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A presente comunicação tem por finalidade apresentar algumas considerações iniciais sobre o
processo de materialização da educação brasileira, cujo objetivo é demonstrar como ocorreu a
criação de um espaço específico e pensado para o ensino, principalmente o secundário, bem
como a reestruturação da educação através das políticas implantadas pelo Governo Imperial
considerando que neste contexto configuraram-se as primeiras reformas e implantação de
instituições escolares pelo território nacional, com intuito de centralização do poder sobre o
ensino e controle social atendendo necessidades políticas e econômicas, onde seus
desdobramentos refletiram no âmbito social e cultural. Como marco temporal inicial, temos as
últimas décadas do século XVIII, momento de implementação das Políticas de Instrução e de
ensino oficializados pelo Estado e as primeiras décadas do século XIX, ocasião de criação dos
Lyceus que ofertavam o ensino secundário. Dessa forma, delineamos a seguinte problemática:
como ocorreu o processo de Instrução e materialização dos métodos de ensino da educação
brasileira neste contexto Esta pesquisa possibilitará conhecer importantes aspectos sobre
instituições escolares do ensino secundário e suas características no período proposto. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram de natureza documental e bibliográfica com a
finalidade de problematizá-las à luz dos objetivos, visto que a pesquisa se encontra em
andamento. Nesta comunicação pretende-se expor algumas particularidades do ensino
secundário brasileiro.

A INSERÇÃO DO BRASIL NO PROCESSO DE MATERIALIZAÇÃO DO ENSINO

THE INSERTION OF BRAZIL IN THE PROCESS OF TEACHING MATERIALIZATION.

LA INSERCIÓN DEL BRASIL EN EL PROCESO DE MATERIALIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Eixo 11. Educação, Sociedade e Práticas Educativas

RESUMO

A presente comunicação tem por finalidade apresentar algumas considerações iniciais sobre o processo de
materialização da educação brasileira, cujo objetivo é demonstrar como ocorreu a criação de um espaço específico
e pensado para o ensino, principalmente o secundário, bem como a reestruturação da educação através das
políticas implantadas pelo Governo Imperial considerando que neste contexto configuraram-se as primeiras
reformas e implantação de instituições escolares pelo território nacional, com intuito de centralização do poder
sobre o ensino e controle social atendendo necessidades políticas e econômicas, onde seus desdobramentos
refletiram no âmbito social e cultural. Como marco temporal inicial, temos as últimas décadas do século XVIII,
momento de implementação das Políticas de Instrução e de ensino oficializados pelo Estado e as primeiras
décadas do século XIX, ocasião de criação dos Lyceus que ofertavam o ensino secundário. Dessa forma,
delineamos a seguinte problemática: como ocorreu o processo de Instrução e materialização dos métodos de
ensino da educação brasileira neste contexto Esta pesquisa possibilitará conhecer importantes aspectos sobre
instituições escolares do ensino secundário e suas características no período proposto. Os procedimentos
metodológicos utilizados foram de natureza documental e bibliográfica com a finalidade de problematizá-las à luz
dos objetivos, visto que a pesquisa se encontra em andamento. Nesta comunicação pretende-se expor algumas
particularidades do ensino secundário brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Instituições Escolares. Educação Brasileira.

ABSTRACT

This paper aims to present some initial considerations about the process of materialization of Brazilian education,
whose objective is to demonstrate how the creation of a specific space and thought for teaching, especially
secondary education, as well as the restructuring of education through policies implemented by the Imperial
Government, considering that in this context the first reforms and implantation of school institutions by the
national territory were configured, with the purpose of centralizing the power over the teaching and social control
attending political and economic necessities, where their unfoldings reflected in the social and cultural scope. As
an initial time frame, we have the last decades of the eighteenth century, the moment of implementation of
education policies and education officialized by the State and the first decades of the nineteenth century, the
occasion of the creation of Lyceus who offered secondary education. In this way we delineate the following
problem: how did the process of Instruction and materialization of the methods of teaching of the Brazilian
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education occurred in this context This research will make it possible to know important aspects about secondary
school institutions and their characteristics in the proposed period. The methodological procedures used were of
documentary and bibliographic nature with the purpose of problematizing them in light of the objectives, since the
research is in progress. This paper intends to expose some particularities of Brazilian secondary education.

KEYWORDS: Ensino. Instituições Escolares. Educação Brasileira.

RESUMEN

La presente comunicación tiene por finalidad presentar algunas consideraciones iniciales sobre el proceso de
materialización de la educación brasileña, cuyo objetivo es demostrar cómo ocurrió la creación de un espacio
específico y pensado para la enseñanza, principalmente el secundario, así como la reestructuración de la
educación a través de las políticas implantadas por el Gobierno Imperial, considerando que en este contexto se
configuraron las primeras reformas e implantación de instituciones escolares por el territorio nacional, con la
intención de centralizar el poder sobre la enseñanza y el control social atendiendo necesidades políticas y
económicas, donde sus desdoblamientos reflejaron en el ámbito social y cultural. Como marco temporal inicial,
tenemos las últimas décadas del siglo XVIII, momento de implementación de las Políticas de Instrucción y de
enseñanza oficializadas por el Estado y las primeras décadas del siglo XIX, ocasión de creación de los Lyceus que
ofrecían la enseñanza secundaria. De esa forma delineamos la siguiente problemática: ¿cómo ocurrió el proceso
de Instrucción y materialización de los métodos de enseñanza de la educación brasileña en este contexto Esta
investigación posibilitará conocer importantes aspectos sobre instituciones escolares de la enseñanza secundaria
y sus características en el período propuesto. Los procedimientos metodológicos utilizados fueron de naturaleza
documental y bibliográfica con la finalidad de problematizarlos a la luz de los objetivos, ya que la investigación se
encuentra en marcha. En esta comunicación se pretende exponer algunas particularidades de la enseñanza
secundaria brasileña.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza. Instituciones Escolares. Educación Brasileña.

1 Introdução

Nesta pesquisa em andamento, propomos um estudo de cunho documental através de relatórios do presidente de
província, decretos e atos adicionais de reforma da educação e bibliográfico, cujo objeto é a materialização da educação
brasileira compreendendo como ocorreu a criação de um espaço específico e pensado para o ensino, visto que se trata de
um contexto se iniciaram as primeiras reestruturações no campo da educação através das políticas implantadas pelo
Governo Imperial, visando atender as demandas em torno da instrução e implantação de instituições educativas,
idealizadas para atender o público alvo de cada nível de escolaridade e pensado principalmente para atender o processo
de modernização do Estado e da Educação.

Esta pesquisa pretende abordar alguns aspectos históricos sobre as reformas realizadas no âmbito educacional,
especificamente das instituições de ensino secundário, em sua materialização como um espaço para o saber, entendendo
as dificuldades enfrentadas por essas instituições, visto que houve mudanças nas práticas de ensino, além de ser um
período marcado por mudanças na legislação educacional fruto das mudanças sociais e culturais ocorridas no pais através
do advento do pensamento de modernização da nação.

Diante de tal situação foram necessárias estratégias políticas que fossem viáveis a submissão do ao rei, tais artifícios serão
melhores expostos no desenvolvimento deste trabalho, porém foram realizadas de forma pacífica e para tal encontrou-se
como solução a adoção do ensino como forma de torna a população dócil, através do sentimento nacionalista, do ideal de
educação, progresso e de cultura. Tornando-se a instrução um meio de controle social o que trouxe consigo discussões
sobre métodos a serem adotados no Brasil.

Com o advento de algumas discussões sobre o ensino, formuladas pelos intelectuais e políticos brasileiros desse contexto,
compreendemos que estas caracterizavam uma perspectiva de organização da educação no Brasil e intencionava-se um
melhor ensino e preparo dos seus filhos com intuito de ocupar cargo nos setores administrativos e posteriormente para
atender as necessidades econômicas. O ensino secundário era restrito à classe mais abastada e com condições de arcar
com as despesas do ensino, enquanto a contemplação ao público (que não poderia pagar os seus estudos) era reservada
apenas o acesso ao ensino primário.

Este caráter de acesso e privilégio à instrução após o ensino primário reservava-se para os filhos da elite, através de
manobras que auxiliaram na sua continuidade a exemplo dos exames para o ensino secundário e exames de admissão na
Faculdade, seja nos grandes centros urbanos ou fora do país, sendo tão somente possibilitado por boas condições
financeiras e pela necessidade de preparação da elite para melhor servir ao Poder Central.

No decorrer desse estudo, temos como objetivo compreender como ocorreu criação de um espaço específico e pensado
para o ensino, bem como a centralização do ensino de acordo com o poderio do Governo Central no período proposto.
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Buscamos problematizar as questões que embasavam o ensino, obtendo perspectivas dos processos investigados, além
relacionar alguns tópicos sobre os reflexos sociais e culturais frutos do movimento de estruturação social baseada na
modernização sobre a educação, tendo como exemplo: a modificação da rotina para atender a demanda do cotidiano
escolar com horários estabelecidos.

O sistema de ensino e o currículo escolar, no Brasil, estiveram por muitos anos direcionados para o trabalho, como vemos
nas constituições e nas legislações sobre a educação que vigoraram no Brasil. Este trabalho se insere no campo da
História da Educação sobre o viés da História cultural, tendo como referencial os estudos sobre instituições educativas,
segundo a compreensão e explicação dos processos e os compromissos sociais como condição instituinte de regulação e
de manutenção normativa (MAGALHÃES, 2004).

A História Cultural trouxe consigo grande contribuição para o campo de estudos de instituições educativas, principalmente
através da noção de cultura escolar, possibilitando investigações mais analíticas e trazendo novos diálogos através da
interdisciplinaridade possibilitando ainda a reflexão sobre a relação escola com a sociedade, com meio e contexto, aqui
pautados em nossa pesquisa (FERRONATO, 2010).

Desta forma, compreendemos como relevante uma exposição que possibilite a visão ampla de como ocorreu o processo de
materialização da educação brasileira através das instituições de ensino e como estas eram influenciadas por fatores
políticos e econômicos a fim de atender às demandas sociais tendo como contexto as últimas décadas do século XVIII -
momento de implementação das Políticas de Instrução e de ensino oficializados pelo Estado - e as primeiras décadas do
século XIX - ocasião de criação dos Lyceus que ofertavam o ensino secundário.

2 Reflexões sobre as Instituições de Ensino Secundário

Nas últimas décadas, cresceram o número de pesquisas relacionadas ao meio escolar, ensino e educação, destacando-se
a temática das análises dos processos históricos de escolarização da infância, tendo a criança como objeto de práticas
institucionais que são fundadas com bases na produção do saber técnico e científico. Nessa perspectiva, a constituição dos
saberes foi fundamentada de acordo com a concepção de educabilidade da infância, voltada para a formação do indivíduo
moderno e para a razão (GOUVÊA, 2014).

Porém, as reflexões desenvolvidas nesse âmbito voltavam-se principalmente para crianças da elite europeia, uma vez que
o processo educativo estava aliado à educação doméstica, sendo um processo contínuo e que por vezes era desenvolvido
no interior da casa e feito pelo mestre e a família. Em sentido oposto, estavam as camadas populares às quais foi negado
por muito tempo o acesso a uma cultura formal, ou seja, hábitos e costumes tidos como “civilizados”.

Com a criação de um espaço e tempo dedicados às práticas educativas, ou seja, a criação de instituições voltadas para
ensino, foi definindo o “ofício de aluno” para a criança com a idade escolar. Tornou-se a criança o sujeito da ação escolar
que deveria ocorrer “publicamente” e de forma “gratuita”, o que posteriormente inspirou a criação das leis de
obrigatoriedade escolar, estabelecendo como responsabilidade do Estado a oferta do ensino.

Entretanto, é somente a partir do século XIX que se inicia o processo de democratização do ensino, passando as nações,
inclusive o Brasil, a investir na educação elementar para as camadas mais pobres. A escola formaria o sentimento de
vínculo entre indivíduo e nação além de que permitiria a racionalização das condutas através do autocontrole, promovendo
a “civilização” da população e consequentemente firmando os valores adquiridos nos espaços escolares.

Contudo, podemos considerar que o processo de escolarização desenvolvido pela modernidade ganhou contradições e
limites, adquirindo a escola o caráter de objeto de intervenção sobre os indivíduos em que se visa a formação do adulto.

2.1 A Tentativa de Desenvolvimento do Ensino no Brasil

Diante do estabelecimento das reformas instituídas pelo Marquês de Pombal pela Lei dos Estudos Menores ou de
Primeiros Estudos (que correspondia ao ensino primário e ao ensino secundário) estabelecida em 28 de junho de 1759,
foram instituídas as aulas régias e as aulas avulsas como regime de ensino oficial na metrópole e suas colônias.
Posteriormente, a elaboração da Lei de Estudos Maiores, em 6 de novembro de 1772, instituía reformas nos cursos
superiores, porém esta última ficou restrita a Portugal, especificamente à Universidade de Coimbra, pelo fato de não haver
instituição desse porte no Brasil.

No Brasil, através da reforma pombalina, foram adotados os estudos menores por intermédio das aulas régias para o
ensino de primeiras Letras e as aulas avulsas para o ensino secundário. Somente a partir da reforma constitucional de
1834, houve a criação de instituições a nível secundário com o intuito de reunir as cadeiras avulsas, dando-se o surgimento
de estabelecimentos denominados: Liceu e Atheneu - instituições do tipo confessional e particular, que em nosso
entendimento assumiram de caráter elitista, por atenderem apenas às classes mais favorecidas.

"Em resultado das ideias liberais, em voga na primeira metade do século XIX, principalmente na
Europa Central, novas instituições de ensino, do tipo liceal, foram criadas em Portugal e no
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Brasil. A criação das mesmas inseria-se no projeto de modernização da sociedade, que
passava por oferecer uma formação que preparasse bem aqueles que pretendiam prosseguir os
estudos superiores e os que deveriam assegurar a administração dos serviços públicos e
privados e permitir a implementação da técnica ao serviço do desenvolvimento dos seus países"
[sic] (FERREIRA, 2009, p 320 a 321).

Dando continuidade do projeto de modernização das sociedades, nas décadas de 1840 e 1850, surgiram na Europa e no
Brasil discussões sobre a necessidade de estudos científicos e técnicos com o intuito de desenvolvimento dos países. Com
efeito, no Brasil a reforma de 1854, feita pelo ministro Couto Ferraz, obteve ampla proporção chegando ao ensino primário,
secundário, técnico e superior procurando atender as necessidades de uniformizar e fiscalizar o ensino público além de
fortalecer o ensino técnico. Dando seguimento, em 1855 foi criado o Colégio Pedro II, dividindo seus estudos em dois
ciclos: os de primeira classe, que ao final possibilitava acesso ao ensino técnico e os estudos de segunda classe, que
garantiam a matrícula em instituição de nível superior, sendo uma estratégia para compatibilizar o ensino secundário com o
ensino técnico.

Outras prerrogativas a serem tratadas são as discussões sobre o ensino durante o século XIX que exigiram mudanças na
organização e estrutura do espaço escolar. Por sua vez, caracterizaram uma perspectiva de organização de acordo as
novas ideologias de pedagogias consideradas “modernas” de acordo com a época e com os métodos higienização.

Considerando que neste contexto houve mudanças significativas no âmbito educacional seguidas de reorganizações no
âmbito das instruções em seus diversos níveis, compreendemos este processo como um fruto das demandas
internacionais que visavam o progresso, civilização, educação e introdução da industrialização. No âmbito local, podemos
ressaltar as exigências da elite que pressionava a expansão do ensino primário, a adoção do ensino secundário e o
aumento de estudos das ciências.

Essas transformações refletiram-se em todos os aspectos da educação como: a legislação educacional, a fiscalização da
instrução pública por inspetores, as reformas, a necessidade de generalização e obrigatoriedade do ensino primário, a
educação complementar, dentre outros aspectos que buscavam atender aos interesses políticos da época.

As contestações sobre a função e estrutura do ensino, formação e aplicação do conhecimento, foram o objeto de
discussões neste período de formação da estrutura escolar, em que todas as funções escolares foram avaliadas e
pensadas para atender as demandas educacionais da elite, ou seja, atendendo aos interesses políticos e não aos
interesses da coletividade. Outro questionamento foram as possíveis irregularidades dos métodos aplicados pelos
professores, apurando-se negligências e tornando-se necessária a supervisão e fiscalização através dos inspetores.

Havia, no entanto, uma realidade precária como: a falta de estrutura física, a baixa remuneração e a desvalorização dos
professores perante a sociedade. Estes ainda eram obrigados a adequar-se aos imprevistos ocorridos neste período, em
exemplo do surto da febre amarela que levou ao abandono ou afastamento dos alunos da escola e a criação de uma
biblioteca pública na capital.

Vale ressaltar que, pela primeira vez no contexto histórico brasileiro, por conta do surto de febre amarela, os olhares foram
voltados para a generalização da instrução às diferentes classes da sociedade de modo que se houvesse o acesso à
instrução por toda a população. Até então, o acesso à instrução era restrito a classe dominante, havendo poucas
possibilidades de continuidade aos estudos.

Outra possibilidade era a instrução feminina através do aumento de escolas primárias, visto que para o sexo masculino o
acesso era maior. Havia, pois, a necessidade da instrução das mulheres devido à influência destas no meio familiar com a
propagação de tais conhecimentos para seus filhos, aumentando o número de pessoas com os conhecimentos básicos.

Podemos relatar que a instrução brasileira até a o período republicano foi marcada por tentativas de reformas, elaboração
de leis, implantação do colegiado, da escola normal, de universidades, dentre outros. Entretanto, houve um momento de
controvérsias para a educação porque se buscava o melhoramento do ensino, mas sem o olhar específico para as
características próprias do seu povo e se suas necessidades, trazendo modelos de outras nações que não conduziam com
a realidade local.

Diante do exposto, entendemos a educação como um fato social que está atrelado intimamente à estrutura
socioeconômica. Como vimos, o processo de instrução depende do desenvolvimento social caracterizado pelos fatores
econômicos e políticos, atendendo assim ao interesse circunstancial e a necessidade de uma progressiva modernização.

2.2 O Controle do ensino pelo Poder Central

Quando se pensa em um tipo de ensino não podemos deixar de perceber o que o caracteriza pela sua função específica,
ou seja, de acordo com as necessidades sociais que visa atender. Nesse sentido, pensar historicamente esse tipo de
ensino exige, do ponto de vista histórico, percebê-lo no contexto em que se produz e é produzido, bem como perceber que
o currículo é forjado historicamente e vem ao encontro dos valores e ideais sociais.
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No Brasil, o modelo de ensino liceal desenvolvido para ser o ensino de formação complementar e de caráter de formação
cientifica e cultural, foi adotado a partir do ano de 1825 com a criação do Lyceu Provincial de Pernambuco e se expandiu
para as demais províncias a partir da publicação do Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional foi uma medida editada para
alterar a constituição de 1824, sendo uma tentativa de conter os conflitos entre liberais e conservadores na disputa pelo
poder de forma que se estabeleceu a Regência Una, dissolveu os Conselhos de Estado e criou as assembleias legislativas
provinciais (FERRONATO, 2014).

O ensino secundário nasce com uma finalidade especifica:

"No caso do ensino secundário, sua finalidade social está diretamente ligada a
formação educativa das minorias, ou seja, um ensino voltado a classe
economicamente dominante. Seu objetivo pedagógico tem sido o de
proporcionar uma “cultura geral”, que se vinculou até certa época ao currículo
das humanidades clássicas e foi se modificando como resposta as novas
exigências socioeconômicas, incorporando os estudos das ciências e das
humanidades modernas, mas com caráter desinteressado e intelectualista,
como meio de acesso ao ensino de nível superior" (ZOTTI, 2005, p. 35).

No que se refere ao seu funcionamento, os liceus brasileiros percorreram todo o século XIX oferecendo cadeiras de cunho
bacharelesco e muitas vezes sofrendo com as críticas dos vários agentes e instituições sobre os baixos números de alunos
matriculados em instituições que demandavam muitos recursos para funcionar. Assim, temos que muitas destas
instituições não terão vida longa como, por exemplo, o Lyceu de Coritiba, fundado em 1846 e fechado em 1869, ou mesmo
o Lyceu Sergipense, que foi fundado duas vezes e funcionou de forma precária até seu fechamento em 1855, sendo
substituído pelo Atheneu Sergipense.

No entanto, outros liceus como, por exemplo, o Lyceu Provincial da Parahyba do Norte, terão uma vida mais duradoura.

Vale destacar a reforma constitucional de 1834 que foi umas das principais formas de efetivação do Poder Central de obter
a centralização do poder sobre o ensino. Essa reforma estabeleceu segundo o art. 10 § 2 o “direito as Províncias de legislar
sobre a instrução pública e sobre os estabelecimentos que as promovem com exceção das faculdades, cursos jurídicos,
academias e quaisquer estabelecimentos que fossem criados posteriormente por lei geral”.

Tal artigo possibilitaria a dualidade de competências sobre o ensino criando dois sistemas paralelos: um provincial, sobre
responsabilidade da Assembleia Provincial e o geral, de responsabilidade da Assembleia Geral, porém não chegou a se
efetivar já que não houve criação de estabelecimentos por leis gerais a nível primário e secundário limitando-se quase que
exclusivamente ao Município da Corte. Desta forma, as províncias ficaram a cargo do ensino primário e secundário e o
Poder Geral do ensino superior, o que monopolizou os estudos maiores, com exceção das aulas avulsas que eram
supervisionadas diretamente pelo centro até a sua extinção em 1857 (HAIDAR, 2008).

O Poder Central, buscando o controle sobre o ensino, e principalmente o ensino secundário, estipulou medidas para
comandar indiretamente as instituições escolares. A partir do ato adicional de 1834, iniciou-se uma tentativa de
organização do ensino secundário público, surgindo os primeiros liceus provinciais que reuniam as cadeiras avulsas
existentes nas capitais das províncias. Na organização anterior, o ensino estava fragmentado e apesar da
descentralização, os poderes gerais mantiveram o controle do ensino secundário.

Outra medida estabelecida pelo Poder Central foi o decreto de 2 de dezembro de 1837 que estabeleceu a criação do
Colégio de Pedro II para oferta o ensino secundário na Corte. Este ocupou as instalações do antigo Seminário São
Joaquim, organizando seu ensino em um curso de 6 a 8 anos, que ofertava disciplinas exigidas como preparatório para o
ingresso na Academia. Esta instituição em caráter de exceção concedia ao final do curso o título de Bacharel em Letras,
dando-lhe o direito de matrícula em qualquer Faculdade do Império sem realização de provas (HAIDAR, 2008).

O Colégio Pedro II foi criado para servir de modelo para as demais instituições que ofertassem o ensino secundário de
caráter público ou particular em todo o território brasileiro e pretendia atender à elite da Corte e das províncias brasileiras.
O seu plano de estudos foi construído sendo voltado para preparar os alunos para os cursos superiores e aumentar os
estudos de humanidades no Brasil (FERREIRA, 2009).

Dessa forma, obrigava-se voluntariamente a adoção das disciplinas estipuladas pelo Centro, através do Colégio Pedro II.
Porém, os liceus provinciais, mesmo ofertando as mesmas disciplinas preparatórias e aprovando seus alunos, não
obtinham pelo Centro o direito ao título de aprovação obrigatória para a matrícula nas Academias mesmo com a realização
de novas provas, ocasionando o abandono dos estudos em liceus das províncias e optando em concluí-los na Corte, onde
se obtinha o certificado necessário. Como uma das causas da evasão, detectou-se a má qualidade do ensino secundário
provincial, que levava ao não reconhecimento das aprovações.
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As Assembleias Provinciais, por sua vez, procuravam a consolidação do ensino secundário em suas províncias, buscando
atender as necessidades locais, em equivalência aos liceus como o Colégio Pedro II. Tal fato aparte, em 1846, a Comissão
de Instrução Pública composta por deputados liberais apresenta um projeto de criação de um Liceu nacional na Corte,
prevendo uma equiparação dos liceus provinciais ao adotar a aulas avulsas que seguiam modelo das aulas régias, estando
espalhadas pelo território nacional, e que preparava para os exames de admissão em faculdades.

O monopólio do ensino superior proporcionou ao Poder Geral uma influência sobre o ensino secundário ofertado pelas
províncias, pois estes tinham como função preparar os candidatos para exames de ingresso nas escolas superiores do
Império e para tal, as instituições de ensino secundário ofertavam disciplinas fixadas pelo Centro.

Tal modelo de equiparação dos liceus provinciais foi um meio de uniformizar os estudos preparatórios em todo o país sem
ferir os direitos das Assembleias Legislativas Provinciais.

No entanto, a emenda não foi aprovada, não houve nem a criação do Liceu de externos devido à falta de recurso e tão
pouco ocorreu o reconhecimento dos diplomas conferidos pelos liceus provinciais que se equiparavam ao Colégio Pedro II
ou ao internato.

Dois outros fatores influenciaram para a falta de progresso da instrução pública nas províncias: o primeiro motivo foi a falta
de instabilidade dos presidentes de províncias em seus cargos, e por tal, os mesmos estavam voltados para os problemas
políticos. Em segundo, a insuficiência de recursos financeiros que impossibilitava as reformas, deixando-as somente no
papel. Tal dificuldade financeira ocasionou a desoficialização do ensino através do aumento de estabelecimentos
particulares.

Podemos concluir que o poder central se mantinha no controle do ensino secundário sobre todo o império de maneira
constitucional e sem aferir as leis, através da adesão das províncias voluntariamente às normas estabelecidas pelo poder
Central ao seguir o modelo estabelecido ao Colégio Pedro II, que era um estabelecimento de caráter geral, ou seja, o
modelo Central de ensino a ser copiado pelos liceus provinciais.

Outras interrogações estavam em torno dos planos de estudos, pois no Colégio Pedro II o ensino de humanidades
predominava sobre as demais áreas do conhecimento ficando assim o ensino de ciências em segundo plano. Tendo em
vista que a criação das instituições para oferta o ensino secundário deveria ser voltada para o desenvolvimento do
conhecimento científico, deveria ser prioridade o ensino das ciências, sendo considerado como uma forma de
desenvolvimento da nação através da formação de técnicos capazes de servir ao desenvolvimento da industrialização.

Tal prerrogativa instaurou o dilema do ensino clássico versus o ensino científico, resultado de ideias pedagógicas
transnacionais que buscavam atender aos objetivos e interesses nacionais de progressão econômica.

Porém, mesmo tendo como função a oferta um ensino voltado para preparação dos exames da Faculdade, os planos de
estudos não estavam voltados tão somente para tal função, mas também preparavam para funções de técnicos levando o
Colégio Pedro II a fazer reformas e mudanças, como vemos a seguir.

“O Colégio Pedro II, depois de vivenciar dois planos de estudos, que visavam a
vinculação com o ensino técnico, mudou suas finalidades, sendo que o novo
plano retomou a orientação adotada nos planos de 1838 e 1841, que visavam
elevar estudos de Humanidades Clássicas no Brasil e servir de preparatório aos
cursos superiores” (FERREIRA, 2009, p 335).

Outra problemática foi a dificuldade para realizar a instrução de primeiras letras nos lugares mais distantes e isolados, visto
que nesse período o acesso à escolarização era precário e inexistente, por dois fatores: o primeiro, a falta de escolas e o
segundo, a falta de professores, devido à ausência de instituições de formação para professores.

No tocante à formação de professores e para atender a demanda de docentes, foram criados decretos que estabeleceram
a criação das primeiras escolas normais no Brasil. Através do Ato Adicional, em 1835, surgiu a primeira Escola Normal do
país, em Niterói. Em seguida, outras Escolas Normais foram criadas visando melhorias no preparo do docente. Em 1836 foi
criada a da Bahia, em 1845 a do Ceará e, em 1846, a de São Paulo. Todas objetivavam preparar professores para oferecer
a instrução de primeiras letras.

Ao término do período em foi intitulado como Império, o quadro circunstancial do ensino era de poucas Instituições
Escolares, com apenas alguns liceus províncias nas capitais, porém nem todos os liceus obtiveram vida longa fechando
antes mesmo do fim do Império.

Cabe ressaltar que outra forma comum de Educação nos anos oitocentos foram as aulas régias, em que se lecionava em
um espaço privado, ou seja, na residência dos professores, o que é característico desse padrão de ensino, devido à falta
de instituições de ensino, ou seja, prédios que servissem como espaço específico, demarcando o início efetivo do tipo de
ensino implantado pelo Marquês de Pombal, em 1759.
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No entanto, com a criação e aumento de número de colégios, principalmente particulares, nas últimas décadas do século
XIX e início do XX, houve uma adesão gradativa das elites ao modelo de ensino coletivo proporcionado pelas escolas e em
especial aos modelos de internato e externato, sendo conhecido como ensino oficial e reconhecido pelo Estado como
forma de substituir a educação doméstica.

No tocante às Instituições privadas, instaladas nas principais cidades, obtiveram crescimento pelo território. Os cursos
normais, no entanto, não obtiveram crescimento significativo e estavam em quantidade insatisfatória para as necessidades
e demandas do país.

Os cursos superiores que garantiam o projeto de formação (de médicos, advogados, políticos e jornalistas) permaneceram
nas mesmas condições e normas. Dessa maneira, vemos o grande abismo educacional entre a elite e a maioria da
população brasileira excluída dos interesses do governo Imperial.

Considerações Finais

O processo de materialização da educação brasileira ocorre em um ciclo longo de reformas que visam modernizar a escola
e o ensino. Tal movimento se inicia com as reformas pombalinas que é a primeira tentativa de modernização do ensino,
que mesmo não alcançando uma boa organização e estruturação obteve sua contribuição ao estabelecer as ciências como
prioridade do ensino.

Nesse contexto, a educação é reinventada em sua forma de se estabelecer na sociedade, na sua função e
responsabilização do ensino, assim vemos que pouco a pouco se estabeleceu uma estruturação voltada para o saber
científico. Voltam-se os olhares para educação para atender demandas do contexto internacional que visam à
modernização e civilização do povo brasileiro, entretanto, a grande maioria não chega a ter o acesso à educação,
reservando-se apenas ao ensino de primeiras letras. Esse fato conduziu-nos às raízes das desigualdades sociais que
ocorreram e que ocorrem até os dias atuais.

Podemos concluir que tais considerações abordadas nesse estudo mostram o caráter da formação do processo de
escolarização do povo brasileiro, seguido pelo contexto marcadamente influenciado por novas ideias e reformas
educacionais que sempre estiveram atreladas aos interesses do Poder Central, tendo em vista o controle e a ordem sobre
a nação, destacando-se interesses de ordem política e econômica.

Ficou evidente que a educação estava direcionada para a preparação da elite, ou seja, para a minoria da população. Para
tal, a maioria ficaria restrita ao acesso ao ensino primário configurando-se a precariedade do ensino público.

Podemos ressaltar então que as reformas sofridas na educação brasileira neste contexto foram uma forma de tentar
acalmar os ânimos e de atender as demandas da época, sendo possíveis devido às necessidades de se adequar o Brasil
aos interesses de Portugal, considerando os anseios da elite e do esforço em “civilizar” a população em geral. Percebe-se
que o olhar voltado especificamente para a cultura local, miscigenada, e para a necessidade de se criar um modelo
educacional genuíno foi contraposto por um modelo educacional copiado, importado e nem sempre satisfatório e
adequado.

A escola então é vista pelo Poder Público como uma formadora de um papel social, em que o aluno torna-se subordinado
ao seu poder através de valores sociais que visem o nacionalismo, ou seja, fez-se da instrução uma forma de distinção
social segundo Romanelli (2010, p. 24), "a necessidade de manter os desníveis sociais teve, desde então, na educação
escolar, um instrumento de reforço das desigualdades. Nesse sentido, a função da escola foi a de ajudar a manter
privilégios de classes, apresentando-se ela mesma como uma forma de privilégios, quando se utilizou de mecanismos de
seleção escolar e de um conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar ás diversas camadas sociais sequer uma
preparação eficaz para o trabalho".

Assim, podemos perceber que a história brasileira, no contexto elencado, comporta a educação em múltiplos sentidos, mas
sempre com implicações claras com vistas a manter o privilégio das classes dominantes, ou seja, estando a serviço de
interesses políticos e econômicos. A difícil situação em que muitas pessoas vivem sob o sistema econômico tem a
contribuição dos sistemas de educação desenvolvidos ao longo do tempo em análise. Se hoje criticamos tanto a forma de
alienação e opressão do sistema de trabalho, as injustiças e desigualdades sociais no Brasil, podemos associá-las à
própria história da educação.
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