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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo traçar uma breve discussão sobre a relação entre a 

expansão da oferta da instrução pública, a institucionalização do espaço da escola, a organização 

do tempo escolar, a formação docente, destacando os métodos e materiais pedagógicos 

disseminados no período Inperial Brasileiro. Estas são inovações do período, perpetuadas até o 

início da República, que marcaram a História da Educação Brasileira. Dessa forma vê-se a 

importância da discussão dos aspectos abordados, a partir das leituras selecionadas, para entender 

os processos de consolidação da escola como espaço próprio de Educação, do professor como um 

especialista e do Estado como responsável e regulador da instrução para a formação do povo 

brasileiro. 

Palavras-chave: instrução pública; métodos pedagógicos; história da educação brasileira. 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to draw a brief discussion of the relation between the expansion of public 

education, the institutionalization of school space, the organization of school time, teacher 

trainig, highlighting the methods and materials disseminated during Inperial Brazilian. These 

are innovations of the period, perpetuated by the first decades of the Republic, which marked 

the Brazilian Education History. Thus we see the importance of discussing the points raised, 

as of selected readings, to understand the processes of consolidation of school as a space of 

their own education, the teacher as an expert and the state as regulator and responsible for the 

training of education of the Brazilian people. 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XIX é referenciado pelas discussões atuais da história da Educação como um 

período em que ocorreram grandes inovações pedagógicas, com a implementação de projetos, 

idéias e métodos que pudessem atender a necessidade de instrução. 

Pode ser percebida uma estreita relação entre a expansão da oferta da instrução pública e a 

institucionalização do espaço da escola, a organização do tempo escolar, a formação docente e os 

métodos e materiais pedagógicos disseminados no período. 

Neste trabalho essa relação é feita de forma sucinta, destacando o papel dos modelos 

pedagógicos empregados e caracterizando-os em relação a seus princípios e práticas, além de sua 

inserção no processo de escolarização no Império. 

A produção deste artigo foi motivada pelas discussões advindas da disciplina Educação 

Brasileira, do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe-UFS. A partir das 

bibliografias trabalhadas na matéria, buscou-se além destas, outras referências, discussões e 

contribuições que enriquecessem a abordagem sobre o período. 

A partir da análise das leituras que tratam do período, de forma a indicar as inovações 

pedagógicas ocorridas no Império, foi feita uma breve discussão do panorama educacional 

Imperial brasileiro, enfatizando os métodos pedagógicos adotados no momento citado. 

Inicialmente é feita uma exposição do campo educacional no período enfatizando as leis 

que regularam a instrução pública, focando posteriormente em como estes processos se 

relacionam com os modelos pedagógicos empregados para a partir daí discutir a construção de 

espaços próprios da escola e da formação docente no Império. Por fim, foram feitas considerações 

acerca das discussões do artigo. 

 
A instrução no Império 

De acordo com Nascimento (1999) a educação foi o primeiro problema do governo do 

Brasil independente, mesmo com as restrições feitas às ações de educação e cultura do século 

XIX, é imprescindível considerar que a constituição de 1824 é a primeira a instituir a 

gratuidade do ensino primário para todos os cidadãos, determinando a criação de escolas de 



primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugarejos, elevando o problema à condição de 

questão do Estado. 

Na constituição de 1824 foi transferido às assembléias provinciais o encargo de 

regular a instrução primária e secundária, enquanto a administração nacional era responsável 

pelo ensino superior e pela organização escolar do Município Neutro.  

Para dar conta de gerar uma lei especifica para a instrução nacional, a Legislatura de 

1826 promoveu muitos debates sobre a educação popular, considerada premente pelos 

parlamentares. (NASCIMENTO, 2006) 

Assim, em 15 de outubro de 1827, a Assembléia Legislativa estabeleceu que em todas 

as cidades, vilas e lugares populosos deveria haver escolas de primeiras letras que forem 

necessárias.  

Apesar dos esforços e gastos do Estado no estabelecimento e ampliação do ensino 

elementar, muitos foram os limites políticos e culturais enfrentados. Como discute Faria Filho 

(2000), é necessário considerar a baixíssima capacidade de investimento das províncias e 

relativizar o papel e o lugar do Estado e da própria escola, que ainda não tinha um papel social 

de destaque incontestável. 

O mesmo autor coloca que essa lei é contemporânea do paulatino fortalecimento de 

uma perspectiva político-cultural para a construção da nação brasileira e do Estado Nacional 

que via na instrução uma das principais estratégias civilizatórias do povo brasileiro.  

Corrobora com isso a fala de Nascimento (1999, p.289): “A idéia de ser a educação 

uma potência civilizatória esteve presente, foi muito forte nos debates e marcou os projetos de 

Estado nacional formulados durante o século XIX no Brasil.”  

Dessa forma a instrução buscava construir as condições de governabilidade, como um 

mecanismo para atuar sobre a população evitando o seu desvio e indicando-lhe os caminhos 

corretos a serem seguidos, era, portanto, também um projeto de construção de um povo. 

 

Métodos pedagógicos no século XIX 

Na direção do alcance desses objetivos, discutidos no processo de expansão da 

escolarização no Brasil, há a necessidade de adoção de novos métodos, pois o que ocorria até 

então era o método da educação doméstica, semelhante à instrução dada aos filhos em casa 

pelas mães.  

Esse método denominado individual caracterizava-se pelo fato de que o professor 

mesmo tendo vários alunos ensinava a cada um deles individualmente, desse modo os alunos 



ficavam muito tempo sem o contato direto com o professor, ocasionando perda de tempo e 

indisciplina dos alunos. (FARIA Filho, 2000)  

Havia a preocupação em utilizar o tempo de forma mais econômica e eficiente e 

economizar recursos. Neves (2007) afirma que, a partir disso, é possível compreender como o 

interesse por métodos foi aos poucos ganhando espaço e consistência nos discursos 

parlamentares e no exercício do ofício entre os professores, a ponto dos métodos pedagógicos 

serem considerados como a alma do ensino. 

Essas necessidades encontraram no método de ensino mútuo ou Lancasteriano uma 

possível solução, neste, os alunos eram utilizados como auxiliares do professor permitindo um 

atendimento a um maior número de alunos. 

Neves (2006) aponta que o primeiro ato oficial para sua implantação se fez por meio 

da promulgação de um decreto em 1º de março de 1823, quando o governo imperial criara a 

primeira escola de Ensino Mútuo do Brasil, no Rio de Janeiro.  

Esse método pedagógico formulado, no início do século XIX, pelos ingleses Andrew 

Bell (1753-1832), e Joseph Lancaster (1778-1838) é o primeiro método pedagógico, para a 

instrução pública, instituído oficialmente por D. Pedro I, por meio da Lei 15 de outubro de 

1827. Encontramos em Azevedo (1996, p.558), algumas disposições dessa lei: 

“A lei de 15 de outubro de 1827 refere-se em três artigos às escolas de 
ensino mútuo: o artigo 4°, em que se determina sejam de ensino mútuo as 
escolas nas capitais das províncias, nas cidades, vilas e lugares populosos 
destas; no 5°, em que se estabelece providências para a instalação e obriga os 
professores que não tiveram a necessária instrução desse ensino a irem, 
instruir-se em curto prazo e à custa de seus ordenados nas escolas das 
capitais; e o 15, em que estatui que os castigos serão os praticados pelo 
método Lancaster.” 

Nesse método, cada grupo de alunos (decúria) era dirigido por um deles (decurião), 

mestre da turma. Por essa forma em que o professor explicava aos meninos e estes, divididos 

em turmas, mutuamente se ensinavam, bastaria um só mestre para uma escola, de grande 

número de alunos. (idem) 

Para Lancaster, os monitores eram os responsáveis pela organização geral da escola, 

da limpeza e da manutenção da ordem, esta era uma tarefa relevante do monitor, já que ele 

defendia uma proposta disciplinar de instrução relacionada à disciplinarização da mente, do 

corpo e no desenvolvimento de crenças morais próprias da sociedade disciplinar, e não na 

independência intelectual. (NEVES, 2007) 



Lancaster amparou seu método no ensino oral, no uso refinado e constante da 

repetição e, principalmente, na memorização, porque acreditava que esta inibia a preguiça, a 

ociosidade e aumentava o desejo pela quietude. 

Para manter a ordem, inclusive entre os monitores, Lancaster estabeleceu um sistema 

de “Ordens” transmitidas pelo mestre aos monitores e transmitidas por estes aos demais 

discípulos. (NEVES, 2007) 

O Sistema de Ordens, como outros procedimentos lancasterianos, tinha a função de ser 

simples para ser bem executado, evitar a dispersão da atenção e impedir que houvesse 

deslocamentos e movimentos físicos desnecessários em aula.  

Dessa forma, o poder do soberano e das disciplinas se constituiu em um mecanismo de 

poder mais geral, não só na neutralização dos perigos, como também fabricando, nas escolas e 

nas forças militares, onde também foi utilizado, homens úteis para o Brasil. 

Apesar de, inicialmente, a preferência para adotar o método derivar-se de fatores 

externos à esfera pedagógica, como questões econômicas e estruturais, os preceitos 

pedagógicos descritos no método também estavam em consonância com os objetivos de 

formação do Estado. 

Vários textos legais foram produzidos indicando a operacionalização da adoção do 

método, porém nas experiências práticas e debates ocorridos, a inviabilidade do ensino mútuo 

foi se estabelecendo decorrente da ausência de espaços adequados e materiais didático-

pedagógicos e a inexistência de instituições que promovessem a formação dos professores. 

(FARIA Filho, 2000) 

Apesar de contestada, a experiência com o método mútuo reforçou ainda mais a 

necessidade de materiais, espaço e tempo específico para a instrução e da formação dos 

professores, na direção da especificidade da escola. 

No decorrer dos anos 40 a meados dos 70 do século XIX, o método mútuo vai sendo 

substituído pelo método misto, que reunia as vantagens do método individual e do mútuo. 

Essa prática permitia, a organização de classes mais homogêneas, a otimização do tempo, a 

organização dos conteúdos em níveis, por exemplo. (idem) 

A adoção desse método exigia a produção de materiais didático-pedagógicos, como 

livros, cadernos e o quadro negro, para que um maior número de alunos fosse atendido ao 

mesmo tempo, evidenciando a necessidade de um espaço próprio. 

A partir da década de 70 daquele século, começava a ser difundido no Brasil o método 

intuitivo, que permite uma mudança nas relações entre alunos e professor, pois acentuava a 

importância dos processos de aprendizagem dos primeiros. 



O método intuitivo surgiu na Alemanha no final do século XVIII pela iniciativa de 

Basedow, Campe e, principalmente Pestalozzi. Baseava-se na valorização da intuição como 

fundamento de todo o conhecimento em que a aquisição dos conhecimentos decorria dos 

sentidos e da observação. (REMER e STENTZLER, 2009) 

O debate em torno do método intuitivo ganhou expressão dentro do movimento de 

difusão da escolarização das classes populares e da organização dos sistemas nacionais de 

ensino a nível internacional. 

O ensino intuitivo passou a ser tema constante nos manuais de lições de coisas, 

compêndios de pedagogia e relatórios oficiais, também em exposições e congressos 

pedagógicos, constituindo-se, segundo as autoras supracitadas, como uma das importantes 

inovações pedagógicas da escola na segunda metade do século XIX.  

As lições de coisas, práticas importantes no método, podiam ser aplicadas como um 

exercício à parte ou inseridas em todo o programa de ensino. O objetivo das lições de coisas 

no ensino primário seria despertar e aguçar a observação das coisas (objetos escolares ou 

levados para a escola), fazer com que as crianças vejam, toquem, meçam, comparem, 

identifiquem e então conheçam. 

Dessa forma a condição de possibilidade de êxito da ação escolar são as atividades dos 

alunos como sujeitos do processo de aprendizagem e do professor como mediador nesse 

processo. (FARIA Filho, 2000) 

Podemos perceber na discussão do trabalho de Shelbauer (2006) que na capital do 

Império, o discurso esteve vinculado, sobretudo, às iniciativas governamentais, tanto na 

legislação, como nos fóruns educacionais que ocorreram nas décadas finais do século XIX.  

No Brasil, a introdução do método intuitivo ocorreu inicialmente por algumas escolas 

particulares, como uma inovação. No contexto da ação política, foi Rui Barbosa quem 

defendeu o método, apresentando-o pela primeira vez no Brasil, de forma mais sistemática, 

com princípios e fundamentos. (REMER & STENTZLER, 2009) 

Uma das muitas conferências internacionais sobre o método, a de Paris em 1878, foi 

fonte utilizada por Rui Barbosa para compor a parte relacionada ao Método Intuitivo e lições 

de coisas nos Pareceres de 1883. Também foi citada, no mesmo ano, no Relatório de Leôncio 

de Carvalho sobre a Exposição Pedagógica do Rio de Janeiro e figurou entre a bibliografia da 

Escola Normal de São Paulo, na década de 1880. (SCHELBAUER, 2006) 

Remer e Stenzler (2009) relatam a importância de Rui Barbosa na consolidação do 

método a partir de sua entrada, em 1880, na Comissão de Instrução Pública da Câmara, e a 

elaboração de seus Pareceres, nos quais solidifica sua proposta para o sistema educacional 



brasileiro, evidenciando a concepção de que a instrução representava um meio para atingir os 

ideais de modernização e assim transformar o país em uma nação desenvolvida. Em 31 de 

maio de 1884, em reconhecimento ao seu trabalho, D. Pedro II concede-lhe o título de 

Conselheiro. 

Nesses Pareceres as “Lições de Coisas” foram ressaltadas como elemento primordial 

para a renovação da escola primária. Neles Rui Barbosa defende uma educação integral 

(educação física, intelectual e moral), em que a ciência revelava-se como o melhor meio para 

a disciplina intelectual e moral. Essa idéia converteu-se no primeiro fundamento pedagógico 

sistemático para a seleção dos conteúdos à escola primária. (REMER & STENTZLER, 2009) 

Outra contribuição desse intelectual, como apontado pelas autoras, foi a tradução do 

livro de Norman Allison Calkins, publicado no Brasil em 1886 com o título de “Primeiras 

Lições de Coisas”. Este se tornou manual de orientação dos professores e foi difundido nas 

escolas normais e primárias no final do século XIX e início do XX. 

A execução do método intuitivo no Brasil se estendeu até as primeiras décadas da 

República e foi possibilitada pela apropriação de experiências desenvolvidas em outros países 

e reorganizadas a partir da realidade cultural brasileira. 

 

Espaço próprio  e formação docente 

Pode-se perceber, a partir das discussões já feitas, que a expansão da escolarização e a 

partir disso a adoção de métodos pedagógicos diferenciados, implicou na necessidade de 

materiais didático-pedagógicos e espaços físicos específicos para a execução dessas práticas. 

Além disso, como o papel do professor muda de acordo com o método e seus 

princípios, a importância da formação dos professores, seguindo as diretrizes específicas para 

a boa aplicação e o sucesso das técnicas, é fundamental. 

No movimento de institucionalizar a instrução, novas representações foram sendo 

constituídas objetivando dissociar a escola de outras instituições sociais, como a Igreja e a 

família, ligadas ao cuidado da infância. De acordo com Faria Filho (2000) a educação escolar 

no Brasil assume características de uma luta do governo do estado contra o governo da casa. 

No início do Império, as escolas elementares brasileiras constituíam-se basicamente de 

escolas isoladas, regidas por um único professor. O espaço da escola confundia-se com o 

doméstico. Não possuíam instalações próprias, sendo geralmente localizadas, em salas 

alugadas pelos mestres ou acomodadas em ambientes com outros usos, quando na cidade, e 

no campo, em espaços oferecidos pelo proprietário das fazendas. (VIDAL & GVIRTZ, 1998) 

Para constituir esse novo lugar, a escola deveria ainda criar práticas educativas 



diferenciadas e próprias da escolarização. De acordo com as mesmas autoras, várias 

estratégias foram mobilizadas na produção desse próprio, como: a constituição de um corpo 

de especialistas, a dissociação do tempo escolar do tempo comunal, a construção de espaços 

específicos à prática educativa, a proliferação de materiais escolares e a produção de 

disciplinas escolares, dentre outras. 

A falta de espaços próprios gerava problemas como as condições higiênicas, que 

prejudicavam a saúde e aprendizagem dos alunos, além da dificuldade de fiscalização dos 

professores e dos altos custos dos alugueis. 

Em meados do século XIX surge em São Paulo e posteriormente em outros estados 

brasileiros os grupos escolares, definidos por Faria Filho (2000, p. 147) como “as primeiras 

construções públicas próprias para as realizações da instrução primária.” 

Segundo ele, a cultura escolar elaborada tendo como eixo articulador os grupos 

escolares, atravessou o século XX, sendo referência básica para a organização seriada das 

classes, para a utilização racionalizada do tempo e dos espaços e para o controle do trabalho 

docente. 

Nas primeiras décadas oitocentistas ensinar começou a ser representado como uma 

atividade realizada por especialistas e o surgimento das primeiras escolas Normais, a partir de 

1835, fortaleceu esse movimento de construção do campo pedagógico, instituindo o lugar da 

produção discursiva sobre a prática e teoria educativa. 

A primeira escola Normal brasileira foi criada na Província do Rio de Janeiro, pela Lei 

n° 10, de 1835, que determinava que houvesse na capital da Província uma escola Normal, 

para que nela se habilitarem as pessoas destinadas ao magistério da instrução primária e os 

professores atualmente existentes que não tiverem adquirido necessária instrução nas escolas 

de ensino mútuo, na conformidade da Lei de 15/10/1827 (TANURI, 2000). 

A escola seria regida por um diretor, também professor, e contemplaria em seu 

currículo: ler e escrever pelo método lancasteriano, as quatro operações e proporções, a língua 

nacional, elementos de geografia e princípios de moral cristã. Os pré-requisitos para ingresso 

eram apenas ser cidadão brasileiro, ter 18 anos de idade, boa morigeração e saber ler e 

escrever. 

Ainda conforme Tanuri (2000), a primeira escola normal do Brasil funcionou apenas 

até 1849 e após quatro anos de funcionamento, ela havia formado apenas 14 alunos, dos quais 

11 se dedicaram ao magistério. Em 4/2/1859, a Lei Provincial 1.127 determinou a criação de 

outra Escola Normal na Capital da Província, cujo curso teria a duração de três anos, 

compreendendo em seu programa: língua nacional, caligrafia, doutrina cristã e pedagogia, na 



primeira cadeira; aritmética, inclusive metrologia, álgebra até equações do segundo grau, 

noções gerais de geometria teórica e prática, na segunda cadeira; elementos de cosmografia e 

noções de geografia e história, principalmente do Brasil dadas pela terceira cadeira. 

Após à criação da primeira escola normal, como apontado pela mesma autora, outras 

províncias também criaram instituições semelhantes: em Minas Gerais, em 1835 (instalada 

em 1840); na Bahia, em 1836 (instalada em 1841); em São Paulo, em 1846; em Pernambuco e 

no Piauí, em 1864 (ambas instaladas em 1865); em Alagoas, em 1864 (instalada em 1869); 

em São Pedro do Rio Grande do Sul, em 1869; no Pará e Sergipe, em 1870 (instaladas em 

1871); no Amazonas, em 1872, embora já tivesse sido criada uma aula de Pedagogia no Liceu 

em 1871; no Espírito Santo, em 1873; no Rio Grande do Norte, em 1873 (instalada em 1874); 

no Maranhão, em 1874, com a criação de uma escola normal particular, subvencionada pelo 

governo; na Corte, em 1874, também com a criação de uma escola normal particular, 

subvencionada pelo governo, e em 1876 com a criação de uma escola normal pública 

(instalada apenas em 1880); no Paraná, em 1876; em Santa Catarina, em 1880; no Ceará, em 

1880 (instalada em 1884) (Moacyr, 1939a, 1939b, 1940); no Mato Grosso, em 1874 (Siqueira, 

1999, p. 210); em Goiás, em 1882 (instalada em 1884); na Paraíba, em 1884 (instalada em 

1885) . 

As experiências das Escolas Normais dependem do contexto das províncias em que 

foram instaladas, cada local organizou seu próprio sistema de ensino com características bem 

específicas, mas todas davam ênfase ao domínio do método mútuo, condição estabelecida 

pela Lei Geral do Ensino de 1827, até que esse método fosse substituido postertiormente. 

As primeiras escolas Normais foram destinadas exclusivamente aos elementos do sexo 

masculino, mesmo com as disposições na Lei Geral do Ensino de 1827 a possibilidade de 

formação de mulheres, desde que fossem seguidas as normas de currículo diferenciado, para o 

ensino das mulheres seriam excluídas as noções de geometria, e quanto à instrução em 

aritmética, ficaria restrita ao ensino das quatro operações, sendo incluídas disciplinas que 

serviriam para a economia doméstica. 

Nos anos finais do Império, as escolas normais foram sendo abertas às mulheres, 

introduzindo-se em algumas a coeducação. A partir da década de 70, as escolas normais 

tinham como público uma maioria de mulheres, esse fato pode ser em decorrência dos baixos 

salários dos professores, o que desmotivava os homens a exercerem a profissão. 

Conforme Souza (1998), este viria a se constituir um dos primeiros campos 

profissionais respeitáves, para o padrão da época, abertos à atividade feminina. Além da 



necessidade de professores, o insitnto maternal é usado como argumento para incorporar a 

mulher nesse campo de trabalho. 

Schueler (2005) discute sobre o persistente déficit de professores, por faltarem pessoas 

habilitadas, para solucionar o problema, o Regulamento de Instrução Primária e Secundária da 

cidade do Rio de Janeiro de 1854 oficializou a prática de formação de professores adjuntos. 

Os professores adjuntos eram recrutados entre os alunos das escolas públicas primárias da 

Corte, meninos ou meninas com 12 anos de idade completos, que se encontravam em 

processo de formação na instrução primária e possuíam bom rendimento escolar, tanto do 

ponto de vista do conteúdo como das normas de comportamento exigidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As discussões sobre o ensino no Império se constituíram através da relação entre as 

necessidades do Estado, as concepções sobre educação disseminadas no período e o 

desenvolvimento da sociedade nacional.  

Pode-se perceber como a adoção dos métodos procurou-se adequar a uma otimização de 

tempo, espaço e recursos em direção a expansão da oferta revelando necessidades que se 

direcionam para a institucionalização da escola como espaço ideal para o ensino. 

Aliado a isso, a formação dos professores e a aquisição de materiais didático-pedagógicos 

se configuram como elementos que possibilitassem um maior e mais efetivo atendimento às 

demandas da instrução pública, pata atingir as pretensões do Estado de formação de um povo. 

Essas “inovações” no Império, em relação a uma nova organização escolar, os grupos 

escolares, a disseminação de um novo método, o intuitivo, além da expansão da oferta e 

consequentemente da necessidade de professores e da formação destes nas Escolas Normais, 

com a presença marcante da mulher no exercício do magistério, representam marcos no 

desenvolvimento da profissão docente e no papel desse profissional no ensino e na educação 

da sociedade. 
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