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Resumo:

O artigo ora apresentado tem por objetivo instigar a discussão acerca da relação entre Estado,
Política(s) Pública(s) estruturante(s) e a Educação alagoana do Século XIX. Tal temática compõe uma
pesquisa acadêmica, de Doutorado, em fase inicial. Nessa perspectiva, primeiramente, foram
elencadas problematizações concernentes às efervescências sociais do contexto abordado, bem
como, concepções de Estado e Políticas Públicas. Para contribuir nas análises, foram utilizadas como
fontes primárias: A primeira Constituição do Brasil (1824), o Ato Adicional (1834) e Relatórios de
presidentes de província de Alagoas. Por fim, o artigo problematizou a intensa instabilidade
administrativa vivenciada no período Imperial, na Província Alagoana, e apontou que não há
neutralidade nas decisões políticas. Além disto, sublinha que a omissão corresponde a uma opção de
Política Pública.

Palavras-chave: Estado. Políticas Públicas. Educação. Província Alagoana. Século XIX.

Abstract:

The present article aims to instigate the discussion about the relationship between State, Structural
Public Policies and Alagoan Education of the 19th Century. This topic composes an academic
research, Doctorate, in the initial phase. From this perspective, firstly, problematizations concerning
the social effervescence of the context addressed, as well as, conceptions of State and Public Policies,
were first mentioned. To contribute to the analyzes, the following primary sources were used: First
Constitution of Brazil (1824), Additional Act (1834) and Reports of presidents of Alagoas Province.
Finally, the article problematized the intense administrative instability experienced in the Imperial
period in the Alagoas Province, and pointed out that there is no neutrality in political decisions. In
addition, it underlines that the omission corresponds to a Public Policy option.

Keywords: State. Public policy. Education. Alagoas Province. XIX Century.

Resumen:

El artículo presentado tiene por objetivo instigar la discusión acerca de la relación entre Estado,
Política(s) Pública(s) estructurante(s) y la Educación alagoana del Siglo XIX. Tal temática compone
una investigación académica, de Doctorado, en fase inicial. En esa perspectiva, en primer lugar, se
plantearon problemas referentes a las efervescencias sociales del contexto abordado, así como,
concepciones de Estado y Políticas Públicas. Para contribuir en los análisis, se utilizaron como
fuentes primarias: La primera Constitución de Brasil (1824), el Acta Adicional (1834) y Informes de
presidentes de provincia de Alagoas. Por último, el artículo problematizó la intensa inestabilidad
administrativa vivenciada en el período Imperial, en la Provincia Alagoana, y apuntó que no hay
neutralidad en las decisiones políticas. Además, subraya que la omisión corresponde a una opción de
Política Pública.

Palabras clave: Estado. Políticas Públicas. Educación. Provincia Alagoana. Siglo XIX.

1 INTRODUÇÃO
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Século XIX ou período dos Oitocentos: Que época foi essa De acordo com Cambi (1999),
corresponde ao “Século da Pedagogia, dos conflitos ideológicos, modelos formativos e saberes da
educação”. Ou seria a “Era das Revoluções” como diria Hobsbawm (2015).

O período supracitado foi marcado por uma gama de descobertas e efervescências sociais em termos
globais. Podem-se citar invenções, tais como: caneta tinteiro, transmissão elétrica através de cabos,
lâmpada incandescente, surgimento da fotografia, locomotivas a vapor e elétricas, fogão a gás,
primeiro telefone, extintor de incêndio, revólver (outras armas letais), entre outros. No campo
acadêmico, sublinha-se: estabelecimento das Ciências Humanas como disciplinas científicas. No
âmbito socioeconômico: a consolidação do Capitalismo e o modo de produção industrial de
mercadorificação. Na perspectiva filosófica, sociológica e política: surgimento e consolidação da
doutrina Positivista.

É importante vincular o Brasil dos acontecimentos oitocentistas a nível mundial, tendo em vista que o
país tinha como referencial as estruturas e a cultura estrangeiras, sobretudo, europeias que eram
consideradas como modelos de “civilidade”. A respeito dessa temática, Silva (2013) exemplifica que a
influência francesa, no império brasileiro, ultrapassava os ideais políticos, tendo relação com posturas
a serem imitadas.

Tal afirmativa tem como referencial: vestígios localizados nos jornais da época. Em vinte e oito
exemplares do Jornal Orbe de 1879, por exemplo, foram reservados espaços para a publicação de
um folhetim chamado “Senhora Olympia”, traduzido especialmente do francês, com dupla finalidade:
entreter seus leitores e apontar modelos comportamentais, os quais deveriam ser valorizados.

O cenário político do Brasil oitocentista foi marcado por mudanças e ebulições, a saber: em sua
primeira década, existe a chegada da família Real e Corte Portuguesa (1808), transformando o Rio de
Janeiro na Capital do Reino Lusitano; em 1826 iniciou o funcionamento do Parlamento previsto pela
Constituição de 1824; e em 1889, a Proclamação da República. Ou seja, no Século XIX, o país foi de
Monarquia à República. Tal mudança compõe um conjunto de disputas ocorridas tanto do ponto de
vista político quanto ideológico.

Pode-se grifar, por exemplo, os Conservadores versus Liberais. Ambos, grupos partidários que
disputavam a conquista do poder, utilizando os jornais como ferramentas para a exposição de seus
ideais. De acordo com Costa (1983, p. 114), os integrantes do primeiro grupo eram popularmente
conhecidos como “Lisos” (históricos) e os do segundo como “Cabelludos” (progressistas). O referido
intelectual alagoano também classifica a luta parlamentar entre esses dois grupos da seguinte forma:
“das mais encarniçadas” e “eivadas paixões mais rancorosas, consequência da política nacional
scindida em dois partidos antagônicos que se disputavam o poder” [sic].

A respeito das diferenças entre os partidos supracitados, Ribeiro (1994, p. 59) afirma que “O
Conservador defendia a ordem constitucional vigente, o Liberal a abolição do poder pessoal e a
descentralização”, porém, ambos concordavam com “a concepção liberal do Estado, cujo princípio
axiomático era: o mínimo de governo e o máximo de iniciativa”.

Quais as implicações da concepção liberal para a Educação – Do ponto de vista liberal, deve-se
priorizar a chamada educação “útil” ou pragmática, cuja finalidade primordial é o lucro financeiro do
país. Há o registro de diversos discursos, em impressos e manuscritos, do Século XIX, em prol de
uma educação pragmática, em meio a paradoxal ênfase dada ao ensino de base humanista (função
propedêutica, com foco nas línguas clássicas e modernas, retórica e oratória).

Logo, diante do contexto apresentado, o que se pode afirmar, bem como, problematizar acerca do
sentido de Estado e Políticas Públicas E quais as relações com a educação brasileira e, sobretudo,
alagoana do Século XIX - Para contribuir nas reflexões, os tópicos subsequentes tratarão de: 1.
Aspectos conceituais acerca de Estado e Políticas Públicas; 2. Análise de documentos centrais para
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regimento do nosso país no século XIX (Primeira Constituição e Ato Adicional); 3. Problematizações
acerca do intenso rodízio administrativo na província alagoana, a partir de relatórios de presidentes de
província, e suas implicações na Educação.

2 OS OITOCENTOS NO BRASIL: COMO PENSAR ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS

De que forma conceber Estado Seria um “monstro” Uma “mão invisível” Um guardião da esfera
privada Um direito divino Uma instituição acima das outras – Quão complexo é defini-lo!

Conforme Araújo (2015), para Hobbes – autor de “O Leviatã” – o Estado teria a função de trazer a
ordem e paz social, evitando que os indivíduos se autodestruíssem. Logo,

[...] pelo medo da morte violenta e iminente, e mediante um pacto, os
indivíduos instituem um soberano, cuja vontade, doravante, representa a
vontade de todos. O Estado é, portanto, a única fonte das normas que se farão
obedecer - porque acompanhados da Espada, o poder por todos transferido -,
e a origem de onde emana a diferença entre o justo e o injusto. (ARAÚJO,
2015, p. 518).

Segundo Hobbes (1997), o Estado é a união da multidão numa só pessoa, também, sendo
denominado por ele, como: “Deus Mortal, ao qual devemos, abaixo do Deus Imortal, nossa paz e
defesa”. Nessa perspectiva, o Estado seria um poder visível, com a finalidade de manter a segurança
dos homens, reforçando os pactos através do medo do castigo. E considerando a natureza dos
homens, constantemente envolvidos em disputas, Hobbes (1997) defende que não é o bastante que
os homens sejam governados e dirigidos por período limitado, ou seja, defende que sejam sempre
governados.

Entretanto, Hobbes (1588-1679) contraria a visão de Estado enquanto um direito divino. Locke
(1631-1704), também, concorda com Hobbes nesse aspecto, entretanto, “contesta a concepção
hobbesiana do estado de natureza como estado de guerra. Para ele, os homens, embora sejam
também individualistas, têm por natureza o direito à vida, liberdade e propriedade” (ARAÚJO, 2015, p.
519). Ou seja, Locke parte da ideia de sociedade pacífica. Nesse sentido, o governo deveria atuar de
forma parcial, sem interferir na esfera privada. Isto é, Locke defendia um Estado Liberal. Adam Smith
(1723-1790), também, partia da defesa de um Estado liberal, porém, para ele, a paz e progresso
seriam resultantes da livre concorrência entre os indivíduos, ou seja, a lei da oferta e da procura seria
uma espécie de “mão invisível”, não sendo necessária atuação política. (ARAÚJO, 2015, p. 520).

Diógenes e Resende (2007, p. 3), a partir de Marx, apontam que a função do Estado moderno
capitalista seria a seguinte: “defender os interesses da classe dominante sobre o conjunto da
sociedade”. Para atingir tal objetivo, transparecendo ser um Estado de todos, este teria quatro
funções basilares (DIÓGENES; RESENDE, 2007, p. 3):

1. “Função de capitalista coletivo ideal” - criação e manutenção de condições de infraestrutura
básica para desenvolvimento do capital e avanço das forças produtivas;

2. “Personificação da ordem jurídica” – traz as normas, como agente externo, sob uma aparente
neutralidade, porém, completando “o círculo das condições internas para a produção e
reprodução do capital”;

3. “Função de Fisco-finança” – gerar fundos para manter suas ações;
4. “Função de política comercial externa”.
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Considerando o questionamento inicial: É possível falar em Estado no Brasil dos Oitocentos É
importante entender a perspectiva weberiana de Estado enquanto “entidade política, com uma
Constituição racionalmente regida, um Direito racionalmente ordenado, e uma administração
orientada por regras racionais, as leis, e administrado por funcionários especializados”
(FLORENZANO, 2007, p.11). Nessa perspectiva, podemos afirmar que sim, é possível falar em
Estado no Brasil Oitocentista.

Em síntese, Estado é um ente marcado por contradições. Para alguns autores, tem em sua essência
a neutralidade, porém, diversas ações ao longo da História apontam o contrário. É um ente
burocratizado, regido por leis, regras, hierarquia; é composto pela faceta de Governo/ Gestão (apesar
de não se restringir a ela); é agente e espaço de dominação (coerção), bem como, também pode ser
considerado ambiente ético e sociocultural (modus vivendi).

Diante do exposto, o que é Política Pública Podemos tratar de Políticas Públicas no Brasil do Século
XIX A discussão sobre Política Pública está intimamente ligada à discussão acerca de Estado, pois,
resulta da ação deste a partir de uma problemática social (Numa perspectiva crítica, pode-se
questionar: problemática para quem Ação de Estado em prol de quem). Contudo, Política Pública não
corresponde a uma ação pontual de governo. Isto é, não encerra com o mandato de determinado
governo. Logo, a durabilidade da Política irá mostrar se corresponde a uma Política Pública ou não.

Tratar de Políticas de Políticas Públicas não é tarefa fácil. Considerando tal aspecto, em meio às
relações entre Estado e Sociedade Civil, Diógenes (2014, p. 33) afirma que “as Políticas Públicas,
enquanto tema epistemológico, é um campo minado pela sua própria gênese”.

Segundo Secchi (2015, p. 2), “uma política pública possui dois elementos fundamentais:
intencionalidade pública e resposta a um problema público” (grifo nosso). O referido autor também faz
uma apresentação de tipologias de conteúdos de Políticas Públicas. Assim, dentre os estudiosos
citados, chamou-nos atenção Lowi (1964), para o qual há quatro tipos de Políticas Públicas: 1.
Políticas Regulatórias (estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para atores
públicos e privados); 2. Políticas distributivas (geram benefícios concentrados para alguns grupos de
atores e custos difusos para toda a coletividade/contribuintes); 3. Políticas redistributivas (concedem
benefícios concentrados a algumas categorias de atores e implicam custos concentrados sobre outras
categorias de atores); 4. Políticas constitutivas (definem as competências, jurisdições, regras da
disputa política e da elaboração de políticas públicas, ou seja, são as regras sobre poderes ou regras
sobre regras). (SECCHI, 2015, p. 25)

Nessa perspectiva, consideramos a Primeira Constituição do Brasil (1824) e o Ato Adicional (1834),
sobre os quais trataremos abaixo, como instrumentos reguladores de políticas públicas.

3 PRIMEIRA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL (1824) E ATO ADICIONAL (1834): REGULADORES DE
POLÍTICAS PÚBLICAS NO IMPÉRIO

Em 25 de março de 1824 foi outorgada a Primeira Constituição Política do Brasil. Na época, o país
estava sob o Regime Monárquico, Hereditário, Constitucional e Representativo (Art. 3º – BRASIL,
1824). A Constituição foi elaborada por Conselho de Estado, num contexto de embates e disputas de
poder. O primeiro projeto o qual tinha sido elaborado por cerca de 80 constituintes, foi rejeitado pelo
Imperador, o qual instituiu nova comissão formada por 10 homens (seis ministros e quatro
personagens destacados na política) para elaboração de outro projeto. Qual o motivo para a rejeição
do primeiro projeto – Este ameaçava restringir o Poder Central:

No projeto redigido e rejeitado, constavam os princípios da Câmara
indissolúvel, caráter suspensivo do veto do Imperador, controle das Forças
Armadas pela Câmara, renúncia do Imperador caso assumisse outro trono e
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um sistema eleitoral de dois turnos. (GONDRA E SCHUELER, 2008, p. 46)

Em toda a redação da Primeira Carta Magna do Brasil, fica evidente a forte presença da fé religiosa
professada e considerada como a Oficial do Império: Católica Apostólica Romana. No topo do
documento há o informe “Em nome da Santíssima Trindade”. No artigo 103 há a observação de que o
Imperador, ao ser aclamado, deveria jurar diante do presidente do Senado e das duas Câmaras,
antes de qualquer outra coisa, manter a Religião Católica Apostólica Romana. Os artigos 106 e 141
apresentam juramento semelhante, o qual deveria ser proferido pelo Herdeiro presuntivo e pelos
Conselheiros de Estado.

Apesar do artigo 179, em seu inciso V, apontar que “Ninguém pode ser perseguido por motivo de
Religião”, também, há o condicionante: “uma vez que respeite a do Estado [...]”. Isto é, na época do
Império, o Estado tinha sua religião definida. Inclusive, para ser considerado hábil para ser nomeado a
Deputado, um dos critérios era professar a Religião do Estado (Art. 95). Tal aspecto chama atenção,
pois, ao se falar em Estado, há uma tendência em se associar à neutralidade, imparcialidade ou até
laicidade…

Territorialmente, o Brasil era dividido em Províncias, cujos presidentes provinciais eram indicados pelo
Imperador. A nação brasileira - denominada como “livre e independente” - tinha quatro Poderes
Políticos reconhecidos: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo, e o Poder
Judicial. O Poder Legislativo (Assembleia Geral) era composto por: Câmara dos Deputados e Câmara
dos Senadores (Senado). Dentre suas funções, grifamos: Eleger a Regência, ou o Regente, e marcar
os limites da sua autoridade; Fazer Leis, interpretá-las, suspendê-las, e revogá-las; Estabelecer meios
convenientes para pagamento da dívida pública. (Art. 15 – BRASIL, 1824).

As nomeações dos integrantes da Assembleia Geral (Deputados e Senadores) prescindia de Eleições
indiretas, das quais estavam excluídos do processo de votação:

I. Os menores de vinte e cinco annos, nos quaes se não comprehendem os
casados, e Officiaes Militares, que forem maiores de vinte e um annos, os
Bachares Formados, e Clerigos de Ordens Sacras. II. Os filhos familias, que
estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem Officios publicos. III.
Os criados de servir, em cuja classe não entram os Guardalivros, e primeiros
caixeiros das casas de commercio, os Criados da Casa Imperial, que não
forem de galão branco, e os administradores das fazendas ruraes, e fabricas.
IV. Os Religiosos, e quaesquer, que vivam em Communidade claustral. V. Os
que não tiverem de renda liquida annual cem mil réis por bens de raiz,
industria, commercio, ou Empregos. [sic.] (BRASIL, 1824 – Art. 92)

Logo, os critérios que definiam a aptidão para alguém participar do processo eleitoral, enquanto
votante, variavam desde idade, profissão, até renda obtida. Nesse contexto, grande multidão era
excluída desse processo; além de se ter uma hierarquia entre os votantes.

Diante do jogo de interesses e trocas de favor, que permearam as Eleições do Século XIX, Graham
(apud LIMA, 1999, p. 184) traz a seguinte denominação: “O Teatro das Eleições”, considerando,
inclusive, que “a construção do Estado centralizado baseou-se nas redes clientelistas”. Clientelismo
este “gerado para consolidar a supremacia dos proprietários de terra e escravos”.

O artigo 174, da Primeira Constituição, aponta o tempo mínimo (quatro anos) para a realização de
alguma reforma nesse documento, caso se julgasse necessário. Nessa perspectiva, a primeira
reforma ocorreu através do Ato Adicional publicado em 1834. Essa reforma veio como forma de
conter conflitos entre Liberais e Conservadores que disputavam o poder. Dentre as mudanças, está a
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maior autonomia dada às Províncias, através da descentralização do ensino, responsabilizando-as,
assim, pela instrução pública primária e secundária. Apesar de, à princípio, a chamada “maior
autonomia” dar a impressão de maior flexibilidade, Saviani (2017) alerta que tal descentralização
“legalizou a omissão do poder central nessa matéria”.

Agora, imaginemos o fator supracitado aliado à intensa instabilidade administrativa da província
alagoana. Quais as repercussões para a educação alagoana – vamos tecer algumas reflexões, bem
como, problematizações a este respeito no tópico seguinte.

4 EDUCAÇÃO NA PROVÍNCIA ALAGOANA DIANTE DA INTENSA INSTABILIDADE
ADMINISTRATIVA: questões

Eis a afirmativa presente no artigo 165 da Primeira Constituição do Brasil (1824): “Haverá em cada
Provincia um Presidente, nomeado pelo Imperador, que o poderá remover, quando entender, que
assim convem ao bom serviço do Estado” – grifo nosso [sic.]. Imagine quando convém ao Estado
remover presidentes de determinada Província por cerca de 100 vezes em um período de 67 anos!
Essa foi a realidade político-administrativa da Província alagoana no período Imperial (1822 a 1889).

O ano de 1882, por exemplo, chama atenção em virtude da quantidade de mudanças em um único
ano: seis vezes. Isto é, seria uma média de permanência de dois meses por presidente provincial.

Essa temática tem nos instigado há algum tempo, desde a escrita da dissertação do Mestrado, no
qual foi realizada pesquisa com base no seguinte questionamento: “Por que a tradição greco-romana
ainda se manteve com tanto vigor no ensino secundário alagoano no período de 1839 a 1889” – Ao
final da pesquisa, apontamos diversos elementos que teriam contribuído na manutenção da tradição
humanista no ensino secundário alagoano, dentre os quais, a intensa instabilidade político
administrativo na Província.

Em relatório de 1835, o presidente provincial José Joaquim Machado D’Oliveira (1835, p. 2) lamenta:
“Eis pois o estado político da Província, segundo o que tenho podido alcançar no curto espaço da
minha administração [...]”. Semelhantemente, o presidente João Marcelino de Souza Gonzaga (1863,
p. 20) sublinha: “No pouco tempo da minha administração ainda não pude rever o regulamento da
instrucção publica, afim de fazer-lhe reformas, para o que estou autorizado”. [sic.].

Essa mesma instabilidade foi vivenciada no Ministério responsável pela instrução pública do Império,
conforme aponta Castanha (2008, p. 3): “[...] entre 1827 e 1889 foram 92 mandatos diferentes de
ministros na pasta do Ministério dos Negócios do Império, o qual era responsável pela instrução
pública”. Segundo o referido autor, isso seria reflexo dos diversos conflitos entre os partidos
Conservador e Liberal.

Logo, tanto as mudanças de ministros quanto “o rodízio de presidentes de província, na época
Imperial, seria uma estratégia por parte do Imperador o qual conceberia a instabilidade administrativa
das micro-localidades como forma de evitar as ameaças ao poder central” (SILVA, 2017, p. 5). Isso
trouxe implicações diretas a diversas áreas, inclusive, à Educação formal. Tal situação tem nos
causado curiosidade, sobretudo, considerando o paradoxo vivenciado no período dos Oitocentos no
Brasil: mecanismos que aparentavam certa descentralização política versus práticas de concentração
e fortalecimento do Poder Central.

Outro ponto conflituoso é a relação entre a origem dos Presidentes de Província (vindos, geralmente,
da Corte – Rio de Janeiro) e o pouco tempo de permanência na Província:

[...] pode-se considerar que ao vir de “fora” estes líderes levariam novas ideias,
difundindo-as entre a população local e por outro, não teriam “tempo” para
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olhar de forma mais adequada e apurada as demandas locais; assim, há uma
descontinuidade de projetos e políticas públicas. Logo, o “recomeço” era uma
constante, refletindo a falta de continuidade e aprimoramento.” (SILVA, 2017,
p. 6).

Os relatórios de presidentes de província, também, ressaltam problemas financeiros enfrentados, os
quais estariam interferindo diretamente na instrução pública. Nesse caso, pode-se mencionar a fala
do presidente de província João Marcelino de Souza Gonzaga (1863): “As circunstancias financeiras
da província obrigaram a extinguir o lyceu que havia na capital. A constituição apenas garantio a
instrucção primaria gratuita, e as rendas provinciaes ainda não comportam estabelecimentos públicos
de instrucção secundaria” [sic.]. Todavia, apesar de apontar esse prejuízo para a educação da época,
ele emite opinião contraditória acerca dos estabelecimentos públicos de ensino secundário: “nem
comprehendo, que a província sinta por ora a necessidade deles”. [sic.] (GONZAGA, 1863, p.20)

Portanto, as questões supracitadas nos levam a afirmar que Educação, Estado e Políticas Públicas
são facetas interligadas em uma complexa teia de relações sociais. Essa teia, situada no século XIX,
por exemplo, é curiosa, sobretudo, por se tratar de uma sociedade escravocrata e, cuja Constituição
trazia termos como “direito de todo cidadão” e “ficam abolidos todos os privilégios”. Ou melhor, falar
em “todos” se referia ao destaque de determinado grupo social e manutenção do status quo. Então,
teríamos um Estado garantidor de privilégios!

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de considerações finais, sublinhamos que a principal intenção desse texto não foi trazer
respostas, mas, refletir, instigar e problematizar uma temática, a qual se pretende investigar com mais
profundidade, tomando como referência um contexto distante temporalmente do atual, porém,
imbricado a este no que diz respeito aos reflexos, manutenção e/ou nova roupagem de práticas
político-sociais.

O assunto tratado nesse artigo não está esgotado. Outras inquietações continuam, a saber: Há
diferenças entre as políticas operacionais (locais) propostas para a Província Alagoana no período
Imperial e no início da República Diante da intensa instabilidade administrativa será que a educação
da Província alagoana estava sustentada, apenas, em Políticas Públicas estruturantes (a nível
nacional) No contexto do Século XIX, é possível identificar Políticas Públicas para a Província
alagoana a partir de uma visão multicêntrica (considerando que as iniciativas podem partir tanto de
atores estatais quanto de organizações privadas) Quais as implicações para a Educação da época O
que é possível extrair a partir de fontes primárias/ vestígios históricos (jornais, manuscritos, relatórios
de governantes, cartas...) acerca dessa temática – Essas são algumas das questões que temos
interesse em investigar.

Nessa discussão preliminar acerca das relações entre Estado brasileiro, Políticas Públicas e
Educação alagoana no contexto do Século XIX, ficou evidente a complexidade desse assunto, bem
como, necessidade de continuar a busca por mais fontes que contribuam no alargar das reflexões.
Todavia, as fontes e literatura, até o presente momento consultadas, contribuem para o entendimento
de que, em meio às convulsões sociais do Século XIX, o referido contexto foi marcado por Políticas
regulatórias e distributivas (beneficiando alguns grupos...). Tal entendimento, pode ser reafirmado,
nas restrições e hierarquias determinadas, por exemplo, pela Primeira Constituição do Brasil (1824),
sobre a qual tratamos em um dos tópicos desse artigo.

Portanto, existem momentos nos quais o Estado não registra, por escrito, o seu posicionamento sobre
determinada problemática social, porém, a sua omissão está espraiada no tecido social. Isto é, a
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própria ação de invisibilizar ou agir passivamente é uma opção de Política Pública. Logo, há uma
suposta neutralidade quando se fala em Políticas Públicas, porém, essas são ideológicas, refletem a
visão de mundo do governo o qual está no poder.
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