar-se a Padroeira com 

mais decência, pois que a despeza feita este anno, posto que pequena, foi feita a 

expensas do Director”
160

 

No que diz respeito ao ensino, a escola do Seminário de Santana tinha como 

principais objetivos ensinar a ler, escrever  e contar até a quarta operação, gramática 

portuguesa e doutrina cristã.  Para o ensino de primeiras letras contava com materiais 

com traslados, taboadas compendio do sistema métrico decimal por Alliot, catecismo 

histórico de Fleury e diferentemente das meninas, para estudar  geografia da província 

de São Paulo, contavam com obra  do brigadeiro Machado de Oliveira, ou seja, o estudo 

geográfico dos meninos era fruto de estudo de militares. 

 Os meninos tinham o diferencial de estudar geografia da província  com um 

material que havia sido feito por um político e militar. Em tempo de guerra e também 

por motivos econômicos seria importante para os futuros homens ter conhecimento do 

espaço geográfico. Machado de Oliveira, o autor da obra, também foi  um dos atores 

importantes no que se refere aos estudos patrióticos iniciados pelo Instituto histórico. 

Havia sido convocado para a “tarefa de investigar o arquivo da câmara  municipal de 

São Vicente” a fim de  encontrar documentos que servissem para a “história da 

pátria”.
161
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Tabela 13 

Vencimentos dos funcionários do Seminário de Santana 

  

Diretor 300$000 

Mestre de Primeiras Letras 200$000 

Capelão 100$000 

Servente $320 

Conforme estabelecido no Art. 6. Do regulamento de criação do Seminário. 1845 

 

 

Tabela 14 

Vencimentos dos funcionários do Seminário da Gloria 

Cargo Ordenados anuais 

Regente 300$000 

Mestre das Meninas 200$000 

Mestre de Primeiras Letras 200$000 

Capelão 150$000 

Cirurgião 100$000 

Servente, se não fosse escrava 000$320 

 

 Pelo regulamento de criação dos seminários, pode-se ver nas tabelas 12 e 13 que 

os diretores de ambos recebiam os mesmos vencimentos assim como os demais cargos,  

havia divergência, dentre os principais cargos apenas nos vencimentos do capelão do 

Seminário das meninas que recebia $50 a mais que o capelão do Seminário dos 

meninos. Em 1865 os vencimentos  aumentaram e alguns cargos se modificaram. 

 

Tabela 15 

Vencimentos dos funcionários do Seminário de Santana (1865) 

Diretor 1:200$000 

Inspetor de alunos 360$000 

Professor de primeiras letras 750$000 

Capelão 500$000 

Cada mestre de oficina (alfaiate, mestre 

música. Sapateiro, funileiro, marceneiro, 

serralheiro) 

400$000 
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Annexos do relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial em S. Paulo na 2.a sessão 

ordinaria da 15.a legislatura pelo presidente, o conselheiro João Crispiano Soares. S. Paulo, 

Typ. Imparcial de J.R. de Azevedo Marques, 1865. A-46 

 

 

No ano de 1865 menor José Ferreira de Souza se apresentara como voluntário na 

Guerra do Paraguai, porém , seu pai Caetano Ferreira alegava não ter autorizado que seu 

filho partisse para a Guerra. Caetano então entra com pedido junto ao vice cônsul 

interino do Consulado de Portugal em São Paulo pedindo para que buscassem seu filho 

e o levasse de volta.
162

 Porém, o menino já havia partido.  

Em 1865 Philipina Dick, retirara do Seminário seu filho Philippe Dick e em 

seguida  solicitara que houvesse a substituição da vaga por seu outro filho, João Dick. O 

diretor do Seminário informava que o pedido podia ser atendido tendo em vista o 

menino substituto da vaga ter idade entre  sete e quatorze anos e não ter “moléstia 

contagiosa”.
 163

 

  

 

Tabela 16 

Lista dos educandos e pensionistas do Seminário de Santana no ano de 1865 

 Nome Idade Data que entrou no 

Seminário
164

 

1 Benedicto dos Santos 9 23/9/1857 

2 João Batista dos Santos 9 6/10/1857 

3 Benedicto Bento dos Santos 10  5/7/1858 

4 Benedicto Bento dos Santos 8 5/7/1858 

5 Amancio José do Espirito Santo 7 16/6/1859 

6 Rufino Antonio de Oliveira 7 21/7/1862 

7 Braz dos Santos Machado 8 21/11/1863 

8 José Ribeiro 10 12/3/1862 

9 João Francisco de Mendonça Ignora-se 4/5/1863 

1 João Dick 10 29/4/1863 

11 Henrique Dick 8 29/4/1863 
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12 Benedicro Hilario Ribeiro 13 2//6/1863 

13 Pedro Albertino d’Almeida Leite 16 12/7/1863 

14 José d’Almeida Leite 12 12/7/1863 

15 Florencio Sacramento e 

Assumpção 

6 15/7/1863 

16 Manoel Jorge Werner 12 22/7/1863 

17 Benedicto de Paula 7 25/7/1863 

18 Francisco Correa [ilegível] 9 27/7/1863 

19 Benedicto Manoel [ilegível] 8 29/7/1863 

20 José Raymundo d”Azevedo 

Marques 

10 24/8/1863 

21 Gabriel da Silveira Bueno 12 8/10/1863 

22 Alexandrino da Silveira Bueno 10 8/10/1863 

23 Joaquim da Silva 7 8/11/1863 

24 Benedicto Innocencio de Moura 7 16/11/1863 

25 Querubim Gonçalo de Almeida 14 12/1/1864 

26 Henrique Augusto de Toledo 6 20/1/1864 

27 Francisco de Paula Moreira 7 23/1/1864 

28 Lauro da Costa Ferreira 12 28/1/1864 

29 João Palma 7 1/3/1864 

30 Edeodato Palma 5 1/3/1864 

31 Francisco de Paula Campos Leite 12 a 16 7/4/1864 

32 Manoel Rodrigues da Costa 9 15/4/1864 

33 E_____ de Oliveira 10 25/4/1864 

34 João Antonio de Oliveira 7 25/4/1864 

35 Pedro dos Santos 7 1/5/1864 

36 Francisco Avelino de Camargo 10 13/5/1864 

37 Henrique Martins de Estadens [?] 11 29/6/1864 

38 Benedicto do Prado 10 30/6/1864 

39 Sebastião Gonçalves Meira 7 1/7/1864 

40 [ilegível] 6 27/7/1864 

41 José Pedro 7 28/7/1864 

42 Manoel Domingues da Silva 13 5/10/1864 
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43 Thomaz 8 11/10/1864 

44 José Benedicto das Chagas 

Miranda 

7 9/11/1864 

45 Francisco Benedicto das Chagas 

Miranda 

8 9/11/1864 

 

A rotatividade do meninos no Seminário de Santana era bastante alta. Havia 

além da entrada e saída comum dos educandos e pensionistas e também a entrada e 

saída de funcionários por motivos relacionados à guerra  assim como também possíveis 

idas de meninos para as batalhas, apesar de as informações  encontradas no decorrer da 

pesquisa ainda serem escassas. Alguns indícios demonstram essa rotatividade. 

 

 

Art. 10 Os Educandos, que na Casa tiverem chegado  à idade marcada 

para a sua residência n’ella, e cuja sahida não seja então exigida pelas 

pessoas, que os entregarem a educar-se allo, deverão ser 

indispeinsavelmente destinados para artistas nas oficinas da facbrica de 

ferro de São Joãi di”ipanêma, ou para os arsenais de Guerra, e Marinha 

da Côrte, cpnforme preferirem. 

 

 

Art. 12 Para que o Educando, que tiver completado a idade de 14 annos, 

deixe de ter o destino designado pelo Art. 10, será preciso que a pessoa 

auctorisada para o receber próve legalmente que lhe póde proporcionar 

emprego, ou ocupação honesta, que le dê meios para a sua manutenção. 

 

 

 

Em 1865 Philippe Sckler, solicitava um educando para atuar como aprendiz de 

encanador, pois o Seminário já havia lhe enviado um menino em junho de 1864, mas ele 

havia ingressado no Corpo de Voluntários da Pátria. A ele foi enviado então José de  

Almeida Leite, um jovem de quatorze anos. José sabia ler e escrever e também sabia 

“princípios de alfaiate”
165

 

Os meninos aprendiam ofícios e deveriam atuar na profissão que estavam 

aprendendo, ainda enquanto educandos, contudo com advento da Guerra, nem todos 

puderem exercer o oficio que aprenderam, pois marcharam como voluntários. A  

educação desses meninos era feita de acordo com o que era pensado na província. Ao 

final dos estudos, os rapazes deveriam ser “úteis” à província que neles investira. 
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Durante a formação, os meninos precisavam ficar sob vigilância, precisavam  atuar 

conforme as normas do Seminário. Aos meninos desobedientes eram aplicados castigos 

Os castigos aplicados aos meninos que necessitassem seriam em ordem: 

 

1° Por decente repreensão 

2° De cinco minutos até meia hora d’estudo no tempo de descanço ou 

recreio. 

3° Estar de pé em cima de um banco até um quarto de hora. 

4° (Sendo graves as faltas) reclusão solitária por tempo de uma hora, em 

logar escuro, e retirado. 

5° Estar assentado no banco do desprezo, em que esteja pintada a figura 

de um burro, desde uma hora até todo o tempo que durar a aula. 

6° Trazer sobre o ventre, e atado à cintura com barbante um papel com 

letreiro em maiúsculo de –Vadio-ou-Descuidado-ou-Desordeiro-ou 

outra qualquer palavra que publique o vício, defeito, ou culpa, em que 

incorrêo o Educando. 

 

 

Os castigos aplicados aos meninos do Seminário, eram mais constrangedores 

que o dos meninos de escolas comuns. Nesses castigos, parecem muito mais que 

deveriam ser feito frente aos demais, para constranger a criança perante seus colegas 

para que servisse como exemplo a não ser seguido. 

Se as atitudes dos meninos, estavam sob vigilância dos professores. Os mestres 

também passavam por inspeções e também passavam por privações, nem sempre 

podiam agir conforme suas vontades, chegando ao ponto de se quer poder escolher a 

forma como suas refeições lhes seriam dadas. 

O mestre da Oficina de Alfaiates do Seminário pedia que suas “rações” lhes 

fossem entregues cruas, alegando que as do professor de primeiras letras assim eram 

entregues. Contudo, um regulamento de 1864 informava que a alimentação não poderia 

ser entregue em gêneros ou em dinheiro, devendo ser feita a refeição somente no 

refeitório do próprio Seminário.
166

 

Apesar do que havia regulamentado, não havia, as aulas nas oficinas de música, 

sapateiro, funileiro e marceneiro. Os alunos estavam divididos em quatro turmas 

separadas de sala de estudo, recreios, dormitórios e refeitórios. Até mesmo a oficina de 

alfaiate do Seminário em  março de 1865 se encontrava fechada, sendo reaberta no mês 

de maio do mesmo ano. Passaram então a trabalhar nela 15 aprendizes. 

Para o cargo de Diretor do Seminário poderiam servir  somente “os doutores, 

bacharéis em direito, clérigos de ordens sacras, ou professores jubilados das aulas 
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preparatórias”. Em 1865, o diretor não tinha essas características necessárias. Diogo de 

Mendonça Pinto, inspetor geral da instrução pública reclamava a falta de características 

do diretor do Seminário dos educandos, pois segundo o mesmo “O cidadão que dirige o 

Seminário não está em nenhuma d’essas condições” “não tenho razões para não o supor 

muito digno de ser mantido no cargo; mas o regulamento diz o contrário”
167

 

O diretor de instrução informava que desejava a mudança do regulamento, pois 

apesar de não ter as atribuições necessárias ao cargo, o diretor do seminário era alguém 

que fazia seu trabalho muito bem feito, mas que quanto a isso nada poderia fazer. 

O Seminário estava custando  à província e alguns residentes reclamavam que 

eles não estava dando o retorno esperado pela província. O presidente defendia que 

“nenhum resultado que tem colhido a Provincia”“Certamente não está em vossa 

intenção fazer do Seminário de Sant”anna um Estabelecimento de educação scientifica 

de oprhãos desvalidos” e perguntava se poderia a província no estado em que se 

encontrava “com tal accrescimo de despeza, com mais este ônus considerável?” e o 

próprio  respondia: -Entendo que Não. Para o presidente “a extinção do Seminario, no 

estado em que se acha, é economia real para a Provincia,”.
 168

 

O presidente ficou horrorizado com o que vira ao chegar no Seminário. A 

instituição que melhor deveria servir os meninos da província, os maltratava devido as 

condições que lhes proporciona: 

 

A condição miserável, e digna de lástima, em que 

encontrei estes infelices, quando visitei o Seminário Sant”anna, 

levou-me a prestar-lhes sem demora os socorros, que a eles se 

faziam mais urgentes; julgo agora melhorado o seu estado, e na 

situação em a Provincia os desejará sempre ver. Foram providos 

de fato, utensilios, e mais artigos indispensáveis em similhantes 

casos,. Igual solicitude mereceo-me o edifício, em que habitam, 

no qual  hoje se vê decência, melhores comodidades, e arranjos.
169
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O Diretor da instrução afirmava sobre os Seminários que “a defeituosa 

organização a que ambos estão submetidos torna urgente completa reforma, a qual é 

eminente serviço à Província, si o Governo a resolver.”
170

. O Seminário das meninas 

continuou existindo e passando por algumas reformas, o dos meninos  todavia, foi 

fechado. 

Antonio Joaquim da Rosa  confirmava o fechamento  do Seminário dizendo que 

“essa casa, que por longos anos abrigou, instruio e educou a infinidade de órfãos 

desvalidos, vio no corrente anno suas portas trancadas”
171

 

Em 1868, oficialmente, o Seminário foi extinto,  João Aureliano de Toledo (o 

oficial servindo de secretario), afirmava que um dos principais motivos para a extinção 

foi a má escolha dos diretores que haviam passado pela instituição. O capelão 

continuava rezando missas na capela do Seminário para a população  vizinha que 

costumava frequentá-las . O mestre de primeiras letras substituía professores da capital 

que por algum impedimento não podiam dar suas aulas.
172

 

 O Seminário dos meninos foi fechado em plena Guerra. O mesmo presidente que  

fechara o seminário, defendia a continuidade do Seminário das meninas, mas por que 

então fechar os dos meninos? 

A alegação era de que o Seminário não estava dando nenhum  retorno ao que era 

investido pela província.  Pela defesa do Joaquim Saldanha, as meninas precisariam ser 

protegidas, ainda que não dessem retorno financeiro à província. Do Seminário das 

meninas não se esperava retorno financeiro e sim que as meninas  não ficassem 

entregues “a própria sorte”, para elas a província deveria ter todo o cuidado.  cuidado 

para com os meninos era diferente.   

  O progresso do Império dependia muito da instrução das crianças, mas como a  

província podia fechar o seu Seminário nos quais se encontravam os meninos que eram 

por ela  cuidados? 

 Os objetivos iniciais do Seminário era acolher e educar os meninos desvalidos, 

mas sua educação era, sobretudo para diversos ofícios manuais. O  serviço intelectual  

                                                           
170

 PINTO, Diogo de Mendonça. Relatório sobre a instrução pública da província de São Paulo. 

1867 
171

 Relatorio com que s. exc. o sr. senador barão de Itauna passou a administração da provincia 

ao exm. sr. commendador Antonio Joaquim da Rosa, 3.o vice-presidente. São Paulo, Typ. 

Americana, 1869. P. a7-10 
172

 TOLEDO, João Aureliano. Anexo em: Relatorio com que s. exc. o sr. senador barão de 

Itauna passou a administração da provincia ao exm. sr. commendador Antonio Joaquim da 

Rosa, 3.o vice-presidente. São Paulo, Typ. Americana, 1869. 



148 
 

era, principalmente, para os meninos de famílias nobres, ou seja, que não eram 

educandos do Seminário. 

 Do seminário de meninos eram esperados que saíssem rapazes prontos para os 

serviços manuais que fossem necessário à província.  

 

 

3.2 O SEMINÁRIO DA GLÓRIA PARA A EDUCAÇÃO DE MENINAS   

 

Conhecer o Seminário da Glória auxilia a conhecer como era educação das 

meninas. Conhecê-lo no período da guerra auxilia a que se conheçam os ideais e 

fundamentos (subtendidos) da formação das meninas paulistas em tempo de guerra.  

 Em tempo de guerra quem eram as educandas? Quais suas idades e a quanto 

tempo estavam no Seminário? O que aprendiam e o que mudou no currículo da 

instituição? 

O Seminário de Educandas da Província de São Paulo, ou Seminário da Glória 

foi fundado por Visconde de Congonhas do Campo, Lucas Antonio Monteiro de Barros 

e ficava localizado na capital da província. Seus responsáveis eram uma diretora e um 

síndico, sendo eles subordinados ao presidente de província, a quem recorria para a 

tomada de decisões importantes. 

Como empregadas, uma diretora e uma professora de prendas domésticas, ambas 

residiam no seminário, uma professora de primeiras letras, um capelão, um médico e um 

sindico. Quatro serventes para o serviço da cozinha “e outras coisas”. 

Segundo o Coronel Joaquim Floriano de Toledo: 

 

 

As educandas sahem  d’este pio estabelecimento, ou casadas, ou para 

seguirem a carreira do magistério publico. O pessoal de sua direção é: 

uma diretora, um capelão, uma professora de primeiras letras, uma dita 

de prendas domesticas” e a administração externa é confiada um 

sindico nomeado pelo governo
173

 

 

  

O Seminário abrigava meninas, algumas pensionistas e outras educandas, suas 

idades eram variadas, mais variadas que as idades dos meninos educandos de Santana. 
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Os principais objetivos eram que as meninas saíssem de lá para o magistério ou para o 

casamento. 

 É de se esperar que as meninas do Seminário, sendo consideradas como “filhas” 

da Província, deveriam ser exemplo em vários sentidos para as demais meninas da 

província. Suas vestes, sua educação, a maneira de se portar  poderiam servir de 

exemplo para as demais.  

Cada educanda do Seminário era como frisou o delgado Furtado Mendonça em 

1870, “Uma moça que tem como protetora a província”
174

. Se a província era a 

protetora dessas meninas, elas seriam educadas conforme seus ideais de educação 

feminina desta província. A instrução no Seminário era um exemplo ideal de instrução 

das meninas paulistas.  

Quando se estuda a década de 1860, ou mais especificamente o período da 

Guerra 1964-1870, silencia-se sobre as meninas e mulheres ou lembra-se de mulheres 

heroínas como Ana Neri. Mas e as outras mulheres? Aquelas que foram silenciadas, o 

que faziam? E as meninas em fase de instrução como e para que foram ensinadas? 

 E as mulheres que não foram para a guerra? Somente os homens podiam fazer 

algo pela pátria?  Segundo Diogo de Mendonça Pinto, as meninas tinham mais 

facilidade e aptidão para o magistério que os meninos. Nos concursos, as meninas 

tiravam as melhores notas, mas essa aptidão para o magistério, bem como a facilidade 

de as meninas não eram  sinônimo de alto número de meninas estudantes.
175

 

Havia várias restrições quanto à entrada de mulheres no magistério. As mulheres 

que fossem solteiras poderiam seguir o magistério público se tivessem 35 anos de idade, 

a menos que ensinassem na casa de seus pais.
176

 

Em São Paulo, em 1867, o Seminário da Gloria contava com 44 educandas. O 

Seminário ensinava primeiras letras e prendas  domésticas. As meninas do Seminário 

participavam da festa de Nossa Senhora, padroeira da instituição. Algumas educandas 

saiam como professoras públicas. Os empregados do estabelecimento eram todas 

mulheres, incluindo  mulheres livres e cativas. 

À província cabiam os cuidados com as meninas. "A província faz das 

educandas suas filhas adotivas, e dá-lhes por mãe a diretora", Ainda assim a situação 
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financeira do Seminário de meninas não era boa. A diretora pedia que pudessem ter ao 

menos quatro peças de fardamento por ano. Faltava por vezes boa alimentação para as 

meninas. 

O mestre de primeiras letras das meninas deveria ser maior de trinta e cinco anos 

e casados. 

O castigo das meninas eram: 

 

1° Por decente e moderada repreensão. 

2° A mudança para logar mais inferior na respectiva calsse. 

3° Privação do recreio por todo tempo que ele durar. 

4° De cinco minutos até um quarto d’estudo, no tempo do 

descanço ou recreio. 

5° Estar de pé em cima de um banco na sala da escola desde 5 

minutos até um quarto d’hira. 

E sendo graves as faltas. 

6° Reclusão solitária tempo de 8 minutos até meia hora em 

logar escuro e retirado. 

7° Estar assentada na Cadeira do desprezo, atada com um lenço 

ao encosto da mesma Cadeira, desde um quarto até meia hora. 

8° Trazer sobre o ventre, e atado à cintura com brabante, um 

papel com o letreiro em maisculo de –Vadia-ou-Descuidada-ou 

Desattenciosa – ou Desordeira –ou- outra qualquer palavra, que 

publique o vício, defeito ou culpa, em que incorreo a Educanda. 

Art. 30 Nenhuma Educanda poderá ser castigada por não saber 

sua lição, e nem por ter aproveitamento, quando se conheça, que isso 

provém de positiva dalta de memória ou capacidade intelectual. 

 

 

Assim era o regime no Seminário: 

 

 

As educandas acordam às 6 horas da manhã, lavam-se, penteiam-se e 

passeiam às 8, em que tomam café com pão. Das 8 ás 10 vão para a 

escola de primeiras letras. Às 10 almoçam, e finda a refeição dedicam-

se às prendas domésticas até meia hora depois do meio dia. De então 

gozam de recreio e as que são moças, se querem entregam-se a seu 

trabalho particular de costura no qual ganham para si. Às duas horas da 

tarde é o jantar, segue-lhe a ebola de primeiras letras até às quatro, as 

prendas das quatro às cinco, segundo recreio do dia das cinco em diante. 

À noite rezam o terço, ceiam às sete ou oito horas, estando todas 

recolhidas às nove.
177
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O regime do Seminário era cronometrado e ocupava todo o dia das meninas. 

Apesar da diferenciação em alguns aspectos com o Seminário dos  meninos, no 

seminário da Glória o regime também  ocupava o tempo integral das meninas.  

Os homens estavam morrendo, tornara-se cada vez mais difícil o recrutamento. 

As mulheres deveriam educar seus filhos, deveriam ensinar-lhes a ser patriotas desde 

pequenos. Caso houvesse nova guerra ou a do Paraguai se prolongasse não seria tão 

difícil conseguir voluntários. 

Formar “o coração do filho”, neste período era bem mais que educá-lo para bem 

viver em família. A análise conjunta dos relatórios permite o conhecimento do discurso 

de mulher instruída como formadora de cidadãos formadora de futuros voluntários da 

pátria quando fosse necessário. 

Carlos Cerqueira Pinto levantava argumentos para que as famílias se 

convencessem a instruir seus membros: “A sociedade, que do seio da família recebe o 

individuo, tem o dever de constitui-lo cidadão, e só o poderá fazer instruindo-o. A 

consciência do desenvolvimento nacional é o mais forte argumento a encontrar." 
178

. 

A afirmação de Carlos. C. Pinto nos demonstra, assim como a fala de tantas 

outras autoridades do Império uma das finalidades da educação escolar no período.  

A educação das meninas, neste período era fortemente marcada pela diferença de 

objetivos entre o ensino para as meninas e o ensino para os meninos. Nesses objetivos 

havia interesses comuns ao Império, interesses específicos de cada província, devido 

suas especificidades econômicas, sociais, geográficas, dentre outras. E também os 

interesses políticos e pessoais daqueles que nelas exerciam poder político. 

Dentre alguns pontos aceitos em boa parte do Império estava a afirmação 

proferida por João de Souza Mello e Alvim, ex tenente-coronel, presidente do Ceará em 

1867 “De há muito que os moralistas e filosofos consagram em seus escritos o principio 

de que a regeneração dos povos e pureza dos costumes é uma missão, que está 

essencialmente confiada a mulher." 
179
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Nesse período a França era modelo de educação e civilização. Ana Maria Mauad 

afirma que “A França era efetivamente um modelo a ser  seguido ou adaptado. As 

fotografias mostram que os modelinhos de meninas e meninos da elite seguiam à risca o 

modelo francês.”.
180

 

 

 

Figura 34 

Exemplo de vestimentas de meninas francesas 

 
Journal des Dames et des Demoiselles – 1860 
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Figura 35 
Ana Neri e meninas órfãs pós-guerra do Paraguai 

 
 

 

  É possível ver na imagem, Ana Neri cercada de meninas órfãs e suas 

vestimentas, vestidos longos e cabelos presos. Nem sempre era possível às meninas 

vestir-se com suntuosidade, como será visto nos Seminário havia dificuldade em se 

comprar tecidos objetos para ornamentação das meninas. 

Certamente o Seminário não abrigava somente crianças da elite, contudo, deve-

se ressaltar que o estado procurava elevar o ensino ao nível de “civilização europeia” e 

isso também consistia em tentar aproximar o modelo dos uniformes infantis. 
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Figura 36 

A menina (princesa) Isabel. 

 

 
 

Isabel em 1851  ou 1852.  

 

 

 

 

Tabela 17 

Vestuário e objetos requisitados às  meninas do Seminário da Glória 

 

4 vestidos 

1 pente fino 

1 pente grosso 

1 par de sapatos 

2 pares de meia 

2 toalhas de rosto 

2 lenços 

1 escova de dentes 

4 saias 

4 camisas 

1 Pente fino 

1 Pente grosso 

2 pares de meia 

2 toalhas de roso 

2 lenços 

1 escova de dentes 
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  A instrução das meninas era dividido em literária e doméstica. Sendo a literário , 

leitura, caligrafia, teoria e pratica das quatro operações fundamentais da aritimética, 

gramática portuguesa, princípios da moral cristã e doutrina da religião do Estado. A 

doméstica seria, “engomado”, costura,  música , dança, bordado e arte culinária. 

Contudo música nem sempre funcionou e o de dança que deveria existir, nunca 

funcionou. 

Em 1865 um homem de nome João José Gonçalves pedia que a menina cujo 

sobrenome, cor e idade não são citados, fosse aceita no Seminário da Glória.  Pela 

documentação não há como saber  se há algum e qual seria o grau de parentesco  da 

menina com o suplicante.  

Leopoldina era órfã, o suplicante por algum motivo (de parentesco ou não), 

ficou responsável pela menina, contudo não tinha condições financeiras e estava se 

mudando da Conceição, a menina seria, portanto deixada “em completo abandono” 

 Era Antonio Bernardo Quartim, Síndico do Seminário quem dialogava com o 

presidente de província sobre a possível entrada da menina. O diálogo não  está 

completo, só foi possível localizar a parte do síndico. Ele  informava ao presidente 

Crispiniano que havia o pedido de João José Gonçalves. O presidente parece ter dado 

resposta positiva, ao que o síndico parecia tentar informar que não havia vaga para a 

menina, contudo acataria a resposta do presidente, pois  era um caso que não acontecia 

com frequência e que não estava previsto na lei assim como teve que aceitar meninas 

cujos pais, soldados, tiverem que marchar para a província de Mato Grosso e de lá 

servir na Guerra contra o Paraguai. 

Quartin aceitara a menina, mas avisava que seria uma “estada provisória” e por 

isso não teria grande aumento nas despesas. Os documentos  analisados não permitem 

conhecer os argumentos do presidente e do síndico, também não há indícios da menina 

Leopoldina dentre as educandas e pensionistas do Seminário 

Havia na listagem duas meninas de mesmo nome: Leopoldina Maria de Sampaio 

e Maria Leopoldina de Toledo alhares. A primeira não podia ser a menina da Conceição 

dos Guarulhos, pois havia entrado no Seminário em fevereiro de 1865, portanto antes da 

petição para a entrada da menina abandonada. Também não parece  Leopoldina Maria 

de Sampaio se tratar da mesa menina, pois em 1870 sua mãe pede para que saia do 

Seminário devido ter perdido seu marido na Guerra do Paraguai, por ter ficado viúva 

decide voltar para o Amazonas. Então não se trata de uma menina órfã como era 

Leopoldina em 1865. 
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Sabe-se que a menina foi aceita, porém não há indícios de que estivesse entre as 

educandas, todavia, o que a análise permite mostrar é que o caso de Leopoldina, 

abandono e petição por parte de alguém para entrar no Seminário, não estava previsto 

em lei, assim como os casos citados pelo sindico do Seminário, das filhas dos soldados 

que foram para Guerra. Cabia ao sindico argumentar e optar ou não por aceitar tais 

meninas. 

Os documentos analisados, assim como a historiografia sobre a instrução no 

período não permitem  afirmar onde estavam essas meninas. Foram aceitas no 

Seminário, mas não estavam entre as educandas e pensionistas?  Ficariam no Seminário 

como empregadas?  A análise permite mostrar que havia casos em que a lei não cobria e 

não trazia resolução. Mostra também que algumas meninas, não se sabe quantas, 

precisaram do auxílio do governo após a partida de seus pais. Pois apesar de parecer 

óbvio, não se encontra fontes que afirmem seguramente isso na historiografia sobre a 

instrução no século XIX.  A afirmação de Quartin, embora muito curta,  permite afirmar 

que meninas ficaram sob tutela do governo enquanto seus pais  partiram para a guerra, 

pois sua comunicação com o presidente Crispiniano dão conta disso.  

Em 1866 Joaquina Umbelina Bernardes solicitava que sua filha, Sophia Rosa de 

Oliveira, pudesse morar em sua companhia enquanto aguardava vagar uma cadeira de 

primeiras letras, pois segundo a mãe fora para isso que a menina fora aprovada. 

Percebe-se que havia no Seminário meninas que não eram educandas, talvez algumas 

fossem funcionárias, mas esse não parece ser o caso de Sophia
181

. 

Em 1865 o número de educandas no seminário da Glória era de 40 meninas, a 

diretora afirmava que não havia comodidade para receber outras
182

. O número de 

educandas do Seminário da Glória era em torno de 40 e as idades eram bem variadas 

assim como as datas de ingresso. 
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 MOREIRA, Maria Candida da Conceição.Oficio enviado a Joaquim Floriano de Toledo em 6 de 

março de 1866 
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  QUARTIN, Antonio Bernardo. Oficio enviado a João da Silva Carrão em 19 de agosto de 1865. São 

Paulo 
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Tabela 19 

Lista das meninas do Seminário da Glória no ano de 1869 

 Nome Idade Data que entrou no 

Seminário 

1 Thereza Maria de Jesus 26 23/5/ 1852 

2 Guilhermina Maria Bueno 24 16 /1/1856 

3 Gertrudes Maria do Carmo 18 8/10/1858 

4 Maria dos Prazeres 16 26/04/1852 

5 Maria Luiza Lopes 12 26/04/1852 

6 Isabel Brasilia da Silva 15 14/05/1852 

7 Benedicta Emilia dos Santos 14 6/6/1852 

8 Veronica Francisca de Oliveira 16 8/1859 

9 Fausta de Almeida 13 27/03/1860 

10 Anna Thereza dos Passos 14 3/5/1860 

11 Maria d’Oliveira Simas [?] 16 28/6/1860  

12 Florisbella Valentina da Conceição 14 10/1860 

13 Maria da Gloria Gomides [?] 13 22/11/1860 

14 Maria Custodia da Rocha 13 27/12/1860 

15 Antonia de Padua 15 26/4/1861 

16 Cecilia Jesus  Oliveira 15 18/5/1861 

17 Antonia Germania dos Santos 15 12/9/1861 

18 Lourença Maria dos Santos 14 12/9/1861 

19 Anna Maria das Mercês 12 20/11/1862 

20 Jesuina Maria Theixeira 12 22/4/1862 

21 Januária Simas  12/1863 

22 Eliza Maria das Dores 15 16/3/1864 

23 Maria Carolina 9 16/3/1864 

24 Etelvina Candida de Moraes 9 26/3/1864 

25 Benedicta Maria Angeliza 11 30/3/1864 

26 Gertrudes Maria de Toledo 14 23/2/1865 

27 Balduina Maria de Toledo 10 23/2/1865 

28 Januaria Maria de Toledo 8 23/2/1865 

29 Maria Joana do Espirito Santo 11 27/2/1865 
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30 Leopoldina Maria de Sampaio 6 27/2/1865 

31 ____Maria do Carmo 12 2/5/1865 

32 Maria Leopoldina de Toledo [adc] 

Palhares 

16 /5/1865 

33 Hypolita de Toledo [adc] Palhares 19 /5/1865 

34 Joanna de Oliveira Prado 15 10/6/1865 

35 Benedicta Maria do Espirito Santo 19 10/9/1865 

36 Antonia Almeida Vidal 13 12/10/1865 

37 Isabel Luiza Esteves 13 28/2/1866 

38 Roza Maria 7 8/5/1866 

39 Adelaide Pinto de Camargo 11 13/5/1866 

40 Felizarda Pinto de Camargo 9 13/05/1866 

41 Roza d’Oliveira Prado 7 17/01/1866 

42 Guilhermina Maria  7 18/5/1866 

43 

 

Guilhermina Maria Arouche 11 [ilegível]/11/1866 

Tabela elaborada adaptada de oficio enviado a José Tavares Bastos por Maria Candida da 

Conceição Moreira, diretora do seminário da Glória. Em dezembro de 1866. 

*QUANTIN, Antonio Bernardi. Oficio enviado a Pires da Motta em  sete de junho de 1869. 

 

 

 

A idade das meninas era bem variada, como pode se ver na tabela. Em 1866 

variava entre sete e 26 anos.  Gertrudes Maria de Toledo, Balduina Maria de Toledo e 

Januaria Maria de Toledo entraram no mesmo dia, pelo sobrenome, pode-se supor que 

fossem irmãs. Que motivos as levaram a estar lá? São questões que ainda não há como 

responder. 

A idade de entrada das meninas no Seminário também  era variada, mas não 

havia entrada de meninas acima de quinze anos, por exemplo. Havia meninas como 

Benedita Emilia e Maria Luiza que estavam no Seminário desde o ano de seus 

nascimentos. 

 A idade de saída também era incerta, no caso das duas meninas, Benedita 

Emilia e Maria Luiza não houve como saber em que data saíram, mas pela lista do ano 

de  1870 a primeira já não estava mais, sendo que a segunda ainda se encontrava. 

Felizarda e Adelaide eram irmãs, ambas entraram no Seminário no dia  treze de 

maio de 1866.  Adelaide era mais velha no ano de entrada tinha onze anos enquanto sua 
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irmã tinha nove. Não se sabe se sua mãe inha outras filhas, se era solteira, casada ou 

viúva. O nome do pai não aparece na listagem. Provavelmente a mãe era a principal 

responsável pelas meninas. 

Na listagem de 1869 o nome da menina Adelaide já não consta mais entre as 

meninas do Seminário. Por algum motivo, saíra dele antes dos quinze anos. Felizarda 

continuava entre as educandas. Contudo Felizarda já no período pós-Guerra do Paraguai 

viria a dar trabalho aos responsáveis do Seminário. Em 1871, quando a menina tinha 

por volta de quatorze anos Anna Félicité del Calletto, Diretora do Seminário da Glória, 

recorria ao presidente da província para que a menina Felizarda fosse levada para a casa 

de seus familiares, pois segundo a diretora Felizarda era insubordinada “a ponto de não 

se sujeitar a ninguém.”. 

A diretora afirmava ao presidente  que já havia se esgotado “todos os meios para 

torna-la menos inofensiva.”. Felizarda  junto com Etelvina, outra menina do Seminário, 

pareciam estar sendo um problema na organização da Instituição, a diretora reclamava 

que  “a presença delas causa na Casa um transtorno muito prejudicial às outras 

meninas”
183

. 

 Etelvina era natural da capital onde tinha uma tia, sua mãe encontrava-se em 

Santos, em 1871 já tinha dezessete anos, havia  feito exame para professora em agosto 

de 1870. A mãe de  Felizarda  estava morando em Jundiaí e a menina não tinha parentes 

na capital 

O sindico do Seminário julgava “de urgente necessidade que V. Ex. apesar da 

bondade que o disntuigue, providenciar o que julgar em sua sabedoria conveniente para 

evitar a [ilegível] ao exemplo dado a outras  meninas em huma caza de educação desta 

ordem.” 

Parecia que nem mesmo os castigos tinham funcionado com as meninas, pois o 

síndico informava ao presidente da província que “Enquanto aos castigos moderados 

que são actualmente Estabelecimento  não são eficazes, nem próprios  para serta ordem 

de pessoas” e ainda que haviam sido “esgotados os castigos autorizados pelo respectivo 

estabelecimento”. 

Não foi possível saber o que foi feito com a menina Felizarda Pinto Camargo e 

nem tão pouco o que aconteceu com sua mãe  e irmã. Saber, porém,  que elas existiram 
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 DEL CALLETTO, Anna Félicité. Oficio enviado a José Fernandes da Costa Pereira Junior em 25 de 

julho de 1871. 
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e suas breves histórias permitem demonstrar que a história das educandas paulistas em 

tempo de Guerra vai além de número e estatísticas.  

Felizarda e Adelaide, irmãs, estudaram no mesmo Seminário, não se sabe o 

motivo da saída de Adelaide, mas sabe-se que sua irmã era insubordinada  e que sua 

insubordinação chegara ao presidente da província. Certamente não era isso que se 

esperava de uma “filha adotiva” da província. Felizarda era mau exemplo, sua 

permanência poderia “contaminar” as demais meninas do Seminário. 

 

 

 

Figura 37 

Princesa Isabel e seu filho Pedro nascido em 1875. 

 
Imagem retirada de Princesa Isabel do Brasil de Roderick J. Barman. p.167. 

 

 

 

Nem sempre as meninas e mulheres  estavam dentro dos padrões colocados 

como certos à sociedade.  O próprio imperador queixava-se sobre sua filha, afirmando  

que  “Isabel parece que há de ser imperiosa” 
184
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 D. Pedro II a François, príncipe de Joinville, Rio de Janeiro, 21 de setembro de 1863. 

Princesa Isabel do Brasil. p.83 
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Esses casos não foram incomuns no Seminário. O diretor queixava-se ao 

presidente da província: 

 

 

Lastime que a docilidade tão congênita com o sexo feminino se mostre 

por anomalia rebelde em algumas educandas dando azo aos fatos que 

caindo na publicidade, por iniciativa da pessoa a quem não deve ser 

indiferente a regular ordem do seminário motivassem ao meu 

procedimento censura cuja moralidade deixo de apreciar
185

 

 

 

Havia rotatividade dessas meninas no Seminário. Quando algumas davam muito 

trabalho, tentava-se consertá-las e assim não sendo possível tentavam retirá-las. Das 

meninas listadas em 1866 apenas 22 ainda constavam na lista de 3 anos depois, ou  seja, 

cerca de 50% das meninas deixaram o Seminário. Isso mostra que neste período houve 

relativa rotatividade das meninas e que certamente nem todas saíram para se casar ou 

para assumir o magistério como eram os objetivos para com as educandas, pois a idade 

de saídas meninas eram variados. Dentre as que saíram, algumas tinham menos de dez 

anos e por isso pode se presumir que não tenham saído para cumprir um desses  fins 

como no caso da menina Roza Maria que saíra antes de completar seus dez anos de 

idade. 

Joaquim Saldanha, presidente em 1868 e futuro republicano era ferrenho 

defensor do Seminário de educandas, já com o Seminário dos meninos, esse presidente 

era favorável a seu fechamento. Joaquim Saldanha acreditava que ambos os seminários 

eram de grande prejuízo financeiro para a província, porém fazia uma diferenciação 

entre o possível futuro da província no que diz respeito ao fechamento do Seminário de 

meninos e o de meninas. Para ele “A extinção pois do Seminário [de Sant’Ana], no 

estado que se acha, é economia real para a Província.” 

Já no caso de extinção do Seminário da Glória “pode-se dizer que a saída do 

Seminário importará a entrada para o prostíbulo! Bem poucas, as mais felizes,  poderão 

arcar com as necessidades dolorosas da vida! Bem poucas terão bastante coragem e 

virude, para se não deixarem 
186

corromper, mesmo oprimidas pela fome e pelas 

privações que as esperam.” 
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 Oficio enviado ao presidente da província em 8 de outubro de 1864. 
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 RELATORIO apresentado a Assembléa Legislativa Provincial de São Paulo na primeira sessão da 

decima oitava legislatura no dia 2 de fevereiro de 1868 pelo presidente da mesma provincia, o conselheiro 

Joaquim Saldanha Marinho. São Paulo, Typ. do Ypiranga, 1868.. p.74 



162 
 

Dentro dos ideais de civilização, progresso e de patriotismo o papel das meninas 

em época de guerra não era unânime, inseridas nos debates sobre instrução que iam 

além do gênero, sua educação também passava por questões como gratuidade e 

obrigatoriedade, mas diferenciava-se dos meninos, não apenas por serem preparadas 

para os ofícios do lar. Seria simplificação dizer que o diferencial da educação das 

meninas seria apenas no que diz respeito às prendas domésticas. 

Não se civilizaria uma nação sem as mulheres, mães, irmãs, esposas, etc. Essas 

mulheres, apesar de não precisar entender as leis ou a economia, por exemplo, 

precisavam compreender a necessidade dos valores civilizatórios o bem se portar, o 

respeito às normas sociais e sobretudo o valor do patriotismo. Afinal, elas não podiam 

esconder seus filhos, irmãos ou esposos do recrutamento. Elas não podiam dificultar a 

ida dos homens, esconder ou desencorajar os familiares e nem tentar arrancar os filhos 

dos braços dos recrutadores. 

A literatura e a historiografia  sobre a guerra do Paraguai retratam meninas e 

mulheres à espera de voluntários. As informações sobre a instrução nesse período ainda 

são dispersas, como já foi descrito, mais escassas ainda são as informações sobre a 

relação da instrução das meninas com a guerra. Entretanto, há possibilidade de saber 

que as meninas, não ficaram alheias à guerra. Os governos provinciais não se omitiram 

quanto a elas. Não seria interessante aos políticos terem mulheres contrárias  à guerra. 

Talvez elas não precisassem compreender os motivos da guerra (até hoje não existem 

muitas pessoas alheias aos acontecimentos no país), mas elas precisavam educar os 

homens.  O Império via o que estava acontecendo com o Paraguai. Quantos homens 

ainda morreriam? Quem cuidaria dos lares, das escolas, das famílias? 

A princesa Isabel escrevia em uma de suas cartas “La guerra du Paraguai va 

toujours son train? Malheureusemente [A guerra do Paraguai segue seu curso? 

Infelizmente sim”. Até mesmo a princesa temia a Guerra e suas consequências. Em 

1867 Isabel escrevia: 

 

Espero que esse acontecimento infeliz termine, por todos os 

motivos. Eu vivo num medo perpétuo de que ocorra algo que obrigue 

Gaston a ir para o Sul. Se o senhor soubesse do meu estado de espírito  

quando se discute esse assunto, ficaria com pena de mim. 
187

  
 

 

                                                           
187

 D. Isabel a Luís, duque de Nemours, Laranjeiras. 5 de fevereiro de 1867.  
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Se até mesmo Isabel temia, quanto mais poderiam temer as outras mulheres 

comuns, sem vínculo com a família real ou com os dirigentes das províncias. 

Certo que houve mulheres como Ana Neri e Jovita Feitosa que atuaram 

diretamente na Guerra junto com os homens, junto a elas  devem ter atuada outras 

mulheres anônimas. A visão das mulheres sobre a Guerra em sua maioria, entretanto, 

não era como a de Jovita ou de Ana Neri. 

Algumas mulheres lamentavam a Guerra, outras cantavam 

(ironicamente?): 

 

Na, na, na ,na ,na  

Que é feito do papai? 

Na, na ,na, na, na 

Morreu no Paraguai. 

Na, na, na, na, na 

Na tropa se alistou. 

Na, na, na, na, na 

E nunca mais voltou. 
188

 

 

 

Contudo, não era esse o tipo de música relacionada a Guerra que se esperava 

ouvir da sociedade.  

 

Aos vinte e cinco de agosto 

Às cinco prás seis da tarde 

Embarcavam os voluntários 

Ai meu Deus, que crueldade. 

As mães choram prôs seus filhos, 

As mulheres prôs seus maridos, 

As irmãs prôs seus irmãos, 

As jovens prôs seus queridos.
189

  

 

 

 

A Guerra causara desastres às famílias, à província, mas não era essa visão que 

se deveria deixar à posterioridade e nem mesmo no presente que viviam. As meninas 

seriam fundamentais na propagação  do ideal que se queria formar após a Guerra.  
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 Folclore da Guerra do Paraguai. P. 278 
189

 CARVALHO NETO, Paulo. “Folclore da Guerra do Paraguai”, Journal of Inter-American Studies, 

Flórida, School of Inter-American Studies (University of Florida 
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Um exemplo distante espacialmente da província de São Paulo, mas dentro do 

ideal que se defende neste trabalho é o da professora Isabel Gondim  

Aos voluntários da Pátria, no regresso da guerra contra o Paraguai, ao oferecer-

lhes uma coroa de flores enlaçadas por larga fita verde, bordada de amarelo, achando-

me acompanhada de donzelas e meninas, todas vestidas de branco e engrinaldadas, as 

quais entoaram-lhes um hino, por voltarem vitoriosos. 

 

Benvindo sejais à nossa Província 

Do Império uma estrela tão pouco fulgente, 

Por vosso heroísmo, garbosa, luzindo, 

Iguala das outras o brilho intente. 

 

À sombra dos louros que, bravos, colhestes 

Das marciais fadigas, no frio lidar, 

Repousem as frontes, de glória cercadas, 

E os peitos cansados de tanto lutar. 

 

Difunda-se o arroubo de franca alegria 

À face risonha do grato prazer, 

Que logo se expanda nas flores singelas 

Que nesta grinalda vos venho trazer. 

 

Aos vossos troféus gloriosos, fulgentes 

Se enlace este indicio de amor fraternal: 

A of’renda aceitai, provinda de afeto, 

Que é dele o mais tênue, singelo sinal. 

 

Ditosa, esta plaga recolhe no seio 

De galas repleto, juncado de flores, 

Os filhos prezados, heroicos, altivos, 

Que ouviam da Pátria severos clamores. 

 

Saudosos irmãos constantes saúdam 

De sua bravura fiéis emissários 

Respostos felizes nos lares queridos, 

Oh! Vivam da Pátria os seus voluntários. 

 

Da gratidão a voz altissonante, 

Percuntindo no céu, forte e ligeira, 

Nunca os heróis da Pátria Brasileira 

Poderia esquecer um só instante.
190

 

 

Isabel perdera dois irmãos na guerra do Paraguai (como afirma Adauto Camara), 

ainda assim com suas alunas saudara os voluntários com essa poesia. As mulheres 

reconheciam, ou deveriam reconhecer, que tudo o que fora feito pela guerra, fora feito 
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 GONDIM, Isabel. IN__DA CAMARA, Adauto Miranda Raposo. O Rio Grande do Norte na Guerra 

do Paraguai.  Rio de Janeiro. 1949. 
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pela pátria. Nas províncias, bandeiras eram entregues aos regressos por mulheres. Para 

que isso ocorresse, não era somente pela alegria da volta, vemos o caso de Isabel que 

perdeu dois irmãos. Era além do regresso, a alegria pela pátria, pela volta de homens 

que lutaram pela soberania e honra da nação. 

 

 

Figura  38 

Despedida do Quinto Batalhão de Voluntários da Pátria no Rio Grande do Sul 

 

A semana Ilustrada 30 de abril de 1865. 
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Na província paulista as crianças também receberam os voluntários regressos da 

Guerra: 

 

Atestam-nos somente essas ossadas colossais dos bravos que dormem 

no frio leito dos rios, no chão deserto dos pampas, nas áreas ardentes 

dos descampados; atesta-o, vós mesmos, caras relíquias das falanges 

paulistas. A academia de São Paulo vos saúda. A história dirá um dia 

rememorando vossos feitos: vingaram uma nação e libertaram um 

povo.
191

 

 

 

Para isso, assim como em outras províncias, foram escolhidas crianças para dar 

as boas vindas: 
 

 

Voluntários paulistas! O corpo do comércio desta capital proferiu a 

mão da infância para atar na vossa vitoriosa bandeira essa coroa de 

louros, querendo deste modo significar-vos toda pureza e sinceridade 

de seus sentimentos para convosco.  Permiti, pois, que eu cumpra este 

gracioso dever, e junte mais uma às outras que já tendes, e que não são 

tantas quantas por vezes merecestes 
192

 

 

 

 

A recepção feita pelas meninas, mostra uma tentativa de envolver as crianças, 

que recebiam com pompa os “heróis” da pátria, era uma forma de mesclar o presente e o 

futuro. 

A educação das meninas no Seminário mostra primeiramente a diferenciação 

entre a instrução das meninas e a instrução de meninos. O Seminário dos meninos foi 

fechado, já fechar o das meninas parecia ser algo fora de cogitação. A idade das 

meninas era bem mais variada que a dos meninos. 

A falta de recursos para a instrução na província era resolvida menos 

vagarosamente que no Seminário das meninas, mas isso não quer dizer que fossem 

resolvidos com facilidade. 

A entrega da bandeira, que ocorreu  na tarde do dia 27 de abril de 1870, ao corpo 

capitular da Sé da Catedral, foi segundo um jornal daquela época, uma cena muito 

tocante, pois às 4 horas, um numerosíssimo concurso de povo enchia a igreja da Sé  

Catedral, em cujo centro, apertado pela multidão, estava postado o Batalhão de 

Voluntários da Pátria, com a sua oficialidade à frente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início da pesquisa, uma hipótese era a de que a Guerra devido a diversos 

fatores como  devido a proximidade geográfica da província e envolvimento como parte 

integrante do Império, a Guerra teria afetado negativamente a instrução em São Paulo, 

teria diminuído os debates sobre a instrução e que não havia acontecido ações para 

melhorá-la, com o avançar da pesquisa foi possível perceber que houve sim diversas 

tentativas de aprimorar a instrução e que na província paulista as discussões eram 

diversificadas e intensas. 

Os perfis dos presidentes que passaram pela província paulista levaram não 

apenas à discussões, mas também a ações que foram desde a mais conservadora das 

visões com Borges Monteiro à visão de um dos principais líderes liberais como Joaquim 

Saldanha Marinho. 

A guerra trouxe um grande (e por vezes silenciado) caos. O Império já havia 

passado antes e passou também depois por outros conflitos, mas nenhum que a Guerra 

do Paraguai, o maior conflito armado da América Latina. Conflito do qual o próprio 

imperador presenciou indo ao front. O “Brasil” ainda estava se organizando, era 

independente a menos de 50 anos.  Tudo ainda estava se organizando e a organização 

que se encaminhava foi colocada à prova durante a guerra. 

 Com o prolongamento do conflito e a dificuldade em se conseguir voluntários  

tornou-se claro que era necessário patriotismo por parte da população. O governo 

precisava encontrar formas de  aumentar o patriotismo da população, fazendo-a amar e 

lutar por sua pátria quando. 

 A impressa até poderia propagar ideais patrióticos, mas como a população iria 

ter conhecimento se ao menos soubesse ler? Era necessário instruir. Instruir patriotas e 

futuros soldados. Era necessário também ter um exército forte, soldados patriotas, 

necessário engenheiros, necessário médicos. A guerra foi feita sob improviso e isso 

mostrou a necessidade de se ter um exército preparado. Para se ter um exército 

preparada seria necessário patriotismo, ordem e instrução, logo, para se defender a 

nação era necessária instrução escolar e isso a guerra mostrou. 

  O caos pelo qual o Império passou colocaram em evidência as instituições mais 

importantes naquele momento: Força armada  e constante para uma nação que ainda 
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precisava lutar para manter sua soberania e território e escolas para propagar os ideais 

do Império caracterizados (quando não fantasiados) de patriotismo. 

 Segundo a visão do período, um patriota deveria lutar por sua pátria, oras, 

deveria ir para a guerra. O governo precisava convencer e a população precisava se 

convencida, mas não houve tempo para isso. Se o controle da província em relação à 

instrução já não era satisfatório, a guerra levou o governo provincial a ter ainda menor 

controle sobre  educação escolar. As escolas entraram numa situação até então estranha.  

No momento em que o governo imperial precisava ter controle sobre seu território e 

apoio de sua população para mantê-lo, o governo provincial paulista via a instrução 

pública se distanciar de seu controle. 

As escolas eram corpos disciplinarizadores, buscava-se progresso e não se 

chegaria a ele sem educação escolar. Na escola se aprendia, nas escola se castigava o 

mau comportamento. O bom cidadão era formado nas escolas. A escola seria o futuro da 

nação que ainda tinha identidades confusas.  

Muito se tentou organizar, construir, aprimorar, mas nem tudo se conseguiu. O 

que não faltaram no período foram ideais e propostas para a melhoria da instrução 

pública. Algumas ideias e discussões, ainda se mantém até os dias atuais, como melhora 

na estrutura físicas das escolas, aumento do vencimentos dos professores, dentre outros.   

Outras já não existem mais como as formas de se castigar o aluno chegando a 

constrangê-lo como era o caso dos castigos dos Seminários. Não se pode  afirmar que 

não houve tentativa de melhorias  na instrução no período, pois mesmo no período de 

guerra essas discussões e propostas existiram.  

A Guerra acrescentou à instrução o sentimento patriótico. Se tal sentimento já 

existia, com a Guerra ele passou a se intensificado. O conflito transformou os objetivos 

da instrução paulista, mas não foi apenas o sentimento de pertencimento à nação,  em 

São Paulo os presidente também apelavam o que se pode chamar de provincialismo.  

 Com a exaltação da província de São Paulo como berço da independência do 

Império, os presidentes colocavam à população uma o peso de uma responsabilidade a 

mais, pois aquela que cujo território presenciou a independência precisava manter as 

tradições patrióticas. 

Mas as tradições da província não foram suficientes para  conseguir a quantidade 

esperada de voluntários. Com o recrutamento cada vez mais amplo e vários setores da 

província entrando em desordem, sobretudo, por desobediência às autoridades. 
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Enquanto decorria o conflito os governantes também precisavam manter a ordem 

interna da província. 

A instrução nesse período precisava formar estudantes patriotas e obedientes. Os 

seminários de Santana e da Gloria foram exemplos da atuação direta do governo na 

instrução, pela forma como a instrução era conduzida nessas instituições percebe-se o 

quão desagradável era a desobediência dos educandos, chegando em muitos casos que 

ser tratada diretamente com o presidente da província. 

Em uma província que precisava manter a ordem interna não podia deixar que as 

suas principais instituições de instrução de crianças admitisse educandos 

insubordinados. A Guerra interferiu na instrução, e vigilância dos seminários. Interferiu 

nas escolas com fuga de professores, alunos, pais e com o recrutamento feito nas 

próprias escolas.  

A Guerra levou muitos homens paulistas a abandoarem a família e ir para o 

interior, famílias a se mudarem, os meninos passaram a estudar em livros de geografia 

feito por militares, crianças ficaram órfãs, famílias ficaram sem condições de cuidar de 

suas crianças. 

A Guerra afetou a instrução paulista e por fim, com seu  término e  vitória 

brasileira tudo  que fora defendido pelo governo provincial e imperial fora por ele 

confirmado.  O Império conseguiu vencer a Guerra e isso significou, para os políticos 

da época, a vitória das luzes da civilização e progresso sobre as trevas da ditadura de 

Lopez.  
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