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RESUMO 
 

 

Esta dissertação surge a partir da necessidade de apropriar-se dos conhecimentos histórico, 

político e social voltados para a instrução pública no Amazonas imperial (1852-1889), período 

este considerado importante para a compreensão das relações entre Estado e Educação no Brasil 

e no Amazonas. É o momento de tensões, devido à trajetória pela busca por ascensão e 

emancipação política. Partindo de uma abordagem dialética, o objetivo central deste trabalho é 

analisar a estrutura administrativa da instrução pública na Província do Amazonas durante o 

período imperial (1852-1889). Para isso, buscamos identificar os principais fatores políticos, 

econômicos e sociais que foram fundamentais para as transformações na estrutura da instrução 

pública no Amazonas durante o Império brasileiro; compreender as transformações da 

administração escolar no Amazonas no período imperial (1852-1889); verificar as primeiras 

ações governamentais realizadas na estrutura educacional do Amazonas após as reformas 

educacionais propostas no início deste período. O recorte temporal da pesquisa se inicia em 

1852, período em que acontece a instalação da Província do Amazonas com a Lei nº 582, de 5 

de setembro de 1852, e a efetiva separação do governo do Grão-Pará.  A base teórica se ancora 

em autores renomados para o Amazonas, como Loureiro (2007); Reis (1906); Moacyr (1939), 

presentes na revista HISTEDBR - online, além dos documentos oficiais como relatórios dos 

diretores e presidentes da Província do Amazonas e Relatórios dos senadores, deputados e 

Presidentes do Brasil imperial. Para realizar este trabalho, utilizou-se o método do materialismo 

histórico-dialético, entendido como um instrumento de compreensão e de interpretação da 

realidade, possibilitando uma intervenção transformadora. Na análise e interpretação dos dados, 

buscou-se interpretar a realidade objetiva e subjetiva em termos das categorias histórica, 

totalidade, contradição, ideologia, das quais a categoria histórica e totalidade permitiram 

compreender os aspectos históricos, econômicos e políticos em que se insere a criação da 

Província do Amazonas. Apoia-se nos conceitos de contradição e ideologia para análise de 

conteúdo ideológico das políticas educacionais e seus reais objetivos da educação na vida dos 

sujeitos da província do Amazonas no período imperial. Conseguiu-se, portanto, analisar que, 

embora essa região fosse um estado de prosperidade, no que concerne as riquezas naturais, 

havia no Amazonas uma organização fundamentada por diversos interesses ideológicos, 

apresentando um descaso com a instrução pública, exibindo apenas falácias que faziam o povo 

acreditar que havia uma preocupação com a população. As considerações finais do trabalho 

interpretam que a instrução pública na sociedade amazonense vivia sob uma política 

contraditória e a rotatividade de presidentes impedia o desenvolvimento da instrução pública 

amazonense. 

 

Palavras-Chave: Instrução pública. Período imperial. Província do Amazonas. 
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ABSTRACT 

 

 
This dissertation arises from the need to establish historical, political and social knowledge for 

public instruction in the Imperial Amazon (1852-1889), a period considered important for 

understanding the relationship between State and Education in Brazil and in the Amazon, 

moment of the trajectories of tensions for ascension and political emancipation. Starting from 

a dialectical approach, the central objective of this work was to analyze the administrative 

structure of public education in the Province of Amazonas during the imperial period (1852-

1889). In order to do so, we sought to identify the main political, economic and social factors 

that were fundamental to the transformations in the structure of public education in Amazonas 

during the Brazilian Empire, to understand the transformations of school administration in 

Amazonas during the imperial period (1852-1889) the first governmental actions carried out in 

the educational structure of Amazonas after the educational reforms proposed at the beginning 

of the imperial period in Brazil. The temporal cut of the research began in 1852, when the 

installation of the Province of Amazonas took place with Law No. 582 of September 5, 1852, 

and the effective separation of the government of Grão-Pará. The theoretical base is anchored 

in authors renowned for the Amazon, such as Loureiro (2007); Reis (1906); Moacyr (1939), 

besides the official documents like reports of the directors and presidents of the Province of the 

Amazon and Reports of the senators, deputies and Presidents of imperial Brazil. 

In order to carry out this work, the method of historical-dialectical materialism was used, 

understood as an instrument of understanding and interpretation of reality, enabling a 

transformative intervention. In the analysis and interpretation of the data we tried to interpret 

the objective and subjective reality in terms of the categories historical, totality, contradiction, 

ideology in which the historical and totality categories allowed to understand the historical, 

economic and political aspects in which the creation of the Province was based on concepts of 

contradiction and ideology to analyze the ideological content of educational policies and their 

real objectives of education in the life of the subjects of the province of Amazonas in the 

imperial period. It was possible to analyze that although this region was a state of prosperity, 

as far as natural wealth was concerned, there was in Amazonas an organization based on diverse 

ideological interests, presenting a disregard for public instruction, displaying only fallacies that 

made people believe that there was a concern with the population. The final considerations of 

the work interpret that the Amazon society expresses a contradictory movement of Capitalism 

in which Marx conceptualizes of daily class struggle. 

 

Keywords: Public education. Imperial period. Province of Amazonas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha definitiva pela temática foi motivada enquanto estudante do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM. Evidencio 

também que o interesse se enfatiza, sobretudo, a partir da experiência como professora 

substituta dessa mesma instituição, que ao ter conhecimento da disciplina de gestão 

organizacional/educacional, percebi que o estudo trazia o tema direcionado a nível nacional e 

não havia a construção de um conhecimento histórico voltado para a educação regional. 

Outro dado que merece destaque, quanto ao recorte temático desta dissertação, trata-se da 

fase inicial da minha pesquisa, momento marcado pela identificação de trabalhos que esboçassem 

uma visão panorâmica do assunto em questão, todavia, o tema teria poucas obras escritas, porém, 

nesse caso é importante destacar as pesquisas locais, engajadas com a história da criação da 

Província do Amazonas como por exemplo obras de Reis (1989) Loureiro (2007) e Moacyr (1939). 

Nessa perspectiva a gênese do nosso tema de pesquisa é mediada também pelos documentos oficiais 

como, os relatórios, annaes dos presidentes, senadores e deputados da época. 

 O objeto de estudo desta dissertação é o da Instrução pública brasileira: a 

administração escolar na Província do Amazonas no período imperial (1852-1889), ocasião 

esta, em que Ananias (2010), afirma que o período eleito para a pesquisa é considerado como 

o século da instrução primária.  

Constitui parte deste estudo, o processo político de criação da Província do Amazonas 

no ano de 1850, na qual tomou-se como pressuposto, os debates e relatórios parlamentares que 

apresentaram essa política de formação como um momento de monopólio a diversas instâncias 

da administração imperial que iriam gerir os interesses individuais. Deste modo, a criação desta 

unidade provincial estava relacionada as ideias fundamentadas em uma organização que 

revelava muito mais que poderio de terras.  

Também pode-se afirmar que o século XIX apresenta resquícios do século anterior e o 

modelo de ensino jesuítico é substituído em termos de normas, diretrizes e cumprimentos do 

ponto de vista político e educacional. Almeida (1889), destaca que a educação estava sendo 

percebida como necessária, e precisaria que a mesma trouxesse um significativo avanço 

nacional. 

Em razão deste contexto histórico e mediante a experiência que tive como acadêmica 

do curso de licenciatura em pedagogia, percebi que poderia realizar uma pesquisa que 

contribuísse como forma de contextualização e análise a respeito da instrução pública no 

Amazonas imperial, partindo da seguinte problemática:  
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a). Quais os principais fatores históricos, políticos, econômicos e sociais que foram 

fundamentais para as transformações da instrução pública no Amazonas durante o império 

brasileiro? 

b). Como ocorreram as transformações da administração escolar no Amazonas no 

período imperial (1852-1889)?  

c). Quais as primeiras ações governamentais realizadas na estrutura educacional do 

Amazonas após as reformas educacionais propostas no início do período imperial no Brasil?  

Partindo de uma abordagem dialética, o objetivo central deste trabalho é o de analisar a 

estrutura administrativa da instrução pública na Província do Amazonas durante o período 

imperial (1852-1889).  

As indagações permitem o envolvimento com o tema e neste processo, percebe-se que 

há uma carência de trabalhos que abordem este contexto, todavia, Mota (2012) afirma que, a 

história do Amazonas deve ser preservada em respeito principalmente aos sujeitos que fizeram 

parte dessa formação cabocla.  

Assim, entende-se que é necessário a compreensão das transformações pelas quais 

passou a imagem da instrução pública e assim, ultrapassarmos a visão do senso comum e 

compreendermos, o longo processo de transformação histórica que traz as marcas de interesses, 

contradições e lutas políticas.  

Para isso, há a necessidade de uma investigação abordando os principais fatores 

políticos, econômicos e sociais com o intuito de encontrar possíveis respostas que nos levem a 

identificar as contradições dos grupos de poder e interesses com a criação da província, 

compreendendo a conjuntura política que se revelava através das reformas educacionais. 

Nessa perspectiva, reafirma-se a importância do conhecimento no processo histórico, e 

sobre esta questão Saviani (2006, p. 11-12) contribui ao afirmar que: 

 

O ensino da História da Educação ocupa lugar próprio no espaço acadêmico 

da pedagogia ao figurar na reforma da Escola Normal do Distrito Federal (Rio 

de Janeiro) empreendida por Anísio Teixeira em 1932 e na reforma da Escola 

Normal de São Paulo levada a efeito por Fernando de Azevedo em 1933, tendo 

passado, no primeiro caso, para a Universidade do Distrito Federal (UDF), 

fundada por Anísio Teixeira em 1935 e, no segundo caso, para a Universidade 

de São Paulo (USP), criada em 1934. Instituído o curso de pedagogia em 

decorrência do decreto-lei n. 1.190, de 4 de abril de 1939, a história da 

educação passa a figurar como disciplina obrigatória no segundo e terceiro 

anos desse curso. 

 

 

Considera-se, desta forma, que a história ou em história, não se pesquisa só para 

conhecer o passado, mas sobretudo, busca-se uma medida em que solucione a provocativa da 
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pesquisa, que segundo Nóvoa (2005), a História da Educação é fundamental no processo de 

desenvolvimento de uma consciência crítica diante de um modismo que só servem para manter 

as coisas como estão e ressalta ainda que ele não fala de uma história cronológica que se feche 

ao passado e sim de uma história que nasce nos problemas do presente reconstruindo pontos de 

vistas fundamentados em um estudo rigoroso do passado. 

A dissertação está organizada em quatro seções: Na primeira trata-se da pesquisa, 

demonstrando os caminhos percorridos na aplicação do método do materialismo histórico-

dialético, discorrendo sobre as categorias aplicadas e sua importância no desvelamento da 

essência do fenômeno educativo que nos desafiamos a estudar. 

A segunda seção apresenta o processo administrativo aos fatores econômicos, sociais e 

políticos, ocorridos no Grão-Pará, possibilitando uma compreensão da história que culminou 

com a criação da Província do Amazonas e que foram fundamentais para a transformação na 

estrutura da instrução pública deste Estado. 

Na terceira seção, busca-se uma abordagem histórica da instrução pública no Brasil 

imperial a partir dos debates da Assembleia Nacional Constituinte. Primeiramente, trata-se da 

elaboração e promulgação da constituição de 1824 que legislava sobre a instrução pública, em 

seguida apresenta-se a discussão de 1826 que resultou na Lei de 15 de outubro de 1827 que 

determinava a criação de escolas de primeiras letras, sendo esta a primeira lei de educação no 

Brasil independente, e, que não deixava de estar em sintonia com as leis imperiais da época. 

Em decorrência desse fato, Saviani (2008) afirma que o objetivo do período em questão, 

se tratava de difundir as luzes e garantir a todos os povoados o saber que a modernidade 

considerava indispensável para afastar a ignorância, pois, havia os documentos que 

contemplavam os conteúdos e ainda a peculiaridade que admitia a religião católica como oficial. 

Em seguida, estabeleceu-se uma subseção que trata do Ato Adicional que segundo 

Castanha (2006) é considerado o marco de discussões entre centralização e descentralização no 

Brasil imperial, principalmente, no campo educacional. É evidente que os debates não foram 

superados, pois, no presente ainda há discussões no plano nacional sobre a descentralização da 

educação no que se refere à gestão financeira, à autonomia política-pedagógica e aos currículos. 

Azevedo (1996), afirma que o Ato Adicional é visto como fator determinante na definição das 

políticas de instrução pública elementar, pois cada província, a partir de então, tinha autonomia 

para se organizar ao seu modo. Porém, levando-se em conta que aquela era uma sociedade 

conservadora, escravocrata e essencialmente rural, é coerente afirmar que não havia 

preocupação alguma com a instrução pública elementar e que não havia plano nem metas, por 
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conseguinte, era completamente desorganizada, ou melhor, havia mesmo era uma centralização 

fundamentadas em princípios que norteavam o conjunto de legislação. 

Na quarta seção, apresenta-se o panorama histórico da instrução pública no Amazonas 

imperial identificando os fatores políticos, econômicos e sociais que foram fundamentais para 

organização da instrução pública no Amazonas imperial e dessa forma buscar compreender 

como ocorreram as transformações da administração escolar, verificando as ações 

governamentais realizadas na estrutura educacional do Amazonas após as reformas 

educacionais propostas no início deste período. 

Como resultado da pesquisa, na segunda seção intitulada “ Do Grão Pará a Província 

do Amazonas”, definiu-se que no Amazonas refletia o ideário conservador que defendia um 

regime forte, com autoridade concentrada na monarquia e pouca liberdade às províncias, havia 

a organização daqueles que defendiam o fortalecimento do parlamento e sua maior autonomia 

nas províncias e os que lutavam por um ideal restaurador que defendia a volta de D. Pedro I. 

Desta forma, impõe-se a entender que entre essas relações contraditórias se forjam os 

movimentos sociais e políticos, sobretudo, pelo modelo de produção que organizava a vida 

daquela sociedade: o Capitalismo. 

 Na terceira seção, intitulada “ Instrução Pública no  Brasil Imperial”,  diante dos fatos 

acontecidos, constata-se que as políticas públicas de educação no Brasil são hegemonicamente 

formuladas pela classe burguesa e direcionada a classe dos proletariados se fundamentando nas 

teorias do capital humano, isto é, a educação, que deveria servir a todos, estava à disposição 

somente uma pequena parcela , que seria a burguesia e, dessa forma,  concordando com Saviani 

(1991)  a educação escolar tornou-se a forma dominante de educação no Capitalismo e  as 

relações sociais se tornam contraditórias e inadequadas, pois essa se transforma em um 

problema social e humano, todavia, é preciso entender que as relações sociais e as produções 

capitalistas que são predominantemente excludentes. 

Na quarta seção, intitulada “currículo e educação da instrução pública da província do 

Amazonas no período imperial (1852-1889)” conclui-se que o interesse em educar 

minimamente era para poder ter uma mão de obra “qualificada” que atendesse apenas às 

demandas do comércio e indústria, uma vez que era necessário que o povo se apropriasse da 

leitura e escrita para se inserir no mercado de trabalho. Na verdade, havia uma falácia, que 

demonstrava reconhecer que seria necessária uma instrução, todavia, havia uma preocupação 

muito grande com a questão do investimento, sendo que já acontecia os desvios de gastos 

financeiros. 
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2 OS CAMINHOS DA PESQUISA  

 

A pesquisa partiu das seguintes problemáticas: Quais os principais fatores históricos, 

políticos, econômicos e sociais que foram fundamentais para as transformações na estrutura da 

instrução pública no Amazonas durante o império brasileiro? Como ocorreram as 

transformações da administração escolar no Amazonas no período imperial (1822-1889)?  

Quais as primeiras ações governamentais realizadas na estrutura educacional do Amazonas 

após as reformas educacionais propostas no início do período imperial no Brasil?  

Partindo de uma abordagem dialética, o objetivo central deste trabalho foi o de analisar 

a estrutura administrativa da Instrução Pública na Província do Amazonas durante o período 

imperial 1852-1889. Para isso, buscamos: Identificar os principais fatores históricos, políticos, 

econômicos e sociais que foram fundamentais para as transformações na estrutura da instrução 

pública no Amazonas durante o império brasileiro. Compreender como ocorreram as 

transformações da administração escolar no Amazonas no período imperial (1852-1889). 

Verificar as primeiras ações governamentais realizadas na estrutura educacional do Amazonas 

após as reformas educacionais propostas no início do período imperial no Brasil.  

Nossa pesquisa é documental e para realizar este trabalho utilizou-se o método do 

materialismo histórico-dialético, entendido como um instrumento que nos remeterá a um ponto 

de compreender as funções da instrução pública no Amazonas Imperial, bem como o 

desvelamento das leis que orientaram a relação da sociedade com a vida material da época em 

questão, na qual Pereira (2013) afirma que em um desvelamento de uma instituição é preciso 

apreender as pistas do processo da gênese de organização de ensino, sem desconsiderar a 

dialética que existe entre as políticas nacionais e regionais. 

 

2.1 Delineamento da Pesquisa   

 

Na análise e interpretação dos dados buscou-se interpretar a realidade objetiva e 

subjetiva em termos das categorias histórica, totalidade, contradição, ideologia  nas quais as 

categorias histórica e totalidade permitiu compreender os aspectos históricos, econômicos e 

políticos em que se insere a criação da Província do Amazonas, apoiou-se no conceitos de 

contradição e ideologia para análise de conteúdo ideológico das políticas educacionais e seus 

reais objetivos da educação na vida dos sujeitos da província do Amazonas no período imperial. 

A aplicação destas categorias, também permitiu compreender que o Brasil ao adotar a 

monarquia referendou o ideário conservador, que necessitava fortalecer o Estado monárquico 
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através da institucionalização de sistemas tradicionais e “ordeiros” e em consequência no 

Amazonas, neste período, houve uma alternância de poderes entre os grupos liberais e 

conservadores. 

Buscamos em Marx (2007), fundamentos que identifiquem essas categorias, visto que, 

as contradições existentes entre a organização de uma sociedade civil dividida em classes 

sociais, os interesses objetivos e subjetivos apresentam-se em estados de conflito e emergem 

relações de poder, no entanto, o poder “é precisamente o resumo oficial do antagonismo na 

sociedade civil”.  

Com base nessas contradições, entendemos que o Amazonas se constitui como um 

Estado oprimido pelo imperialismo, e buscamos elementos para compreender a educação no 

Amazonas imperial, pois, acreditamos serem nessa totalidade que estão situadas as políticas 

educacionais.  

Para construirmos uma visão panorâmica, sobre a administração escolar pública no 

Amazonas, foi preciso compreender não só a história da criação dessa Província, mas, 

principalmente identificar e desse modo recuperar a história, uma vez que, houveram muitas 

negações e embates para que se tornasse Província.  

Nesse cenário, a execução deste trabalho foi produzida a partir do método dialético na 

qual Neto (2011, p.22) afirma que “esse método de pesquisa que propicia o conhecimento 

teórico, partindo da aparência visa alcançar a essência do objeto” e a técnica de coleta é 

bibliográfico documental que Neto (2011, p. 26) afirma que “ as técnicas são as mais variadas, 

desde a análise documental desde as formas mais diversas de observação, recolha de dados, 

quantificação etc”.  

Neto (2011) ainda afirma que esses instrumentos e técnicas são meios de que se vale o 

pesquisador para “apoderar-se da matéria”, mas não devem ser identificados com o método. 

Reconhece-se que essa pesquisa, implica um olhar atento para a especificidade da instrução 

pública na província do Amazonas, considerando a matéria como primordial e a consciência 

como um produto dessa matéria. 

Assim, é necessário que o pesquisador apresente um nível de realidade muito 

significante para que não seja apresentado uma reprodução  mecânica, ou de aparência, e sim  

de uma estrutura dinâmica, que opere por meio de procedimentos analíticos e gere a sua síntese 

e reproduza no plano ideal a essência do objeto que investigou, mediante a isso, nos 

fundamentamos em Marx e Engels (2002, p.48) ao afirmarem que o fator econômico influencia 

a humanidade, por isso, acreditamos que desse modo,  é preciso compreender a história, de 
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forma que aconteça uma articulação dos movimentos que  configuram as diversas fases do 

capital, pois: 

A força motora da História (...) não é a crítica, mas sim a revolução. Ela mostra 

que a história não termina resolvendo-se na “Consciência de Si” como 

“espírito do espírito”, mas que nela, em todos os estádios, se encontra um 

resultado material, uma soma de forças de produção, uma relação 

historicamente criada com a natureza e dos indivíduos uns com os outros, que 

cada geração é transmitida pela sua predecessora, uma massa de forças 

produtivas capitais e circunstanciais que, por um lado, é de fato modificada 

pela nova geração, mas que por outro lado também lhe prescrevem as suas 

próprias condições de vida e lhe dá um determinado desenvolvimento, um 

caráter especial – mostra, portanto, que as circunstâncias fazem os homens 

tanto como os homens fazem as circunstâncias. 

 

 

Marx, apresenta a humanidade a compreensão da história a partir de um ponto material 

e um intercâmbio de instrumento que liga a esse modo de produção, isto é, é possível que as 

manifestações históricas partam de conhecimento histórico, visto que esta foi produzida por 

sujeitos concretos, pois, há um reflexo de produção, que se inicia ao momento em que os 

indivíduos produzem a sua vida. 

 Segundo Pereira (2013) o objeto do conhecimento histórico é o que chamamos História 

e essa é a chamada realidade objetiva do materialismo histórico. Lapa (1981) afirma que o 

historiador, não pode ser um simples observador da realidade histórica, consequentemente, a 

historiografia, deve ser concebida como conhecimento de conteúdo e de obra, procurando 

significado das palavras, ideias e ações, a visão conjunta poderá ou não assumir, devendo recriar 

criticamente o pensamento histórico, dessa forma Sanfelice (2006, p. 30) contribui ao afirmar 

que ao historiador, por sua vez, cabe repensar o seu próprio conhecimento histórico.  

Dessa forma, a visão marxista de mundo se preocupa com o desvelar do processo de 

movimento geral e social, nesse caso, específico da sociedade amazonense depreendendo suas 

contribuições para a educação. Esta é uma ideia da dialética que apresentado em terreno social, 

propicia conhecimento teórico para alcançar a essência do objeto e afirmação de historicidade 

na qual Lowy (1985, p. 15) contribui afirmando que:  

 

Todas as visões sociais de mundo são produtos sociais. Todas elas têm que ser 

analisadas em sua historicidade, no seu desenvolvimento histórico, na sua 

transformação histórica. Portanto, essas ideologias ou utopias, ou visões de 

mundo têm que ser desmitificada na sua pretensão a uma validade absoluta. 

Uma vez que não existem princípios eternos, nem verdades absolutas, todas 

as teorias, doutrinas e interpretações de realidade, têm que ser vista na sua 

limitação histórica. Esse é o coração mesmo do método dialético, é o primeiro 

elemento do método e da analise dialética. Nessa consideração radical da 

historicidade, da transitoriedade de todos os fenômenos sociais, o próprio 
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marxismo tem que se aplicar a si próprio esse princípio, tem que considerar a 

si mesmo em sua transitoriedade. 

 

 

A partir dessa compreensão teórica, deduz-se que a história acontece em um processo 

real, tendo como ponto de partida a produção da matéria na qual se assenta que não existe nada 

de transformação e as manifestações históricas não devem ser abarcadas e apresentadas sem 

um conhecimento histórico da realidade na qual está inserida, já que a história acontece por 

sujeitos concretos em sua atividade material. 

Dessa forma, a pesquisa seguiu com os procedimentos de coleta de fontes, seguida de  

estudos sobre o objeto da pesquisa, buscando identificar os trabalhos que teriam algo a 

contribuir com a temática, e constatamos que os bancos de dados que traziam algo voltado para 

a temática  estavam presentes na revista HISTEDBR  - online e, mediante as leituras, contatei 

que seria necessário ter contato com relatórios dos diretores da instrução pública e Annaes dos 

presidentes senadores e deputados da época. 

 Esclareço que a pesquisa documental, por não envolver seres humano, não é submetida 

ao comitê de ética, todavia, definiu-se um roteiro de visitas na qual, primeiramente esta, 

aconteceu na Biblioteca Pública do Amazonas, nessa instituição obtive contato com as obras 

raras de Antônio Loureiro (2007), Ferreira Reis (1989), entre outros. 

 O próximo local selecionado para a busca de informações foi o Instituto Geográfico 

Histórico do Amazonas – IGHA, porém, houve a informação de que ali não havia o material 

que poderia contribuir para o objeto de estudo deste trabalho, pois, os mesmos estavam ainda 

sendo escaneados para pesquisas futuras.  

Seguir para o Palácio do Rio Negro, onde um professor de história ao saber da pesquisa 

disponibilizou em pendrive algumas obras e os relatórios dos presidentes da época. Em seguida, 

buscou-se o Centro Cultural Povos da Amazônia – CCPA, mas, fui informada, pelo secretário, 

que a instituição teria adotado outro modelo de pesquisa e nesse viés eu precisaria mandar por 

e mail o assunto de meu interesse. Assim que disponibilizou o cartão, afirmou que o assunto 

seria algo difícil, porém, iria registrar para adiantar a pesquisa, assim que fosse recebido o e 

mail. 

Nesse víeis de comunicação, por volta de algumas semanas, alguns arquivos foram 

enviados e tendo acesso aos mesmos, começamos ao reconhecimento do material como leitura 

e fichamento destes. 
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De posse desses dados na análise, buscou-se interpretar a realidade objetiva e subjetiva 

estudando as relações sociais e econômicas que determinam a política de instrução pública no 

período em questão, com base nas categorias histórica, contradição, mediação e totalidade. 

Nesse contexto, entendemos que a problemática que envolve a instrução pública no 

período imperial no Amazonas é mais complexa e necessita ser compreendida em sua 

totalidade. Assim, nosso desafio neste trabalho é compreender a unidade contraditória aos 

aspectos mais gerais da educação brasileira, contextualizando com a instrução pública no 

Amazonas Imperial a partir de determinantes econômicos e políticos, postos pelo capitalismo e 

pelas agencias imperialistas, pois, acredita-se que é nessa realidade que estão situadas as 

práticas pedagógicas da instrução pública do Amazonas. 

 

1.2 Categorias da pesquisa: contradições, historiográfia, totalidades, ideologias  

 

A concepção dialética que se buscou foi a do marxismo e suas interpretações 

fundamentam conhecer a articulação interna da sociedade burguesa. Ao tratar da questão do 

método, Marx (1968, p.16) afirma que: 

 

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo 

a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento[...] é o 

criador do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao 

contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser 

humano e por ele interpretado. 

 

 

Portanto, o movimento dialético, nos faz compreender o princípio da totalidade, como 

um todo, a partir de mediações que se estabelecem de adversidades e peculiaridades 

complementando e enriquecendo a história, permitindo em um contexto da totalidade uma nova 

síntese. Ao se tratar sobre a questão do materialismo histórico assumimos essa assertiva 

fundamentando-se em Marx e Engel na qual afirmam que: 

 

1) A produção dos meios que permitam satisfazer as necessidades 

humanas é condição básica e indispensável para a existência do homem e 

de tudo o que ele possa criar; 2) A ação de satisfazer a necessidade inicial 

e o instrumento utilizado para tal conduzem a novas necessidades; 3) Os 

homens se reproduzem, o que também dá origem a novas necessidades, 

dentro de um quadro social; 4) Consequentemente, deve-se estudar e 

elaborar a história dos homens em estrita correlação com a história da 

indústria e das trocas (MARX, ENGELS, 2007, p. 50-52). 
 

O conhecimento produzido pelo sujeito, deve ter como meta a reprodução do real, que 

satisfaça a necessidade humana, para que esta venha a ser um processo contínuo dentro de um 
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quadro social, todavia, para que isso seja alcançado é preciso que este mesmo sujeito, ultrapasse 

o nível da aparência imediata para que alcance a essência das coisas. 

Para melhor evidenciar essa afirmação, é preciso esclarecer, que esse método de análise 

se vincula a uma concepção de realidade, de mundo e de vida e assim, pauta-se a formar e 

mediar o processo de entendimento quanto a estruturação, desenvolvimento e transformação da 

sociedade investigada, pois, na perspectiva de Marx e Engel (2007), o desenvolvimento da 

ciência revela-se a partir de uma unidade em movimento constituída de interações complexas e 

contraditórias, isto é, tudo que há no universo tem existência material concreta podendo ser 

racionalmente conhecido. 

Partindo desse pressuposto, percebe-se que tal constatação nos leva a acreditar que é 

preciso que o pesquisador compreenda o simples a partir do complexo ou seja, é sucinto 

acreditar que esse movimento se estende de um processo de relação parte/todo e 

singular/universal. Noronha (2007) chama a atenção para o fato de que o conhecimento 

histórico se realiza como decomposição e como distinção e separação do que é fenômeno e do 

que é essência, do que é imediato e visível e do que é essencial. Nesse caso, segundo Pereira 

(2013) cabe ao historiador marxista compreender e capturar a estrutura constitutiva do 

fenômeno e, assim, chegar à sua essência, considerando que a realidade não se reduz, nem se 

esgota, naquilo que ela manifesta de forma imediata aos olhos do observador. 

A possibilidade de trabalhar a história da instrução pública nacional significa um avanço 

na especificidade da educação regional, na qual, inevitavelmente, teríamos a construção de um 

conhecimento histórico singular regional, mas que também é parte integrante do nacional/do 

todo. E dessa forma o movimento dialético auxilia na compreensão do princípio da totalidade, 

ou seja, o fato histórico será examinado a partir de uma conexão e mediação que de certa forma 

está constituído de um determinado todo. 

Compreende-se que as bases do materialismo histórico são verificáveis através do ser 

humano que constrói sua história por meio do trabalho, e a forma como estes elaboram a 

produção dos meios de vida, isto é, aquilo que os indivíduos são, reflete das condições material 

da sua produção que segundo Marx (2001, p. 211): 

 

O trabalho é antes de tudo um processo entre o homem e a natureza, um 

processo no qual o homem por sua atividade realiza, regula e controla suas 

trocas com a natureza. Ele põe em movimento as forças naturais que 

pertencem à sua natureza corporal, braços e pernas, cabeças e mãos, para se 

apropriar das substanciais naturais sob uma forma utilizável para sua própria 

vida. Agindo assim, por seus movimentos sobre a natureza exterior e 

transformando‐a, o homem transforma ao mesmo tempo a sua natureza. 
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Parte-se do entendimento de que tudo que é real é material, então o material vem antes 

da consciência, deste modo, a estrutura nasce da dinâmica de um conjunto que pressupõe a 

matéria e consciência, sendo esta igual à realidade objetiva, pois assim nos fala Marx, (1985, 

p. 25) “ não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência”. 

Assim, para o estudo desse processo, determinamos algumas categorias que serão 

analisadas na pesquisa, na qual Neto (2011, p. 337) conceitua como “um traço pertinente da 

realidade social, um modo de ser do real social – não existe na natureza. Na natureza não há 

liberdade, há acaso, azar, acidente, mas não liberdade. Esta é uma característica específica do 

ser social”. 

 Não obstante, acredita-se que a partir dessa realidade objetiva a sociedade é regida pela 

unidade dos contrários e dialeticamente, trata-se de entender que tanto na unidade como na luta 

existe movimento e esses se interpenetram pela semelhança que se atribuem e são percebível 

quando o processo de passagem do contrário acontece de um para o outro.   

No entanto, a dialética social não é natural, isto é, a sociedade e natureza possuem 

histórias diferenciadas na qual Neto (2011) nos explica que mesmo que a natureza receba 

interferência da sociedade, esta não faz a história da natureza, visto que nem mesmo a história 

da humanidade é feita com liberdade absoluta, pois, há leis causais, porém, há também 

alternativas de escolha. 

As categorias ou os conceitos dialéticos, nos embates políticos, apresentam uma 

dinâmica contraditória e antagônica na sociedade capitalista. Percebemos então, que a 

transformação da relação entre os elementos da combinação tem por consequência uma 

transformação da natureza, porém, apesar de haver uma unidade entre natureza e sociedade há 

uma especificidade em cada nível que são distintos, porém unitários, entende-se então que, o 

ser é a unidade – não a identidade – entre o ser natural e o ser social. Isso é dialética. Dialética 

é história, do ponto de vista do seu processo real. 

Poder-se-ia afirmar que a sociedade é marcada pela contradição, pelas lutas de classes 

e a identidade que a define é falsa, uma vez que a sociedade capitalista tem esse perfil. Na 

verdade, se vive uma realidade social voltada para a questão hierárquica e excludente que 

apresenta um interesse egoísta individualista do lucro, isso é, o pobre trabalha e assim, mais 

lucro ele gera para o burguês, dando ênfase nesta diferença para detectar onde elas estão e poder 

conceber a existência um do outro. 
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Para efeito de nossas proposições Pereira (2013) afirma que o objeto do conhecimento 

histórico é a história e essa é a chamada realidade objetiva do materialismo histórico, na qual 

esse conhecimento é resultado de um processo limitativo de reconstituição, análise e 

interpretação do objeto, todavia essa análise não deixa, por sua vez, de constituir-se 

conhecimento. 

Uma outra categoria no processo do conhecimento dialético é a totalidade, esse princípio 

foi desenvolvido por Engels na Dialética da Natureza, onde trata das relações dos objetos e 

fenômenos. Netto (2011, p. 37) afirma que para Marx a sociedade é uma totalidade concreta, 

porém, antes é uma totalidade concreta inclusiva e macroscópica na qual: 

 

A totalidade concreta é articulada que é a sociedade burguesa é uma totalidade 

dinâmica seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as 

totalidades que compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Sem as 

contradições, as totalidades seriam totalmente inertes e mortas – e o que a 

análise registra é precisamente a sua continua transformação. A natureza 

dessas contradições, seus ritmos, as condições de seus limites, controles e 

soluções dependem da estrutura de cada totalidade – e novamente, não há 

formulas /formas apriorísticas para determiná-las; também cabe a pesquisa 

descobri-las. 

 

 

A premissa de que tudo se relaciona é o princípio da totalidade.  A dinâmica da 

sociedade resulta em contradições de toda totalidade, como explica Lukács (1967, p. 240) 

 

A categoria de totalidade significa (...), de um lado, que a realidade objetiva é 

um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, em 

relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na 

própria realidade objetiva, correlações concretas, conjuntos, unidades, ligados 

entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre determinadas. 

 

 

Assim, para apreender a totalidade do concreto é preciso buscar uma síntese explicativa 

para as várias articulações do real. Enfim, segundo Netto (2011, p. 58): 

 

Uma questão crucial reside em descobrir as relações entre os processos 

ocorrentes nas totalidades constitutivas tomadas na sua diversidade e entre 

elas e a totalidade inclusiva que é a sociedade burguesa. Tais relações nunca 

são diretas elas são mediadas não apenas pelos distintos níveis de 

complexidade, mas, sobretudo, pela estrutura peculiar de cada totalidade. Sem 

os sistemas de mediação (internas e externas) que articulam tais totalidades, a 

totalidade concreta que é a sociedade burguesa seria uma totalidade 

indiferenciada – e a indiferenciação (sic) cancelaria o caráter do concreto já 

determinado como unidade do diverso. 
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A partir das diversidades das totalidades  os pensadores dialéticos afirmam que é preciso 

que se descubra a estrutura peculiar de cada totalidade de forma que essas diversidades sejam 

mediadas pelo nível de complexidade e pela estrutura peculiar de cada totalidade, ou seja, para 

encontrar a contradição principal é necessário analisar minuciosamente todas as contradições, 

buscando verificar o que há de geral e particular, pois, segundo Souza (2010), um objeto de 

estudo deve ser investigado desde seu nascimento a partir de suas relações sociais, políticas e 

culturais, ou seja, em toda a sua complexidade construída na realidade histórica. Portanto, as 

particularidades que constituem o objeto vão se desvelando até chegar à essência, ou seja a 

totalidade.  

Em uma perspectiva do materialismo histórico, a pesquisa pode sustentar todas as 

categorias do materialismo histórico, pois as particularidades e a totalidade estão interligadas e 

contribuem para o fenômeno estudado, que é a instrução pública no Amazonas imperial. Dessa 

forma, é preciso conhecer a história da criação da Província do Amazonas identificando os 

principais fatores históricos, políticos, econômicos e sociais que de certa forma influenciaram 

as transformações na instrução pública durante o Império e assim confrontar o real no seu 

particular para se chegar a totalidade  

Uma pesquisa realizada nessa perspectiva no plano histórico-social, deve-se levar em 

conta que o conhecimento e a prática não se separam, todavia é necessário conhecer a teoria do 

proletariado e os interesses de classes que ocupam um espaço importante no trabalho 

investigativo, visto que o mesmo, se volta para uma análise marxista acrescentando-se ainda 

que a opção de classe está necessariamente vinculada a uma atitude revolucionária social.  

Para discutir as perspectivas da instrução pública no período Imperial foi utilizada a 

categoria ideologia, permitindo a análise dos fatores econômicos e sociais que determinaram as 

políticas educacionais e quais as influências que tiveram na organização e função da instrução 

pública na província do Amazonas apresentada na forma de currículo, organização do trabalho 

escolar; formação de professor.  

Essa categoria guiou nossa análise numa perspectiva histórica e materialista, na qual 

Marx afirma que há uma ideologia burguesa e a ideologia do proletariado, ou seja, essa 

ideologia dependerá do espaço que ocupa o indivíduo no processo de produção, sendo assim, 

podemos afirmar que a partir das condições históricas, sociais e econômicas serão determinados 

a consciência, a cultura, a identidade e a forma de pensar de uma sociedade. Marx (2009, p.125-

126), acrescenta que “ os mesmos homens que estabelecem as relações sociais de acordo com 

sua produtividade material, produzem também os princípios, as ideias, as categorias, conforme 

a sua relação social”. 
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Esses conceitos nos permitem perceber que, há uma estreita relação entre estruturas 

econômicas, políticas e a educação, ou seja, a educação servirá para manter a sociedade 

capitalista em uma estrutura de desiguais e a ideologia burguesa cria uma visão camuflada de 

que está tudo perfeito, porém, reportando-se a Marx (1978, p. 128), ele afirma que “ se é o ser 

social que determina a consciência, é também ele que pode mudar suas condições de existência, 

pois, (os seres sociais) são atores e autores de seu próprio drama”. 

Todos os antecedentes devem ser considerados para que se entenda a responsabilidade 

e o compromisso com a mudança dessa realidade social, e esse comportamento pode determinar 

o processo histórico que é regido por lutas e embates políticos. Segundo Pereira (2013) “é 

preciso que se conceba a historiografia não como mera enumeração de autores e de obras, mas 

sim como captação profunda do conteúdo das obras”. E ao historiador, por sua vez, cabe 

repensar o seu próprio conhecimento histórico (SANFELICE, 2006a, p. 30). 

A análise dos dados foi feita a partir de três níveis básicos, sendo o primeiro nível a 

utilização das categorias: histórica, totalidade que nos permitiu compreender os aspectos 

históricos, econômicos, políticos e sociais em que se insere a criação da Província do 

Amazonas. A análise das contradições foi alicerçada nas teorias subjacentes como: os grupos 

políticos dominantes da época. 

No segundo nível, apoiamos nos conceitos de ideologia para analisar o conteúdo 

ideológico das políticas educacionais e seus reais objetivos na educação pública do Brasil 

imperial. Marx e Engels (2007, p. 28) têm a ideologia como "um conceito pejorativo, crítico 

que implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade que se dá através da 

ideologia dominante, as ideias das classes dominantes são as ideologias dominantes na 

sociedade". 

E no terceiro nível utilizou-se a categoria da contradição para analisar as relações sociais 

escolares, das metodologias de ensino, da organização do trabalho escolar no Amazonas 

imperial. Buscou-se uma síntese coerente das determinações do problema da pesquisa para 

discutir ações concretas de intervenção na realidade a ser transformada, isso significa que é 

preciso compreender que a educação se encontrava em meio a uma relação de poder que 

determinava o status quo de uma determinada classe social.  
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3 DA INDEPENDÊNCIA DA COMARCA DO RIO NEGRO À PROVÍNCIA DO 

AMAZONAS  

 

O tema proposto nesta dissertação não deixa de ser em sua essência, regional, em meio 

às tensões próprias de uma região. Assim, procurou-se demonstrar, as primeiras tentativas de 

ocupação, formação, defesa do Grão-Pará e Maranhão até a Independência da Comarca do Rio 

Negro. Mediante o exposto, faz-se necessário reunir algumas ideias que respondam ao problema 

que é: quais os fatores econômicos, sociais e políticos ocorridos no Grão-Pará que 

influenciaram a independência da Comarca do Rio Negro? 

Para uma melhor compreensão, apresenta-se no primeiro momento a ocupação da região 

amazônica pelos portugueses, que é marcada definitivamente na data de 12 de janeiro de 1616 

com a construção do Forte do Presépio1. Com isso foi possível visualizar a determinação do 

Estado do Maranhão em 1621, com sede em São Luís, separado do Estado do Brasil de forma 

administrativa na qual tem como causa central as questões geopolíticas e militares que 

assolavam o Império Colonial Português nesse momento. Depois, apresentou-se que durante 

um processo de estabilização do domínio de Portugal aconteceu a extinção do Estado do 

Maranhão e Grão-Pará decretada pela Carta Régia de 31 de julho de 1751 seguida a criação do 

Estado do Grão-Pará e Maranhão. 

Ainda nesta seção, apresenta-se a dinâmica que ocorreu para a criação da Capitania do 

Rio Negro pela Carta Régia de 3 de março de 1755. Partindo para o ano de 1772, os 

encadeamentos dos fatos apresentados permitiram entender o desmembramento do Estado do 

Grão-Pará e Maranhão em duas unidades administrativas; o Estado do Grão-Pará e Rio Negro 

com sede em Belém e do Maranhão e Piauí com sede em São Luís. 

No terceiro momento reporta-se ao período em que o Brasil se torna independente de 

Portugal, e a Capitania do Rio Negro sofreu um rebaixamento para Comarca do Alto Amazonas. 

No quarto momento, entenderemos que pela Lei N° 582, de 5 de setembro de 1850, a 

Comarca do Alto Amazonas é elevada à categoria de Província, conseguindo se emancipar do 

Pará depois de quase um século, porém, a província foi instalada de fato em 1° de janeiro de 

1852, após a posse do primeiro presidente João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha. 

 

                                                             
1 Uma fortificação de taipa, armando-a com 12 peças de artilharia. Recebeu esse nome em homenagem ao dia de 

Natal, quando partira a expedição do Maranhão). No seu interior foram construídos alojamentos para a guarnição, 

cuja cobertura era de palha. www.funceb.org.br/images/revista/20_8e5h.pdf 
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3.1 Antecedentes Históricos da Província do Amazonas 

 

O Estado do Maranhão e Grão-Pará foi uma unidade administrativa da Colônia 

Portuguesa na América, a sua formação estava ligada ao processo de expulsão dos estrangeiros, 

franceses, holandeses e ingleses que estavam invadindo a região amazônica com o objetivo de 

fundar áreas coloniais. 

Dessa forma, fazia-se necessário a defesa das áreas coloniais, pois a ocupação lusitana 

dessa região atenderia aos interesses geopolíticos e econômicos da União Ibérica, no entanto, é 

importante destacar que entre os anos de 1580 e 1640, as Coroas portuguesa e hispânica estavam 

unificadas e ocupadas. 

Segundo Varnhagen’s (1854, p. 493), é nesse contexto de lutas pela posse das terras no 

norte da América no Sul, que Gaspar de Sousa é nomeado governador geral do Estado do Brasil 

substituindo Diogo de Menezes no ano de 1612, que trazia consigo recomendações no modo de 

governar e sobre as informações que deveriam ser repassadas: 

 

[...] sejais mui contínuo em me escrever e avisar de todas as cousas que 

sucederem, e de que entenderdes convém ser avisado, assim do que a 

experiência vos mostrar ser necessário para bom governo dele, como do 

procedimento das pessoas que nele me servem, o que fareis com todos os 

navios que partires das partes e lugares onde vos achardes sem vir nenhum 

sem carta vossa, inda que seja repetido o já escrito; porque assim convém pela 

incerteza da viagem do mar2. 

 

 

 O Governador Geral do Estado do Brasil foi instruído a mandar notícias e informações 

sobre o que se exigia e sobre tudo que se mostrasse ser importante e necessário informar ao 

Rei3. Dessa forma, os portugueses passaram a dominar os povos indígenas, em termos de 

unidade política e começam a ocupar territórios supostamente espanhol com o incentivo do rei 

da Espanha assim, o interesse pelas informações serviria como suporte de conquista e ocupação 

da Amazônia que resultaria não somente na definição de limites da América portuguesa, mas 

sobretudo,  seria um empreendimento dirigido pelo Estado por meio de ação políticas e 

diplomáticas conduzidas com a finalidade de assegurar a posse desse território para o império. 

Reis (1989) relata que na concepção do Império Português, era preciso montar uma 

defesa contra os ataques, mas também como um marco estratégico de povoação às novas terras. 

                                                             
2 5 Regimento de Gaspar de Sousa, escrito em Lisboa a 6 de outubro de 1612, publicado em Marcos Carneiro de 

Mendonça, Raízes da formação administrativa do Brasil, Rio de Janeiro, Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro/Conselho Federal de Cultura, 1972, p. 436 
3 Felipe IV da Espanha, ou Felipe III de Portugal 
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Por isso, a ocupação da região amazônica, pelos portugueses, é marcada definitivamente na 

data de 12 de janeiro de 1616 com a construção do Forte do Presépio em Santa Maria de Belém 

do Grão-Pará, na Capitania do Grão-Pará, por Francisco Caldeira Castelo Branco, o objetivo 

era o de conter eventuais agressões dos indígenas e ataques de outros europeus como ingleses, 

holandeses, irlandeses, e franceses, além de demonstrar fixação de domínio.  Seu primeiro 

comandante foi o capitão Angélico de Barros e seu capelão foi o padre Anacleto de Carvalho 

Silva. 

Para atingir esses objetivos o núcleo urbano, se formou a partir de uma organização 

política chamada por alguns de “política das Fortalezas” na qual Reis (1989) afirma que essa 

organização era uma política expansionista que procurava consolidar o poder no espaço 

territorial amazônico, logo, construíam fortalezas em pontos considerados estratégicos para 

evitar invasões estrangeiras em terras tão distantes e extensas. 

 Deve-se situar que a vasta área territorial já começava a tornar-se conhecida, 

despertando cobiça de outras nações e, consequentemente, não podemos acreditar que havia ali 

interesse de apenas colonização, porém o tipo de homem que se instalou nesse espaço estava 

sendo atraído pelas oportunidades que lhes fixavam em busca das drogas do sertão4.  Conforme 

Souza (1946, p. 52-53), com a fundação do Forte, “os portugueses violaram deliberadamente o 

tratado e se aproveitaram do fato de Portugal estar sob o domínio espanhol”. Com a União 

Ibérica, o Tratado de Tordesilhas foi colocado neste momento como letra morta, pois, Portugal 

e Espanha, formavam um único Reino.   

De acordo com Silva (2004, p.16), o acesso ao Vale Amazônico foi possibilitado pelo,   

 

[...] enorme potencial de riquezas naturais e o vultuoso estoque de nações 

indígenas. Daí nasceram operações de saque e coleta das espécies vegetais e 

animais exportáveis e ações de ferro e fogo destinadas ao aprisionamento e 

tráfico dos originários da região e muitas dessas investidas contra os índios 

descambaram para o genocídio explicito.  

 

 

Destaca-se que o interesse por essas riquezas vinha se assentando sob os domínios dos 

europeus fazendo com que por meio de um decreto de 13 de junho de 16215 no qual o Rei Felipe 

III de Espanha e  Felipe II de Portugal, determinam a criação do Estado do Maranhão com sede 

em São Luís, a fim de assegurar a posse do território e promover o desenvolvimento, este 

abrangeu a Capitania do Grão- Pará , Maranhão e Ceará.  De acordo com Reis (1906), Essa 

                                                             
4 Cacau, castanhas, canela, piassava, azeite de andiroba, guaraná e gergelim, madeira, goma elástica entre outros, 

dividiam a pauta de exportações da província com alguns produtos agrícolas, como arroz, algodão, tabaco, café, 

vasos pintados, peças de borracha e mais alguns produtos manufaturados.  
5 www.belem.pa.gov.br/ver-belem/detalhe.php?i=1&p=226 –Arquivo Nacional  

http://www.belem.pa.gov.br/ver-belem/detalhe.php?i=1&p=226
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estrutura territorial teve uma administração independente do Estado do Brasil, porém, 

subordinada diretamente a Portugal.6 

De acordo com Silva (2004), a partir de 1625, “os portugueses se tornam ocupantes 

incontestável da Amazônia e realiza-se uma série de incursões pelo interior e a mais importante 

delas, a expedição de Pedro Teixeira7”. E em 1654, o Estado do Maranhão passa a ser designado 

Estado do Maranhão e Grão-Pará.  

Podemos observar (figura 1) a divisão da Colônia em dois estados independentes 

(acontece no mesmo ano), que fica assim designado: O Estado do Brasil, cuja capital era 

Salvador abrangendo as demais capitanias, e o Estado do Maranhão ao Norte com capital em 

São Luís. Isto é, o Brasil Colonial era organizado em uma política administrativa, na qual 

separava-se dois Estados o do Brasil e do Maranhão: 

  

Figura 1: Mapa do Brasil Colonial 

 

Fonte: Câmara dos deputados - Centro Cultural A batalha do jenipapo. Histórias não contadas. 

                                                             
6 Sua instalação efetiva só aconteceu em 3 de setembro 1926 com a posse do primeiro governador e capitão - 

general Francisco Coelho de Carvalho, sendo posteriormente substituído por Luís de Magalhães. 
7 1637 – 1639 Pedro Teixeira, subiu e desceu o Rio Amazonas, tornando mais conhecido o trecho entre o atlântico 

e os Andes e abrindo possibilidades para que sertanistas, religiosos, militares e servidores civis a serviço de 

Portugal dessem causa a uma inusitada ação colonizadora.  
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A razão para tal fato, se fundamentava, no destacado papel assumido pelo Maranhão 

que apresentava ponto de apoio e partida para a colonização do norte e nordeste. Todavia, 

durante o período de formação de um “Estado independente até  a anexação do Estado do 

Brasil”, o Grão-Pará passou por várias divisões estratégicas,8 na qual de  acordo com Reis 

(1989) o Estado do Maranhão, estava subordinado diretamente à Lisboa, dessa forma, acredita-

se que o foco principal não estava somente no apoio de colonização, mas no acúmulo de 

riquezas  que  o estado traria para a burguesia do norte e nordeste. 

Em 1737, a Capital do Estado do Maranhão e Grão-Pará foi transferida de São Luís para 

Santa Maria de Belém do Grão-Pará, na qual segundo Santos (2015), Inácio Coelho da Silva, 

recebeu ordens para se instalar em Belém pois, de acordo com a Carta Régia de 1º de dezembro 

de 1677, havia uma determinação aos oficiais da Câmara do Maranhão que tão logo dessem 

posse ao governador e ao capitão-general, deveriam se dirigir à capitania subalterna e, 

posteriormente, informar à Coroa das conveniências que havia de se transferir  o governo desse 

Estado ao Pará. Essa medida recaia sobre uma ação de que o representante deveria expor os 

principais motivos para sua assistência na Capitania do Pará. Santos (2015, p. 681) ainda 

apresenta que, dentre essas, Inácio Coelho teria outras obrigações que seriam: 

 

Continuar as obras de fortificação iniciadas por seu antecessor, Pedro César 

de Meneses; instalar os casais de ilhéus que chegavam e os que viriam, a fim 

de povoar “aquelas terras, por serem firmes e muito dilatadas, capazes de toda 

a agricultura”, especialmente as culturas do cacau e da baunilha. 
 

 

Dentre as determinações recebidas, estava de que o candidato a representação teria que 

expor os motivos de sua assistência na capitania do Pará, todavia, deveria de certa forma 

continuar as obras de fortificações além de recepcionar os casais que vinham para povoar 

aquelas terras, essa objeção é forte, pois, na ordem do sistema capitalista, o capital precisa cada 

vez mais de homens alienados, disciplinados e a colonização contribui com o condicionamento 

do futuro da sociedade. 

Reis (1989) afirma que nesse tempo a cidade oferecia melhores condições para o 

enfrentamento dos problemas de fronteira com a Guiana Francesa e o vice-reino do Peru e a 

população se apresentava bem provida de meios e prestigiada desde as campanhas contra os 

holandeses.  

                                                             
8 O Estado do Maranhão e Grão-Pará perdurou até 1772, quando foi anexado ao estado do Brasil, conforme o 

Decreto Régio de 20 de agosto. 
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Importa salientar, em primeiro lugar, essa conjuntura ligada às tratativas sobre limites, 

ao comércio com possessões estrangeiras, aos progressos materiais e à posição geográfica mais 

favorável da capital do Pará, que consagrou a interpretação de que a capital do Estado do 

Maranhão foi transferida para Belém em 1737.  

Em 1750, D. José I nomeou Primeiro-Ministro, em Portugal, Sebastião de Carvalho e 

Melo, o Marquês de Pombal, que implantando em Portugal um regime autoritário dirigiu por 

mais de trinta anos uma política monopolizada do comércio. Esse foi um representante da 

ditadura esclarecida, ação em que se enquadra a perseguição que promoveu aos jesuítas 

(SOUZA, 2004, p. 25).  

Fundamentava sua administração, apresentando objetivos de nacionalização do 

comércio externo através do estímulo à produção e as indústrias manufatureiras no reino e da 

exploração racional das colônias, porém, o que realmente se pretendia era um propósito oficial 

de domínio. 

Esse foi um período que segundo Souza (2004, p. 25), foi marcado por esforço de 

organização administrativa do Império e que refletiu na organização da História do Maranhão, 

visando um interesse que ampliasse uma autonomia política. Segundo Souza (2004, p.25), 

Pombal, assim que assumiu em Lisboa: 

 

Designou para as funções de governador da Amazônia a seu meio irmão 

capital/general Francisco Xavier de Mendonça Furtado que inaugurando a 

nova sede do governo, transferida de São Luís, desembarcou em Belém, 

empossando–se a 24 de setembro de 1751. O estado do Maranhão e Grão-Pará 

tivera sua extinção final decretada pela Carta Régia de 31 de julho desse ano, 

que criara o Estado do Grão-Pará e Maranhão, com a capital oficial em Belém. 

 

 

Esse tinha interesses por uma política monopolizadora em que se configurava um 

despotismo, uma gestão que se posicionou contra o comércio praticado pelos eclesiásticos que, 

de acordo com Santos (2009), não pagavam pelo trabalho indígena e estavam isentos das tarifas 

alfandegárias, ocasionando uma precariedade aos cofres públicos, o que arruinaria o projeto de 

criação de uma companhia de comércio. No tocante à participação desse empreendimento, 

Raymundo (2006. p.127), afirma que Pombal produziu um documento tratando do que 

considera importante para a criação da companhia nas quais foram: 

 

O estabelecimento da Companhia para o comércio, e a introdução de negros 

nesse Estado; da taxação das côngruas aos regulares; e da liberdade dos índios. 

[...] a resolução para se darem côngruas aos regulares também se publicará ao 

mesmo tempo em que sair à luz a companhia. Com o que faltará aos mesmos 

regulares o pretexto para comerciarem, ou reterem as propriedades dos bens 

que lhes não tocam. Também ao mesmo tempo vos mandará S. Maj. Expedir 
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as ordens para publicardes a liberdade dos índios que, pela introdução dos 

negros e aplicação dos meios com que vos tenho instruído, mudará tanto de 

circunstância que esses povos não poderão deixar de recebê-la, vendo que nela 

consiste hoje em o seu maior interesse, quando antes entendiam que lhes seria 

ruina. 

 

 

Esses empreendimentos foram articulados para fins dos mesmos objetivos, pois, existia 

uma atuação mascarada, que levava a uma ação de igualdade em que, ao mesmo tempo, se 

criava uma companhia que aumentava o comércio, retirava-se dos religiosos o controle que 

exerciam sobre a mão de obra indígena e mediante essas atitudes, os resultados seriam 

revertidos de benefícios para a Coroa, não existia uma preocupação com os indígenas, visto que 

eram considerados ociosos e o que se buscavam era o lucro. 

Devido a imensidão territorial, tornava-se difícil realizar as medidas administrativas, 

por esse motivo, Mendonça Furtado ponderou junto à Lisboa sobre a necessidade de criação de 

um novo Governo na parte ocidental do Grão-Pará e Maranhão, e em 3 de março de 1755, o 

Rei D. José I, atendendo suas ponderações, baixou uma Carta Régia criando a Capitania de São 

José do Rio Negro que segundo Reis (1989, p. 209), permaneceu subordinada ao Estado do 

Grão-Pará e Maranhão, porém, determinava que sua capital fosse instalada na foz do Rio Javari, 

na Vila Nova de São José: 

 

Por carta firmada pela real mão de Sua Majestade, de 3 de março de 1755, foi 

o mesmo Senhor servido criar a nova capitania de São José do Rio Negro, nos 

confins ocidentais deste Estado, ordenando o dito Senhor que o território do 

sobredito governo se estendesse pelas partes do norte e do ocidente até às duas 

raias setentrional e ocidental dos domínios de Espanha e que, pelas outras duas 

partes do oriente e meio dia lhes determinasse eu os limites que me 

parecessem mais justos e competentes, para que os seus vassalos, que vivem 

destas partes, pudessem com mais facilidade achar quem lhe administre justiça 

com a maior brevidade e sem experimentarem a vexação de lhes ser necessário 

recorrerem à capital do Grão-Pará, por meio das longas e penosas viagens que 

é necessário fazer àquele fim, ao que tudo fica satisfeito com esta utilíssima 

providência. Em observância da sobredita determinação e atendendo aos 

virtuosos objetos que Sua Majestade foi servido ter presentes, para favorecer 

a estes miseráveis vassalos me parece que ficam satisfeitas inteiramente as 

suas reais intenções, sendo os limites desta nova capitania pelas partes que 

vou a participar a Vossa Senhoria.  

 

 

Mesmo havendo esse desmembramento a Capitania continuou sendo dependente do 

Grão-Pará, em conformidade com a Carta Régia, Mendonça Furtado deveria providenciar a 

elevação à vila das povoações.  

Existia uma acirrada disputa entre colonos e religiosos pelo controle da população 

indígenas, na qual ambos tinham posicionamentos contrários sobre estes: de um lado os 
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missionários prosperavam e por outro os colonos reclamavam da falta de mão de obra. Na qual 

Raymundo (2006), fala que o Grão-Pará tinha uma relação com a política indigenista e por meio 

da declaração de liberdade dos índios e da supressão do poder temporal dos religiosos em 6 e 7 

de junho de 1755 e do diretório dos índios em 1757.  

Assim, em 7 de maio de 1757, Mendonça Furtado empossa o Coronel Melo e Póvoas e, 

em seguida, viajou para executar as leis e no caminho criou vilas e lugares, instalando os 

conselhos municipais (SILVA, 2004, p. 28).  

Em 6 de maio do referido ano, Mendonça Furtado voltou à Mariuá, e a rebatizou de 

Barcelos9 permitindo que no dia 07 de maio de 1758 a sede da capitania mudasse para a nova 

vila em seguida instalou a câmara e empossou  três governadores, dois juízes ordinários e um 

escrivão judicial ao procurador e escrivão da edilidade. Segundo Loureiro (1978, p. 133), na 

cerimônia estavam o ouvidor, o Corregedor do Grão-Pará, Paschoal de Abranches Madeira 

Fernandes e o recém nomeado vigário do alto Rio Negro, Padre José Monteiro de Noronha, e 

em seguida delimitaram os limites que deveriam pertencer a Barcelos.  

Em 1772 o Estado do Grão-Pará e Maranhão foram desmembrados em duas unidades 

administrativas: o Estado do Grão-Pará e Rio Negro com sede em Belém e do Estado do 

Maranhão e Piauí com sede em São Luís. Santos (2015, p.10) afirmam que essa restruturação 

política em nada beneficiou a Capitania de São José do Rio Negro, porém, era um projeto 

político ambicioso que serviu para facilitar as novas rotas de exploração de riquezas. Esta 

empreitada lhe garantiu os seguintes privilégios: 

 

Exclusividade para o comércio de escravizados africanos no Grão-Pará e 

Maranhão; dispor da frota naval da Armada Real, para lhe fazer escolta contra 

eventuais ataques piratas; reconhecimento que seus funcionários estavam, 

oficialmente, ao serviço de ElRei de Portugal; Prioridade nas alfândegas; foro 

especial para suas causas. 

 

 

O general Pereira Caldas saindo de Belém chegou em Barcelos em 17 de outubro de 

1780 e iniciou a organização de seu trabalho. “Procurou dar vida a antiga Mariuá, fazendo 

levantar casas para residência dos demarcadores, edifícios para alojamento da tropa e serviços 

de escritórios, retirando-se depois a um sítio perto, onde fixou residência” (REIS, 1989, p. 137). 

O período de 1791 passava por um processo de mudanças políticas e sociais e assim 

começaram a influenciar as mentalidades políticas referentes às Leis brasileiras e o governo 

                                                             
9 Recebeu esse nome em cumprimento ao programa que se traçara, de renomear todas as povoações da Amazônia. 

Socorrendo –se dos nomes das vilas da casa dos Bragança e embora Frei Miguel de Bulhões preferisse um gesto 

de adulador que se chamasse são Francisco Xavier homenagem ao home público que ali instituía o poder civil 

(REIS, 1998, p.120)  
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lança como medida a criação da província, a introdução da navegação a vapor e a abertura do 

Rio Amazonas para a navegação internacional, segundo Reis (1989, p.146) nesse mesmo ano, 

a capital da Capitania passou de Barcelos para o Lugar da Barra do Rio Negro assim: 

 

O lugar da barra disputava às que existiam, a Barcelos principalmente, as 

honrarias de que gozavam em virtude da situação política. A sua população 

cresceu. A da capitania também. Lobo d’Almada levantava o Rio Negro do 

abatimento em que vivia [...] e cresceu tanto a fama do administrador, 

fomentando a velha inveja e a desconfiança do governador do Grão Pará, D. 

Francisco de Souza Coutinho, que este, receoso de tê-lo como substituto 

naquele cargo, não tremeu em criar-lhe os maiores embaraços e em infamá-lo 

junto a metrópoles. [...] 
 

 

Neste momento, a promoção de uma ordem social, pautava em discursos como: 

civilização, progresso e ordenamento. Estes parâmetros vinham acrescidos de desenvolvimento 

econômico, porém, todas essas questões estavam direcionadas a favor da classe dominante, pois 

haviam os aproveitadores que se beneficiavam com uma política isolada e desarticulada contra 

os caboclos, índios e pobres. Poderíamos chamar de dominação da classe capitalista na qual 

Marx conceituaria como um momento de separação entre sociedade civil e Estado, mediante a 

realidade na qual o Estado é a sociedade dominante fazendo valer os seus próprios interesses. 

Segundo Reis (1989), o Rio Negro atravessaria um longo período de amarguras, as vilas 

e povoados viveriam dias miseráveis, a população diminuída, as lavouras e as indústrias 

entrariam a definhar. Nesse mesmo viés Gregório (2012, p.159), afirma que a instalação da 

Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, daria início a um processo de profundas 

transformações que desaguaria na independência e elites regionais interviriam diretamente nos 

rumos das políticas que trariam consequências diretas às suas regiões de origem, o que seria 

lembrado por tudo no que viria a se tornar a comarca do Rio Negro. 

De fato, já havia grande anseio pela autonomia do Rio Negro e percebia-se que isso não 

era visto de forma satisfatória pelas autoridades paraenses, pois, a demora era grande para se 

tomarem providências sobre aquelas pessoas que viviam esquecidas no sertão amazônico. 

Segundo Gregório (2012) havia sim, marcas de um povo simples, porém, havia interesses 

específicos, que precisavam ser atendidos para que os negócios pudessem continuar 

progredindo e a distância não seria empecilho para iniciativa política. 

Destaca que desde o início o Estado é administrado pela burguesia, consequentemente, 

constitui objeto de duras críticas. Nos fundamentamos em Marx (2004), ao afirmar que a classe 

laboriosa substituirá, no curso de seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por uma 

associação que excluirá as classes e seu antagonismo e acrescenta ainda que, não haverá mais 
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poder político propriamente dito, porque o poder político é precisamente o resumo oficial do 

antagonismo na sociedade civil. 

Em 1808 com a transferência da sede da Monarquia Portuguesa para o Rio de Janeiro o 

território do Grão-Pará e Rio Negro é reintegrado ao Estado do Brasil. A fixação do reinado 

Português ao Brasil favoreceu as demandas políticas e administrativas, possibilitou o 

deslocamento do eixo judiciário. O vínculo com o tribunal de suplicação de Lisboa foi extinto 

passando a comarca e ouvidoria do Rio Negro a submeter as suas pendências ao tribunal da 

relação do Maranhão. Em 1818, insatisfeito com a política do Grão-Pará, algumas câmaras da 

capitania encaminharam memórias a Dom João VI propondo a autonomia do Amazonas, mas, 

o pedido não encontrou eco em Lisboa. 

 Em 22 de novembro de 182010, de acordo com as determinações do regulamento que 

havia sido elaborado a partir do modelo espanhol, consagrado pela constituição de Cádiz de 

181211, aconteceu a primeira experiência de intervenção política e que traria consequências 

diretas às regiões de origem. 

 Já por esse tempo, circulava notícias do que se passava no sul do Brasil com relação 

aos acontecimentos em favor da independência. No início, buscou-se criar um ambiente 

disposto a aceitá-la. O governo do Pará formava um forte reduto, que impedia qualquer atitude 

nativista, os amazonenses contrariavam as expansões violentas, porém, segundo Reis (1989, 

p.155) “A junta de Belém, ao mesmo tempo que pensava em deportar para o Rio Negro, os 

paraenses suspeitos de partidários contra a independência, cuidava em tomar serias 

preocupações a fim de evitar que o interior se deixasse contaminar pelas ideias facciosas”. 

Haveria uma preocupação quanto aos fatos da ânsia pela independência, pois, a presença do 

poder colonial era forte.  

                                                             
10 O processo seria realizado em quatro níveis: primeiramente os cidadãos domiciliados nas freguesias elegeriam 

os eleitores de Comarca que, finalmente, se reuniriam para escolher os deputados que deveriam representa-los em 

Portugal. Eram impedidos, de votar, os menores de 25 anos, a menos que estivessem casados, os oficiais da mesma 

faixa de idade, os clérigos regulares, os filhos que vivessem com os pais, os criados de servir, com exceção os 

feitores que vivessem em casa separada da de seus amos, as mulheres e os “ vadios e ociosos”. Para ser eleito 

deputado, era necessário ter mais de 25 anos de idade, não pertencer às ordens regulares e ser domiciliados na 

província a mais de sete anos. (Reis, 1931, pp.107-110).   
11 A Constituição espanhola de Cádiz, de 1812, é um documento importante, não só por sua grande relevância para 

a história da Espanha, mas também por ser o testemunho de um momento de transição, quando novas conquistas, 

em termos de direitos fundamentais da pessoa humana e direitos dos povos, foram consagrados num conjunto 

normativo que, ao mesmo tempo em que afirmava a independência do Estado e sua soberania, estabelecia as regras 

para a legitimidade do governo, sua organização e suas limitações, consagrava um conjunto de direitos que nem a 

lei, nem os governos poderiam afrontar. Constituiu avanço do constitucionalismo e influiu para que outros povos, 

especialmente os dos antigos territórios coloniais espanhóis, buscassem na Constituição a consagração de sua 

independência e soberania e a afirmação e proteção dos direitos fundamentais das pessoas. A Constituição 

espanhola de 1812 foi extraordinariamente importante para a sua época e exerceu influência em muitas 

Constituições feitas a partir de então. (DALARI 2014) 
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É obvio que não poderia ser diferente, uma vez que o país era uma colônia estrangeira 

e a economia era, portanto, organizada em função da metrópole. Nesse sentido nossa economia 

tinha como objetivo maximizar a economia do Império. Mediante isso, Souza (1946) afirma 

que já existia no final de 1820, um expressivo grupo político que acreditava que o fim do 

sistema colonial estava terminando, esses desejavam modificações políticas que abrissem 

maiores oportunidades aos nascidos na terra e, o que era mais importante, adequar o governo 

de garantias expressas aos direitos do cidadão.  

Assim, em 14 de janeiro de 1822, em conformidade com o decreto que determinava o 

comparecimento de representantes brasileiros ao congresso reunido em Lisboa, foi realizado, 

no Lugar da Barra, as eleições para os que deviam falar pela capitania e o Rio Negro alça ao 

status de província por meio do decreto de 18 de abril de 1821, e assim após a realização do 

pleito foram eleitos:  

Deputado e suplente, respectivamente, os srs. João Lopes da Cruz e José 

Cavalcante de Albuquerque. Ambos tomaram assentos nas cortes participando 

dos trabalhos legislativos, tendo se apresentado primeiro o suplente, que se 

retirou à chegada de Albuquerque. Este, considerando-se eleito às cortes de 

Portugal, lá ficou até o encerramento dos trabalhos, negando-se a acompanhar 

os colegas das outras capitanias, quando se declararam em hostilidade aquele 

legislativo e em favor da Independência do Brasil (REIS, 1989, p. 153-154). 

 

 

Os embates foram firmes, os deputados que foram contra a Independência demonstram 

gesto oportunistas da classe dominante e isso acredita-se que foi válido, pois, a partir disso o 

povo pode perceber, ver e se descontentar a ponto de querer revolucionar. Todavia, depois que 

a mesma passou a ser chamada de Província de São José do Rio Negro, adquiriu 

responsabilidade, por cerca de um terço da exportação total do Pará.  

A base econômica, continuou sendo o extrativismo vegetal e animal, também houve 

uma prosperidade com a criação no Lugar da Barra do Rio Negro, com a criação de olarias e 

pequenas fábricas de tecidos e algodão, velas cordoalhas e manteiga de ovos de tartarugas. 

Acrescentou-se também, um estimulo à agricultura com plantações de tabaco, algodão, arroz, 

milho, café, cacau, cana-de açúcar, mandioca e, ao desenvolvimento da pecuária no vale do Rio 

Branco. Segundo Loureiro (2007), além, da manteiga de tartaruga e do pirarucu, eram produtos 

espontâneos: a salsa, a seringa ou goma elástica, a castanha, o breu, o cravo, o cumaru, a estopa, 

a juta, mixira, madeira, óleo de copaíba, piaçaba, puxuri, andiroba, eram mercadorias aceitas, 

em Belém, do que os produtos agrícolas tradicionais.  

Este período foi influenciado pelas transformações ocorridas no século XVIII 

desencadeadas a partir da Revolução Francesa (1789) e da Revolução Industrial iniciada na 
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Inglaterra, que abriram o caminho para o avanço do capitalismo para outros países. Na 

Amazônia, segundo Loureiro (1978), o poder português era muito forte e a política brasileira 

girava em torno de dois partidos, ambos eram responsáveis pela sustentação e manutenção do 

Império e do regime escravocrata. Além disso, os investimentos portugueses haviam crescido 

desde 1750 e segundo Souza (1946) a Amazônia experimentava um progresso em três 

administrações dirigidas por Mendonça furtado, Bernardes de Melo e Francisco Coutinho. 

O advento da navegação, contribuiu com o escoamento de mercadorias para Belém, 

transformando a Amazônia em produtora de uma matéria-prima de grande procura 

internacional, a borracha. Há, no entanto, pontos que talvez nos permitem falar numa Belle 

époque amazônica. No entanto como, poderia conceituar dessa forma, sendo que, as 

informações nos permitem analisar sobre a inserção das elites na dinâmica do mercado mundial 

e consequentemente poderíamos afirmar que de belo não teve nada, pois, em Belém, e no Rio 

Negro, as elites se esforçaram para impor pelas reformas urbanas, os sinais de conforto 

materiais e individuais pelo progresso que favorecia o comércio da borracha. Segundo Weinstein 

(2002, p. 263): 

A demanda externa repentinamente criara um enorme mercado para a 

borracha natural produzida exclusivamente na Amazônia. Esse fenômeno, de 

um lado, gerou uma pequena classe de barões da borracha, que viviam como 

marajás, mandando suas camisas para lavar em Paris e acendendo charutos 

com notas de cem dólares, levando uma existência de luxo e consumindo 

mercadorias importadas, simbolizada pelo Teatro Amazonas, em Manaus. Por 

outro lado, havia uma massa de seringueiros miseráveis, semi-escravizados, 

desumanizados, tragicamente sacrificados no altar do capitalismo 

internacional. E, um dia, os estrangeiros descobriram que a borracha 

transplantada para a Ásia era mais barata, e tudo se acabou. 
 

 

A narrativa histórica, apresenta o período como um momento em que se notabilizavam 

as conquistas materiais e tecnológicas através do comércio nas quais foram incorporadas à 

dinâmica da economia internacional, todavia, vale acrescentar que esse período foi marcado 

pela euforia de triunfo da sociedade burguesa, mesmo que o tema expressivo esteja 

correlacionado com a borracha advinda da sociedade paraense e amazonense, representada 

pelos seringueiros. 

Todos os interesses materiais, tinham relação com interesses de classes na qual os 

empresários compunham um retrato do seringueiro como preguiçoso, desonesto e inquieto. Mas 

o teor que conseguimos perceber volta-se para a imagem do seringueiro como um ser semi-

escravizado e, portanto, os discursos só nos fazem acreditar que serviam de fachada para 

mistificar os verdadeiros interesses dos interlocutores, pois, a borracha já dominava o comércio 
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da região muitas décadas antes do boom, porém, havia uma certa corrente de resistência contra 

a extração do látex como principal atividade econômica da região. Essa resistência., ou essa 

crítica, não veio nem dos caboclos nem dos indígenas, mas de certos setores da classe 

dominante, que segundo  (Weinstein, 1996), estes acreditavam que a coleta ou a extração não 

significaria a fundação de uma sociedade estável e próspera além de que a memória da 

cabanagem em 1830 estava ainda viva entre as elites da região, levando, dessa forma, a criação 

de  uma campanha contra formas de produção que pudessem criar uma população 

excessivamente livre, isto é, sem supervisão e disciplina.  

Havia uma tentativa séria de manter um corpo de trabalhadores composto de homens 

não brancos e sem emprego fixo, abrangendo os habitantes empregados na coleta da seringa. 

Evidentemente o caboclo que podia se sustentar coletando látex durante alguns meses do ano 

não estava disposto a trabalhar em troca de um ordenado diminuto nas fazendas das famílias 

tradicionais da região. E mais do que isso: a expansão do comércio da borracha criaria 

condições para uma presença maior de capital estrangeiro na região, uma potencialidade que 

sempre despertava reações ambivalentes dentro das classes dominantes da Amazônia. 

Esse contra discurso mostra que a história do ciclo da borracha era bem mais complicada 

do que indica as narrativas históricas, pois, as mesmas não focam nos interesses estrangeiros e 

nos barões que dominavam e mantinham uma vida de luxo, porém, mal preparados para 

enfrentar um colapso de redes de interesses. 

Dessa forma, poderíamos acreditar que a coleta ou extração da borracha não contribuiria 

para o desenvolvimento de uma sociedade civilizada, mas, exclusivamente para o crescimento 

da riqueza burguesa, escravizando o povo que não teria tempo nem para a família. 

Percebemos aí uma contradição distorcida e simplificada da história que de acordo com 

Souza (1946) a capitania do Grão-Pará e Rio Negro era um estado colonial bastante ligado a 

Portugal, logo, era possível criar uma administração local de bom nível e um sistema 

educacional aceitável. Souza (1946) ainda acrescenta que nesse tempo, a capitania já havia 

criado uma poderosa classe de proprietário e comerciantes, formando uma burguesia mercantil 

direcionada aos seus próprios interesses, exportando produtos agrícolas diversificados, como 

açúcar, algodão, anil e cacau. 

Em 14 de janeiro de 1822, em conformidade com o decreto que determinava o 

comparecimento de representantes brasileiro ao congresso reunido em Lisboa, foi realizado na 

Capitania do Rio Negro as eleições para os que deviam falar pela capitania. Segundo Souza 

(1946) quando se declararam em hostilidade aquele legislativo uma junta preparatória, 
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baseando-se em um censo que dava ao Rio Negro 15.480 habitantes, resolveram que este 

território não tinha população suficiente para se tornar Província. 

Contudo, feita uma modificação de acordo com o decreto de 1 de outubro de 1821, o 

Rio Negro passava a categoria de Província, reconhecida pelo Pará. Todavia, Souza (1946, p. 

38) afirma que por esse tempo já se tinha conhecimento da notícia trazidas de Belém em favor 

da Independência do Brasil e o Pará formando um forte reduto lusófilo, impedia e esmagava 

qualquer atitude nativista. 

 

Além do mais, a índole dos amazonenses contrariava as expansões violentas. 

O estouro com o governador Paço constituía uma exceção. Mas a onda 

libertaria engrossava todo dia. A junta de Belém, ao mesmo tempo que 

pensava em deportar para o Rio Negro os paraenses suspeitos de partidários 

da Independência cuidava em tomar serias preocupações a fim de evitar que o 

interior se deixasse contaminar das ideias facciosas. A correspondência de 

José Bonifácio, destinada a junta do Rio Negro, concitando o Amazonas a 

mandar deputados à assembleia constituinte convocada para o Rio, foi, por tal 

razão, toda aprendida em Belém. Os agentes do príncipe D. Pedro, mandados 

a fazer a propaganda da independência, foram impedidos de subir até o Rio 

Negro. 

 

 

A transformação radical dos amazonenses, constituía uma exceção de liberdade. Era 

preciso ter muito cuidado com as contaminações partidárias isoladas egocêntricas. Referindo-

se à Independência, muitas estratégias foram usadas para impedir a emancipação do Rio Negro. 

Eis aqui as táticas usadas nesse período na qual denominamos de dominação política, comércio 

exclusivo e trabalho compulsório que se somava a eclosão da Revolução Industrial, gerando 

uma crise no sistema colonial. 

Assim, de acordo com Loureiro (1978), em julho de 1822, a Província do Rio Negro 

declara-se fiel as cortes portuguesas e ao chegar a notícia da Independência  do Brasil com 

relação a Portugal, em 9 de novembro de 1823, o Amazonas percebe que apesar de ser província 

pela natural transformação das capitanias, o decreto de 20 de julho daquele ano, que abolia as 

juntas provisórias, e nomeava presidentes provinciais, não se referiu ao Amazonas assim, o 

Estado continuou sendo governado pela 1ª Junta Governativa da Independência de  1823 

enquanto aguardava a chegada de um presidente. 

Em 1823 a Província do Grão-Pará não estava subordinada à capital de Salvador (capital 

Federal do Brasil), pois, era vinculada à Lisboa (a metrópoles Lusa) isso por que, de acordo 

com Reis (1989) era mais fácil sair navio de Belém do Pará, para Lisboa (pois, era mais perto) 

do que sair de Salvador. Além disso, os produtos do Grão-Pará eram importantes para a 

metrópoles portuguesa, isso resultava em um comércio entre os brasileiros e portugueses, 
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consequentemente, todo o comércio e o poder do Estado estava no poder dos lusitanos e 

portugueses.  

Ao ser declarada a Independência, o Grão-Pará não fez parte deste cenário, há dessa 

forma uma revolta, visto que o grão Pará teria  aderido a uma parceria de comércio, no entanto 

houve uma farsa de vínculo que contribuiria em ambas as partes, e assim os brasileiros foram 

enganados e  queriam se separar de Portugal, e é nesse momento que segundo Loureiro (2007), 

entra em cena o capitão inglês, Greenfell afirmando que as propriedades dos portugueses que 

aderissem ao Estado brasileiro seriam garantidas, e que esses portugueses não apenas teriam 

suas posses garantidas, mas também gozariam de grande influência na política.  

Ás 7 horas da noite de 11 de agosto, no Palácio do Governo, a Junta Governativa que 

era presidida por D. Romualdo de Sousa Coelho, reuniu extraordinariamente um conselho para 

deliberar sobre o que estava acontecendo e ás 23:00 horas deram a notícia de que o Pará estava 

independente de Portugal, unindo-se ao Império e em 15 de agosto de 1823, foi Proclamada a 

Adesão do Pará à Independência do Brasil. Mesmo, que Portugal ainda mandasse no Grão-Pará, 

no comércio havia a diferença administrativa que agora passaria pela capital imperial, Rio de 

Janeiro e não Lisboa.  

Segundo Loureiro (2007), após o processo de emancipação política do Brasil de 

Portugal, foi criada uma Assembleia Constituinte para promulgar a primeira Constituição do 

nosso país, entretanto, D. Pedro I, em um ato de puro absolutismo, deu o primeiro golpe político 

de nossa história como nação livre, fechou este mesmo local  e outorgou a Constituição que  

determinava a divisão das províncias. 

Todavia, o Decreto Imperial de 26 de março de 1824 mudou essa perspectiva, 

estabelecendo uma representação política das diversas províncias. No novo regime, o decreto 

trazia o número de deputados que as unidades administrativas deveriam eleger. Nesse ínterim, 

a Província do Rio Negro não aparecia nesse documento e nem recebeu a nomeação do 

presidente que seria responsável por sua administração12. 

O parlamento volta a se reunir e o representante do Grão-Pará, D. Romualdo Seixas13, 

apresentou um projeto no qual pedia que  a Capitania do Rio Negro se tornasse Província do 

Rio Negro. Na mesma sessão (1826, p.147) José Ricardo da Costa Aguiar de Andrada, 

                                                             
12 A província do Rio Negro permaneceu sob a autoridade de uma junta governativa, que foi criada no ato da 

adesão em 9 de novembro de 1823 apresentando dessa forma uma indefinição de ordem administrativa. 
13 Político influente quando apresentou a Câmara dos Deputados o primeiro projeto para a criação da Província do 

Rio Negro. 
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representante deputado da Província de São Paulo apresentou um projeto pedindo um 

naturalista e engenheiro que pudesse recolher informações sobre a província do Pará: 

 

A província do Pará, digna certamente de melhor sorte do que 

desgraçadamente tem tido até aqui não só pelo desmazelo e inépcia do 

governo antigo, mais igualmente pela falta de notícias e até dos conhecimentos 

locais, de que o atual governo devia estar ao facto e que (cumpre dizer a 

verdade) ainda são ignorados. No tempo do General D. Francisco, se bem me 

lembro, esteve ali um naturalista mandado de Lisboa para examinar diversos 

produtos daquele vasto terreno e colher todas as más informações que julgasse 

conveniente; mas, este naturalista aliás homens de luzes, pouco fez. O seu 

estado de saúde ou o medo de entranhar-se nas expressas e grandíssimas matas 

do soberbo Amazonas obrarão mais pelo seu espirito pelo lado da comodidade 

e do sossego [...] com a retirada deste homem para Portugal as cousas ficaram 

no mesmo estado e o governo antigo nunca mais cuidou de promover 

semelhantes indagações uteis e necessárias ficando quase desconhecidas 

imensas riquezas[...] e proponho que se indique ao governo mandar com a 

possível brevidade um naturalista e um engenheiro de reconhecida aptidão e 

talentos, visitar a província do Pará e Rio Negro; recolher todas as 

informações uteis e precisas acerca de suas produções e fortificações [...]                                             

( AMAZONAS,1826, p. 147). 
 

 

 Podemos afirmar que já se tinha informações de toda riqueza destas terras, no entanto 

havia desacordos que dificultavam que o Rio Negro se tornasse província e assim, enquanto 

para uns o objetivo era possibilitar estratégias que acelerasse o desenvolvimento daquela região 

que estava sendo esquecida administrativamente pelo governo Imperial. Outros preferiam fingir 

que ignoravam os dados dos conhecimentos locais.  

Dessa formal o projeto foi adiado, pois Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, deputado 

paulista, debateu afirmando que políticas com essas amplitudes poderiam ser adotadas apenas 

quando se obtivessem informações mais amplas por parte do governo central de que realmente 

já teriam mandado um engenheiro para verificar outras províncias, pois, não seria justo que essa 

restrição se valesse para apenas duas Províncias.  

Os grupos de deputados defendiam os projetos buscando cada um benefício próprio para 

a sua província, no entanto, Cunha Matos, deputado paulista, acrescentou que esse projeto devia 

ser atendido com muita urgência, pois: 

 

A ilha de Marajó é a chave de todo o Amazonas, e uma vez, que um só ponto 

da parte do Norte seja ocupado pelo inimigo, pode-se dizer, que o império está 

todo invadido. Marajó Sr. Presidente, as obras são as que defendem as 

Províncias do Pará, do Rio Negro, de Goyas, Mato Grosso e São Paulo e há 

uma facilidade imensa de passar deste banco da parte do Norte e entrar por 

todo o Império. A indicação do Sr. Aguiar, é de toda urgência, mas eu me 

persuado, que ainda não tem muita força. Um só engenheiro é muito pouca 

coisa; por que tem de ver toda a linha divisória entre a província do Pará até 
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chegar ao forte de são José dos Marabitanes e tem de examinar vários pontos 

interessantíssimos. Eu sou de parecer que este engenheiro se ajunte a oficiais 

de artilharias para irem reconhecer todos os pontos (AMAZONAS, 1826. p. 

148). 

 

 

Alguns demonstravam preocupação em que houvesse urgência com o exame nessas 

terras e acrescentavam que mesmo sendo algo perigoso era necessário escolher vários 

engenheiros para adentrar e fazer as demarcações, assim, Cavalcante toma a palavra e diz: 

 

O ilustre deputado Costa Aguiar, desenvolvendo sentimentos de patriotismo e 

entusiasmo por uma província do império que dê certo é das que mais realçam 

em termos de produção de riqueza da natureza requer um engenheiro e um 

naturalista ao Pará. O que vão fazer estes homens? Indicar as riquezas, que 

encontrarem e informar a assembleia e ao governo do estado atual, em que se 

acha aquela província. Pergunto, havemos de esperar por estas informações 

para depois darmos as providencias? Certamente que não é isto preciso 

(AMAZONAS, 1826. p. 150). 

 
 

O histórico deste debate, permitiu perceber embates de posicionamentos que se discutia 

a adoção de medidas para promover um melhor conhecimento do norte do Império. O grupo 

que defendia a proposta de Aguiar, concordava que para haver um maior desenvolvimento da 

região amazônica deveria ser realizada contribuições positivas de diversas formas para o bem 

geral do país. E assim, D. Romualdo procurou se valer do apoio de outros deputados e buscou 

convencer a maioria de que o projeto de criação da província traria benefícios para todas as 

localidades do Império. 

 No entanto, havia o questionamento quanto ao financiamento da nova província, uma 

vez que o projeto original dizia que enquanto a nova província não tivesse meios para se manter 

o Maranhão estava obrigado a conceder uma pensão anual de doze contos de réis. 

 Dessa forma, o ônus financeiro ficaria concentrado somente sobre uma província que, 

como visto anteriormente, possuía laços históricos importantes com o Grão-Pará, diminuindo 

assim, a oposição dos representantes que se preocupavam com o aumento de impostos em sua 

região. (GREGÓRIO, 2012, p.179). Não seria fácil manter a manutenção administrativa da 

Província do Rio Negro, e o momento era de defender os interesses, assim, cabia aos defensores 

do projeto apresentar que o mesmo teria importância para a nação.  

 Ainda no debate, Holanda Cavalcanti procurou demonstrar que as províncias do Norte 

não apresentavam um peso para as finanças do Império. 

 

É preciso senhores, que nos convençamos de que as Províncias do Norte não 

têm ao Império esse peso que se inculca; o famigerado empréstimo de Londres 
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não foi dissipado com as despesas que se fizesse em beneficio dessas 

Províncias; de lá ainda se não sacaram sobre essas províncias, que podem 

muito bem fazer todas as despesas da sua administração; do Maranhão tem o 

Pará recebido suprimentos; mas esta província pode pagá-los, e não há de ir 

ao tesouro do Rio de Janeiro em seu socorro (AMAZONAS, 1928, p.93). 

 

 

O que chama atenção são as defesas e oposições de contentamento e descontentamento 

que os deputados demonstravam com a administração do Império. Enfim, quem lutava pela 

emancipação do Rio Negro defendia que esta região era prejudicada pela má distribuição do 

território, que então estava sob a jurisdição de Belém, fazendo assim, extrapolar suas atividades 

demonstrativas. E quem votava contra acreditava que a mesma não traria benefícios nenhum. 

Entretanto Paulo Souza, deputado de São Paulo, chama atenção dos colegas afirmando que a 

comissão deveria marcar a forma de governo e que isto estava previsto na constituição. 

Todavia, Custódio Dias14 concordou com o argumento do deputado e apresentou outra 

medida informando que todos os projetos voltados a criação de Províncias e vilas no Império 

deveriam ser reunidos e discutidos como um só. Houve opiniões contra, pois, os políticos 

acreditavam que se juntasse tudo em um só projeto esses debates nunca acabariam, pois, a 

criação de província e de vilas eram coisas diferentes. Depois de várias opiniões ouvidas, 

Monteiro de Barros declarou apoio à criação da província do Rio Negro. 

Essa decisão acabou abreviando os discursos posteriores e a criação da província do Rio 

Negro foi aprovada em primeira discussão, na sessão de 17 de maio de 1828. E no dia 1 de 

outubro de 1828, foi promulgado o Código de Vereadores, na qual segundo Silva (2004), essa 

lei criou a forma municipal brasileira diferente do modelo português vigente e os vereadores 

ganharam autonomia, porém, não recebiam subsídios. No ano de 1829, foi outorgado o Código 

de Processo Criminal do Império que regulava as instruções de organização municipal.  

Em 11 de julho de 1831, fundou-se os partidos: o Filantrópico e o Caramuru. O 

primeiro compunha-se da sociedade de classes mais baixa, ou daqueles que as defendiam, eram 

liberais e nacionalistas. O segundo partido era conservador e as pessoas, da que faziam parte 

pertenciam as classes mais opulentas. O Cônego João Batista Gonçalves de Campo 

administrava o partido Nacionalista, era um liberal exaltado com grande predomínio sobre o 

povo e trazia consigo o sentimento de ódio e vingança contra os estrangeiros (TAPAJÓS, 1979). 

 Em abril de 1832, O movimento liderado pelo cônego Batista Campos, na província do 

Rio Negro, foi formado por alguns intelectuais e alguns militares e o povo das demais 

                                                             
14 Representante de minas Gerais em 1823 e nas três primeiras legislaturas da Câmara dos Deputados entre 1826 

e 1835. www2.camara.leg.br/arquivonacional 
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províncias do Norte, ficaram insatisfeito, pois, descobriram que o comandante Grenfell havia 

jurado lealdade ao Império brasileiro e dessa forma havia prometido certas regalias para os 

adversários da população do Rio Negro. 

A organização da sociedade, estava privilegiando determinados interesses pela detenção 

da propriedade do capital ou até mesmo da terra e assim começaram as manifestações dos 

adversários e da própria população, contra a recém instalada Junta Provisória, acusada de 

manter no poder os comerciantes e latifundiários portugueses, como prova de reivindicação 

sobre o desligamento da região do governo de Belém, pois, o que se almejava tanto era uma 

província independente porém, pelo Decreto de 25 de junho de 1833: 

 

Extinguiu os cargos de ouvidor e Juiz de Fora e estabeleceu na província do 

Pará nova divisão judiciária representada por 3 Comarcas Pará; Baixo 

Amazonas e Alto Amazonas, correspondendo essa última a capitania do Rio 

Negro. Resultou daí que a Comarca do Alto Amazonas passou a integrar 

quatro termos, sediados na Barra, ega, luzéa e Barcelos. A Barra ainda recebeu 

foros de vila com a mesma denominação e prerrogativa de jurisdicionar a 

freguesia de Serpa, Saracá e Jaú e as povoações de Amatary e Jatapú e 

Uatumã. Demais disso, como cabeça de Comarca, ela tornou-se residência 

permanente de um vigário geral, um administrador de fazenda, um juiz 

municipal e de órfãos e um promotor público (SILVA 2004, p. 39).  
 

 

    O processo de Independência brasileira, com a relação a Portugal, fez com a Província 

do Rio Negro sofresse em 1833, mesmo aderindo, por sua vez, ao novo Império, um 

rebaixamento de Província para Comarca do Grão-Pará15. Segundo Silva (2004), a reforma de 

12 de outubro de 1834  (à Constituição Imperial)16 abriu possibilidade para a  Criação da 

Província do Amazonas e assim decretou as seguintes mudanças e adições à mesma 

constituição: 

Art. 1º O direito, reconhecido e garantido pelo art. 71 da Constituição, será 

exercido pelas Câmaras dos Distritos e pelas Assembleias, que, substituindo 

os Conselhos Gerais, se estabelecerão em todas as províncias, com o título de: 

Assembleias Legislativas Provinciais. 

A autoridade da Assembleia Legislativa da Província em que estiver a Corte, 

não compreenderá a mesma Corte, nem o seu Município.  

Art. 2º Cada uma das Assembleias Legislativas provinciais constará de 36 

                                                             
15 Ainda que tivesse administração própria, o Rio Negro, era subordinado ao Grão-Pará. 
16 Manda, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução das referidas mudanças e adições 

pertencer, que as cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nelas se contém. O Secretário de 

Estado dos Negócios do Império as faça juntar à Constituição, imprimir, promulgar e correr. 
www2.camara.leg.br/arquivonacional 
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membros nas Províncias de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Minas e São 

Paulo; de 28 nas do Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do 

Sul; e de 20 em todas as outras. Este número é alterável por lei geral.  

Art. 3º O Poder Legislativo Geral poderá decretar a organização de uma 

segunda Câmara legislativa para qualquer Província, a pedido de sua 

Assembleia, podendo esta segunda Câmara ter maior duração do que a 

primeira.  

Art. 4º A eleição destas Assembleias far-se-á da mesma maneira que se fizer 

a dos Deputados à Assembleia Geral Legislativa e pelos mesmos eleitores, 

mas cada Legislatura provincial durará só dois anos, podendo os membros de 

um ser reeleito para as seguintes.  Imediatamente depois de publicada esta 

reforma proceder-se-á em cada uma das Províncias à eleição, dos membros 

das suas primeiras Assembleias Legislativas Provinciais, as quais entrarão 

logo em exercício e durarão até o fim, do ano de 1837 (BRASIL, 1834, p.15 

v. 1). 
 

 

A governabilidade da constituição, expressa a possibilidade de garantir autonomia 

mínima às entidades federativas na qual criou-se às Assembleias Legislativas, abrangendo um 

conselho de organização civil, judiciária e eclesiástica, a instrução pública, polícia, 

desapropriação e economia municipal.  

Contudo, a maneira não foi satisfatória para o grupo que atuava nos níveis econômico e 

político, pois isso ocasionou em uma produção regional baseada no extrativismo, porém, 

agravou a exploração dos trabalhadores. 

Dessa forma, as elites do Rio Negro assumiram a dianteira alterando-se as exigências a 

serem atendidas na qual as reivindicações eram de caráter político e econômico. E colocaram 

as seguintes condições para o restabelecimento da paz: 

 

1º que a comarca do Rio Negro ficasse desligada da Província do Pará, seu 

governo, estreitando, porém, seus laços na importação e exportação de seu 

comercio. 2 º que se elegesse um governo temporário, e secretario para dar 

direção aos negócios civis e políticos da comarca, prestando o juramento nas 

mãos da câmara municipal, de bem cumprir, guardar os seus cargos, 

recebendo para isso o ordenado da fazenda nacional (GREGÓRIO, 2012, p. 

192). 

 

 

A ideia seria convencer que para a emancipação do Rio Negro a região necessitava de 

atenção nas decisões parlamentares, por isso precisaria eleger alguém que lutasse e defendesse 

e recebesse pelos seus serviços, por isso, precisaria que houvesse o desligamento de Rio Negro 

com o Pará, no que concerne também no assunto de importação e exportação. 
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Em  nível nacional, em 1833 o Ato Adicional já estava em seu processo decisório, e foi 

aprovado em 183417, que delegou poderes às Câmaras Municipais e às províncias no que 

concerne, a legislar e organizar vários setores da administração pública, a divisão civil, 

judiciária e eclesiástica da província; a instrução pública; a desapropriação por utilidade 

municipal ou provincial; a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e 

provinciais, bem como o estabelecimento dos seus ordenados; a suspensão ou demissão de 

magistrados; obras públicas; prisões; estatística; catequese dos índios; colonização; casas de 

socorros públicos, conventos e quaisquer associações políticas ou religiosas.  

No entanto, o Ato Adicional oferecia às Assembleias Legislativas provinciais um campo 

bastante amplo de sua ação e suas competências foram discriminadas nos Artigos 10 e 11 da 

Lei, abaixo, temos alguns dos vinte itens que incluíam praticamente todas as esferas da 

administração provincial.  

 

Art. 10.  Compete às mesmas Assembleias legislar: 

1º) sobre a divisão civil, judiciária e eclesiástica da respectiva Província e 

mesmo sobre a mudança da sua Capital, para o lugar que mais convier. 

2º) sobre instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não 

compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, academias 

atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que, 

para o futuro, forem criados por lei geral, 

4º) sobre a polícia e economia municipal, precedendo propostas das Câmaras. 

5º) sobre a fixação das despesas municipais e provinciais, e os impostos para 

elas necessários, contanto que estes não prejudiquem as imposições gerais do 

Estado. As Câmaras poderão propor os meios de ocorrer às despesas, dos seus 

Municípios. 

6º) sobre a repartição da contribuição direta pelos Municípios da Província, e 

sobre a fiscalização do emprego das rendas públicas provinciais e municipais, 

e das contas de sua receita e despesa. As despesas provinciais serão fixadas 

sobre orçamento do Presidente da Província, e as municipais sobre orçamento 

das respectivas Câmaras. 

7º) sobre a criação, supressão e nomeação para os empregos municipais e 

provinciais, e estabelecimentos dos seus ordenados (CASTANHA, 2006, p. 

28).  

 

 

Em uma sociedade escravista a organização é feita de forma indireta e a assembleia 

legislava sobre as divisões e mudanças que deveriam acontecer sobre as províncias. No Art. 11, 

a Assembleias Legislava sobre as províncias, autorizaria as Câmaras municipais o Governo 

provincial para contrair empréstimos de acordo com as despesas além de regular a 

administração dos bens provinciais. 

                                                             
17 O Ato Adicional (uma emenda constitucional) foi aprovado em 12 de agosto de 1834 com o objetivo de amenizar 

os conflitos do período regencial. (Nogueira, 2001, p. 108). 
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 Conforme vimos, o processo de criação da Província do Rio Negro, foi marcado por 

projetos e debates parlamentares, ocasionando dentre destes o e rebaixamento do Rio Negro na 

qual passou de Província para Comarca e assim,  os movimentos populares começam a fazer  

parte das lutas políticas pela sua emancipação, dentre delas está a Cabanagem18. 

A Cabanagem foi um movimento que ocorreu em 7 de janeiro de 1835 a 1840, em 

Belém, capital do Grão-Pará no qual segundo Reis (1989), participaram, lavradores, 

camponeses, negros escravos, pequenos comerciantes e servos indígenas que se aproveitaram 

de uma crise interna entre os governantes da província e sob influências de ideias 

revolucionárias se organizaram com o objetivo de conseguirem mudanças gerais na sociedade.  

Contrastando com esse cenário, a Cabanagem, segundo Ricci (2006) foi uma revolução 

social dos cabanos, que se denominavam patriotas e vislumbravam perspectivas políticas e 

sociais.  

Os fatos que geraram a Cabanagem, segundo Tapajós (1979) não seriam fáceis de 

determinar, poder-se-ia dizer que os motivos vinham se acumulando e enfim, chegaram ao ápice 

em determinado momento.   

Segundo Souza (1946), os fatos que geraram a Cabanagem foram no sentido inverso à 

tradição da política lusitana. O que se percebe é uma América portuguesa ganhando outros 

contornos. Nesse sentido, os conceitos fragmentação, dependência, autonomia, exploração e 

integração são problemáticas gerenciados por uma política unitária, pois, ousa-se afirmar que 

em termos administrativos e políticos, o Brasil foi apenas um componente do Império lusitano.  

Em minha análise, a Cabanagem foi a mais importante revolta do Império, pois foi a 

única em que as camadas populares conseguiram tomar o poder e mantê-lo de forma estável 

por algum período. Não foi apenas uma revolta política contra os governos impostos pelo poder 

central, mas uma verdadeira revolução social, na qual as camadas populares ousaram levantar-

se contra as classes dominantes regionais.  Pois, ao ser declarada a Independência do Brasil, no 

Rio de Janeiro, o Estado Brasileiro não apresentava uma administração que fosse capaz de 

impor a Independência em todo o Império. 

 Pode-se dizer que não existia a consideração por aquele povo, pois, precisaria pertencer 

a classe da burguesia para receber o título de brasileiro e dessa forma, os que existiam eram 

considerados sinônimo de atraso, e nem se tinha interesse que estes saíssem desse mundo imoral 

                                                             
18 Durou quase 6 anos, compreendendo dois períodos: o belenense e o amazonense. 
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e vergonhoso, pois a elite tinha a superioridade econômica que lhe favorecia, e as outras pessoas 

não poderiam lutar pela Independência pois eram vistas como rebeldes. 

Hoje temos outra concepção de o que é ser brasileiro, no entanto, no caso da Cabanagem, 

poderíamos afirmar que essa foi uma experiência de violência amarga e sofrida pelos paraenses, 

dos brancos (elite) contra os negros, índios e ribeirinhos, pois, por consequência, a descendência 

portuguesa se manteve no governo paraense com o final do Movimento Cabano e a iniciativa 

popular foi derrotada.  

A este respeito esse movimento que aconteceu e que virou silêncio de histórias mal 

contadas, contudo, é preciso resignificá-la e trazer para os tempos atuais em nossa prática 

enquanto companheiros de luta. Não há necessidade e nem se pode sujeita-se ao Estado e sim 

criar ações contra a mentalidade colonial. Não se vai repetir a história, do contrário, todos estão 

sujeitos aos novos porões de brigue palhaços modernos. Aqui é pertinente uma pergunta. Por 

que o motivo de tanta violência, das mortes na Cabanagem? Onde estava o espírito 

“conciliador” das elites? Percebe-se certa dicotomia de um povo que se dizia que viva dentro 

de um parâmetro de civilização e progresso ou esse discurso fazia parte somente da classe 

dominante do império? Nesta perspectiva, essa civilização ordem e progresso fazia parte de 

uma hierarquia social que estava nas representações existentes na política imperial. Então não 

havia ordem? Não havia uma preocupação pelo progresso? O que dá para perceber é que há 

uma contradição de um eterno embate endemicamente pobres e áreas historicamente ricas, entre 

regiões intrinsecamente modernas e outras consideradas arcaicas. 

Porém, não pode esquecer que essa história foi e é um processo de relação social de 

poder e poder político no qual aparecem grupos sociais de interesses nacionais e internacionais, 

pois, a Amazônia sendo colônia de Portugal vivenciava uma economia baseada na agricultura 

e vivia um impacto de requerer que seus produtos fossem valorizados, mesmo fazendo parte de 

uma economia tecnicamente pouco desenvolvida. 

 

3.2 A criação da Província do Amazonas (1850) 

 

O processo da Independência brasileira com relação a Portugal trouxe à Capitania do 

Rio Negro uma indefinição de ordem administrativa, pois, se esperava que fosse declarada 

como uma província autônoma, permitindo que sua administração e finanças fossem de cunho 

próprio, além da defesa de extensas fronteiras externas. 

Todavia, isso não aconteceu e o campo da política, não ganha autonomia, com relação 

a outras esferas da vida social nem tão pouco, ganha descrédito com a organização da política 
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regional, fato este, em que desde o final do século XVIII, entre os países europeus, já era comum 

a preocupação em formar estratégias que sistematizassem os espaços territoriais.  

As justificativas apresentadas para a ânsia de querer sua autonomia fundamentavam-se 

para uma organização da administração da justiça e o recolhimento de impostos, visto que, a 

conformação social, era direcionada pela dinâmica dos debates parlamentares, que traçavam 

uma relação entre a política nacional e regional. 

Na seção parlamentar foram apresentados os argumentos favoráveis e os contra à 

emancipação da Comarca do Rio Negro, estes que aconteceram a partir de 1839, pela pena do 

deputado paraense João Cândido de Deus e Silva, ao momento em que a Comarca do Rio Negro 

adquire a Independência e em seguida acontece a criação da província do Amazonas, diante de 

suas representatividades na câmara e no senado, haverá também, uma amostra dos partidos que 

prevaleciam na época e um direcionamento paras as famílias que controlavam o poder.  

A história, em um contexto geral, trata a questão da criação da província do Amazonas, 

como um assunto que era decidido exclusivamente no interior do poder executivo. Porém, havia 

contribuição dos outros membros do parlamento, isto é, dos “representantes” das províncias, 

poderíamos aqui afirmar que havia apenas uma contribuição para a concretização dos projetos 

já formulados, pois, o que dá a entender é que havia um processo articulado mediante a uma 

fachada de legitimidade, isto é, havia uma ação de um determinado grupo, uma 

representatividade, que organizava tudo em torno da figura do imperador. 

A criação da Província do Amazonas foi alvo de conflitos, interesses, negociações em 

torno de um poder central conservador com as elites regionais. Como afirma Gregório (2012, 

p.198) a formação dos grupos de deputados não obedeceu a qualquer lógica de origem regional 

ou filiação partidária. Assim, torna possível supor que estes deputados se posicionavam de 

acordo com suas crenças individuais, contribuindo dessa forma para benefícios fragmentados.  

 Em razão disso, a proposta da sessão de 31 de agosto de 1839 teve que esperar quase 9 

meses antes de entrar em debate na Câmara dos Deputados. E em 11 de maio de 1840, o 

presidente Joaquim Marcelino de Brito, representante da Bahia, colocou na ordem do dia a 

seguinte pauta: “segue a primeira discussão do projeto 111 de 183919 que cria uma nova 

Província na comarca do Alto Amazonas”. Na qual o deputado Rezende toma a palavra e diz:  

 

Eu acho inútil, e até inconveniente o presente projeto sem que tenhamos os 

documentos necessários por que nós não temos o poder do criador que disse: 

Fiat luz, e fez –se a luz. Não podemos dizer: faça –se uma província de repente 

com um presidente, um comandante de armas, uma assembleia provincial e 

                                                             
19 O projeto era de 1839, porém a discussão acontece em 11 de maio de 1840 
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todos aqueles empregados de uma província. Falei em documento para poder 

ver se o Alto Amazonas tem as comodidades e os recursos precisos para se 

sustentar independente do Pará; por isso queria saber desses documentos, e 

por que me lembra que antigamente a capitania chamada de Rio Negro foi 

suprimida, julgo por que se não pôde sustentar ou manter nessa categoria 

(AMAZONAS, 1840. p. 243). 
 

 

O deputado votava contra a criação da Província, pois, acreditava ser inútil e prejudicial 

a sua criação, visto que, não teria recursos para a província e ordenava que fosse comprovado 

com os documentos oficiais os recursos e os meios de existência desta província, se assim 

acontecesse, daria seu voto. Em seguida, o deputado Sr. Ângelo Custódio pede licença para 

dizer-lhe a sua opinião: 

 

Sinto pensar diversamente do nobre deputado e peço-lhe licença para com 

franqueza dizer-lhe que acho mil conveniente a criação dessa província. A 

Comarca do Rio Negro ou Alto Amazonas, fica muito distante da capital da 

Província do Pará; as comunicações são mui morosas, as ordens do governo 

chegam ali muito tarde, e a sua influência faz –se aqui sentir sem quase alguma 

energia; finalmente os povos vivem sem nenhuma garantia nem segurança 

individual, pois que não há autoridade para a sua política interna, nem para a 

execução das leis. Hoje a Comarca marcha para a sua decadência, quando em 

outro tempo ela florescia; e por que? Por que ali existia um centro de governo. 

Por decreto de 11 de julho de 1757 foi elevada aquela comarca a categoria de 

capitania, com um governador particular e subordinado em certos casos ao 

governador e capitão general do Pará, e foi também, se bem me lembra 

reconhecida província pelas cortes de Lisboa, e não foi riscada das listas das 

províncias senão depois da nossa independência. Foi desde esse momento que 

principiou a definhar a comarca do Rio Negro, por que ficando abandonadas 

as garantias dos cidadãos, e não havendo quem velasse na segurança 

individual, a maior parte dos habitantes industriosos que tinham ali 

estabelecidos fugirão, largarão as suas casas e foram estabelecer-se nos 

lugares próximos do governo do Pará (Sic) (AMAZONAS 1840, p. 244). 

 

 

O deputado argumentava que a capitania veio à tona, devido ao abandono 

administrativo, dessa forma votaria a favor da elevação da Comarca do Amazonas à província, 

pois, era natural que as pessoas procurassem se estabelecer onde encontrassem garantias e, 

talvez pela falta destas, o lugar não teria uma autoridade que velasse pela polícia, ordem pública 

e promoção de indústrias. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr. Silva que expôs sua 

justificativa: 

Sr. Presidente, trata-se de adaptar em primeira discussão um projeto erigindo 

em província a comarca do Rio Negro que faz parte da do Pará, afim, diz-se, 

de acabar de pacificar esta província, de tornar mais eficaz a catechese dos 

índios, e fazer respeitar nosso território pelas nações que por aquelle lado 

confinao com o império. Mas, parece-me que pela creação de um presidente, 

pela creação de um bispado e de uma assembleia provincial não se obtem esses 

resultados. Não basta crear um presidente para que o território de uma 
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província seja respeitado; não basta exigir-se um bispado para que a catechese 

tenha todos os resultados que se deseje; e não basta a creação de uma 

assembleia provincial para que a província se pacifique; é necessário que a 

isto se juntem outros meios: é preciso que se accrescenta a necessária força e 

o quantitativo pecuniário. Enquanto não souber o quanto pode montar a força 

necessária para a eficácia desse melhoramento, enquanto não souber a quanto 

montam as despesas necessárias para pôr o projeto em execução não posso 

votar por ele. Desejo ouvir os senhores deputados do Pará: desejava que esses 

senhores me dissessem que erigindo a comarca do Rio Negro em Província 

poderá ela ter logo o redito necessário para fazer parte a essas novas despesas. 

Enquanto essas dúvidas se não me resolverem não posso votar a favor (sic) 

(AMAZONAS 1840, p. 244). 

 

 

O deputado expôs a importância de ser aprovado um projeto para que houvesse 

pacificação desta província, pois, assim poderia ser direcionado uma catequese aos índios, além 

do respeito que se pudesse obter com relação as nações que confinavam com o Império. O 

mesmo ressaltou ainda que era necessário que houvesse um conjunto de outros meios que 

servissem de força para que essa emancipação acontecesse. 

 Porém, enquanto não fossem organizados esse grupo de força em favor de 

melhoramentos, não haveria de sua parte, um voto a favor. Dessa forma, segundo Gregório 

(2012,) mais uma vez as dificuldades financeiras do Império eram usadas como um centro 

argumentativo e assim era preciso que ficasse completamente comprovado que essas medidas 

eram positivas para todo o país. Em seguida, o Sr. Andrada Machado tomou a palavra e foi 

contra alguns dos princípios expostos pelo deputado e acrescentou: 

 

Não concordo com alguns dos princípios emitidos pelo nobre deputado que 

acaba de sentar-se: Pois, está persuadido que um presidente, e que uma 

assembleia provincial são muito uteis não só para a segurança e respeito das 

fronteiras, como para a catequese (sic) dos índios, por que o presidente é quem 

deve velar mais sobre aquela, e a assembleia é quem deve mais se desvela e 

interessa por esta [...] porém, concordo que é preciso saber das despesas que 

demanda este estabelecimento e indicar os meios de ocorrer a elas. E concordo 

com o projeto (Sic) (AMAZONAS 1840, p. 244). 

 

 

Ao concordar com a criação da província do Amazonas, o deputado afirmou que era 

preciso que fossem apresentadas as despesas de demanda e os meios necessários de 

procedimentos.  Em seguida, a palavra é passada ao deputado Sr. Marinho na qual faz suas 

considerações: 

Eu estou persuadido que a criação de uma nova província de que se trata, 

trazendo consigo o melhoramento material daquela porção de território, será 

como um chamamento de muitas famílias que para ali irão se estabelecer; e 

que ainda no princípio possa haver alguma deficiência de pessoas para 

ocuparem os primeiros empregos, todavia o tempo irá remediando este mal. 



53 

 

Os primeiros cargos serão exercidos por pessoas nomeadas pela corte, e daqui 

irão. Creio, mesmo, Sr. Presidente, e temo que chegue um tempo em que até 

os deputados das assembleias provinciais hão de ser mandados da corte. [...] 

algumas províncias já não dão mais emprego se não a indivíduos que da corte 

são indicados[..] entendo que a criação de uma nova província será sem dúvida 

alguma muito conveniente, afim de civilizarem os indígenas, e promover o 

melhoramento dos recursos naturais [...], mas, é preciso que se advirta que 

muitas vezes qualquer lugar, qualquer sertão, qualquer ponto de uma província 

não oferece rendas suficientes [...] por consequência voto a favor 

(AMAZONAS,1840, p. 245). 

 

 

É inegável que todos os parlamentares independentemente da sua posição, apresentavam 

uma preocupação quanto a rendas e demandas resultantes ocasionadas pela criação que 

ocasionaria mediante a criação da província, pois, os que apresentavam ter opinião favorável a 

criação exigia explicações mais concisas que justificasse, por que a insistência em não querer 

que o Rio Negro, lhes pertencesse. Nesse momento o deputado Antunes pede a palavra e 

argumenta: 

Sr. presidente, no objeto de que se trata reservo-me dar o meu voto quando 

algum Sr. deputado pelo Pará nos prestar algumas explicações por que 

sobremaneira desejo que uma província qualquer, seja o Pará, Maranhão, ou 

qualquer outra, tenha aquele grão de prosperidade que lhe pertence; pois, 

colocado neste lugar, desejo velar nos interesses de todas as províncias, por 

que na  qualidade de membro desta casa, sou deputado de todo o império, por 

consequência desejo que um só canto dele não padeça o mais pequeno 

detrimento: ora,  toda vez que qualquer ilustre deputado me certificar que na 

extrema do Pará, pela distância em que está, a ação do governo não chega com 

a força que se deseja, votarei para que se divida, e de melhor vontade votarei 

se por ventura reconhecer que nessa província existem os elementos 

necessários para que ela se mantenha independente do resto do Pará, por que 

não existindo é uma calamidade pública [...] mas, voltando ao projeto, se se 

apresentar a necessidade de dividir essa província, de muito bom grado darei 

meu voto para isso (AMAZONAS, 1840, p. 245). 

 

 

As ânsias pelas explicações permaneciam, o porquê do Rio Negro se tornar província? 

Os questionamentos buscavam respostas, pelo fato de que, segundo o deputado, não se queria 

que houvesse padecimento em qualquer parte do Império. Mediante a isso, o deputado Souza 

Franco remeteu a palavra: 

 

Sr. presidente, eu não pensava, ou antes não queria falar nesta matéria, tanto 

por que não tinha preparado, e não sabia se hoje entraria em discussão tal 

projeto, como por que, a dizer a verdade, não tenho ainda minha opinião fixa 

a este respeito, e vejo por outro lado que se tende a promover a dispersão da 

limitada população que há na província do Pará, sem se tratar de lhe introduzir 

de fora mais alguma. Esta dispersão de população é em minha opinião, um 

mal enorme, e a ela deve o Pará as suas descobertas e atraso. A província do 

Pará é talvez a mais fértil do Brasil; foi descoberta pouco depois das outras, 
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seus recursos são imensos, seus habitantes não são em geral mais ignorantes 

que os das outras províncias, em moralidade também nenhuma lhe leva 

vantagem, por que basta olhar para a sua estatística criminal e ver que nestes 

quatro anos tem talvez havido 12 assassinatos por motivos particulares [...] os 

assassinatos e crimes provenientes das comoções políticas são exceções que 

não decidem da moralidade dos habitantes de um país e menos de sua 

civilização; aliás diríamos que Paris é a cidade mais barbara do mundo, por 

que talvez em nenhuma outra se tem por vezes cometido tantos e tão atrozes 

crime. Porém a que deverá o Pará, rico de um futuro imenso, incompreensível 

colosso, que por si só fará um grande Império, o seu atraso atual? A dispersão 

dos seus habitantes, a extensão de seu terreno, e é essa dispersão que eu 

sempre combateria, e que como que vejo promovida neste projeto que seria 

outra coisa se visse acompanhado de uma boa lei de colonização. O Alto 

Amazonas precisa ser província? Pode ser Província? Aqueles que entendem 

que o governo é sempre um mal, que os presidentes são causas de toda 

desordem do país, promotores de rusgas, corruptores da moral pública, eu 

direi: não mandais mais um tirano, um desordeiro para o Alto Amazonas. 

Aqueles que julgam que as autoridades são um centro, civilizam à paz, 

garantem a segurança individual, podem servir no Amazonas para catequisar, 

civilizar os índios, eu direi que o Rio Negro a precisa, e que é justo que lhe as 

mandem. E deve ainda informar a câmara, ela o sabe que a província do Pará 

é de uma extrema imensa, e tem tão distantes lugares que em 10 meses e meio 

eu não pude obter respostas de ofícios que dirigir a minha chegada ao Pará 

(Sic) (AMAZONAS, 1840, p. 246). 

 

 

Naquele momento, Souza Franco não expôs sua opinião quanto ao projeto de criação. 

Porém, falou da enorme dispersão da população de pessoas. Acreditava-se que deveria ser feito 

algo devido a província do Pará possuir a terra mais fértil do País. 

Consequentemente, pode-se pensar em um espaço de um futuro rico, carente de um 

projeto que estivesse vinculado a uma boa lei de colonização. O mesmo não apresentou nenhum 

voto, porém, apresenta sua opinião quanto à dispersão da população. O deputado usou de 

argumentos que convencessem a todos da importância do projeto.  

Desta maneira, na continuação do debate o deputado Montezuma apoiou ao projeto 

afirmando que as suas justificativas eram as mesmas que já havia apresentado como contrárias 

para que o projeto não passasse à frente. O mesmo ressaltou que acreditava que um presidente 

e algumas autoridades eram sim, capazes de estabelecer a ordem na província e que seu desejo 

estava voltado para o aumento da população e não na sua concentração e argumenta ainda: 

 

Creio que estabelecendo autoridades se dá um grande passo para a civilização, 

com a civilização vem o trabalho e a indústria, com o trabalho e a indústria 

vem também o aumento da população; a razão inversa não pode nunca se dar, 

por que não pode haver argumento de população sem haver indústria; mas, 

deve sempre havê-la quando há indústria, por que é só por esse meio de 

argumentar, fazer prosperar o país. Portanto, as nações que crescem nas suas 

indústrias hão de crescer por força na sua população; e se como acabei de 

dizer, o estabelecimento de uma autoridade em um lugar é meio indispensável 
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para a civilização, é evidente que só da civilização há de nascer esse 

argumento de indústria, e a população há de argumentar-se (sic) 

(AMAZONAS, 1840, p. 246). 

 

 

O deputado acima citado, falou de seu voto a favor da criação da província do 

Amazonas, pois acreditava que o governo deveria agir ali, na Comarca do Rio Negro, mesmo 

com muitos inconvenientes que surgiriam, porém, seria preciso fazer despesas extraordinárias; 

a caixa geral deveria entrar com os fundos já que se percebia uma civilização. Mas, para isso, 

deveria ter gastos que, por conseguinte, iriam conseguir gerar trabalhos. Este deputado percebeu 

que a chave de um investimento promissor estaria em ter a coragem de fazer crescer a 

civilização. Nesse sentido, não tendo mais ninguém para votar, o projeto foi julgado e discutido, 

e, sendo posto à votação, foi aprovado. Prevaleceu a ideia de que o texto mereceria um debate 

mais aprofundado já que os benefícios se voltariam para o Império e adaptado para passar para 

a segunda discussão. 

O ano de 1840 foi marcado por vários fatos que provocaram profundas transformações 

políticas no Império. Gregório (2012, p. 204) afirma que as ações políticas vieram nesse 

momento com fatos que foram bastante importantes como: 

 

Elevação ao trono de D. Pedro II, aos quatorze anos de idade, em julho de 

1840. O processo que culminou na antecipação da maioridade ocorreu no 

interior do processo de disputa pelo poder que levou a cisão do grupo liberal 

moderado , e  a criação de dois grupos políticos , cuja clivagem se daria em 

função de discordâncias acerca do arranjo institucional do País: o grupo dos 

conservadores e o dos liberais; aprovação da Lei de Interpretação do Ato 

Adicional20 , marco inicial do movimento político denominado regresso21. 

 

 

Percebe-se um golpe do Partido Liberal contra a constituição imperial, visto que a 

mesma trazia que o herdeiro só podia assumir o trono quando estivesse com dezoito anos 

                                                             
20 A lei de interpretação do Ato Adicional (1840) e a reforma do código criminal (1841), juntamente com outras 

medidas, teriam sido responsáveis pela reorganização no sentido de estabelecer um Estado altamente centralizado, 

com a iniciativa política concentrada nas mãos da elite política, especialmente no executivo, Conselho de Estado 

e Poder Moderado. O Regresso seria, portanto, um real retrocesso com relação ao regime liberal instituído com o 

Ato Adicional, dando origem a um sistema político absolutamente centralizado, no qual caberia a uma elite 

ilustrada e de formação diferenciada o papel de controlar a sociedade, pairando sobre suas diferenças e arbitrando 

de acordo com seus interesses os seus conflitos.  
21 A expressão teria sido usada pela primeira vez já em julho de 1835, quando Evaristo da Veiga se valera dela 

para se definir o movimento de oposição ao ato adicional que já estava em processo de formação na câmara. o teor 

do termo seria, então, acusatório: Evaristo acusava Bernardo Pereira de Vasconcelos de desfazer a maioria 

moderada para aliar-se com a oposição reacionária. Já segundo Paulo Pereira de Castro tratava-se de um termo 

autorreferente, criado em 1837 pelo próprio Vasconcellos para definir o grupo Parlamentar liderado por ele que se 

opunha às reformas liberais até então implementadas. Como a bandeira deste grupo era proceder a um recuo 

institucional, como única forma de salvar a integridade do país, chamou-o de Partido do Regresso, denominação 

que seria posteriormente alterada para o partido da ordem e, mais tarde, partido conservador (GREGÓRIO, 2012, 

p. 204-205) 



56 

 

completo. Pode-se acrescentar que não houve um direcionamento somente para o partido 

conservador, mas havia além dos interesses, uma dinâmica que tentasse arrumar o Brasil que 

estava em situação de urgências administrativas.  Esses fatos vieram a contribuir para o debate, 

considerando que os deputados estariam se posicionando contra o projeto, devido uma ligação 

com o seu partido político, fazendo com que as decisões com relação à criação de novas 

províncias se prolongasse ao longo dos períodos. Em consequência, isso iria refletir acerca do 

posicionamento nos debates do parlamento na qual, Gregório (2012, p. 203) afirma que debater 

a criação de Províncias, naquele momento, era mais do que argumentar acerca da criação de 

unidades administrativas regionais, pois, lidava-se com disputas pelo poder entre os partidos 

com relações desiguais entre as diversas províncias. 

Na sessão de 17 de janeiro de 1843, o deputado do Rio de Janeiro, Antônio Pereira 

Barreto Pedroso, remeteu à mesa uma representação dirigida à Câmara Municipal da Barra do 

Rio Negro, do Pará, para a qual pedia: 

Que a comarca do Rio Negro seja elevada a província. O nobre orador roga 

ao Sr. Presidente que se digne convidar a respectiva comissão a que dê quanto 

antes o seu parecer sobre esse objeto que lhe parece de alta monta por isso que 

aquela parte do território brasileiro oferece as maiores vantagens para o 

comércio e para a indústria do país e não pode ser bem administrada enquanto 

fizer parte da província do Pará, pois, basta para o provar, entre outras razões, 

a se achar a última imensa distancia da capital (AMAZONAS, 1840, p. 246). 

 

O argumento da distância que separava do centro de poder mais próximo, Belém, 

impediria uma vigilância mais presente e a adoção de medidas de fossem eficazes. Pois, para o 

deputado, a região do Rio Negro possuía grande potencial para que fossem incrementados a 

indústria e o comércio do país, porém, se continuasse subordinada ao Pará isso dificultaria uma 

ação de desenvolvimento.  

Na sessão de 13 de maio de 1843, o Presidente marcou para a ordem do dia, na primeira 

parte, a segunda discussão do projeto Nº 111 de 1839, no qual o Deputado Ferraz iniciou sua 

palavra: 

Sr. Presidente, eu estou persuadido de que a divisão das grandes províncias É 

de interesse vital ao país, porque effectuadas ellas, o resultado será os 

interesses locaes sserão bem atendidos, e a civilização tomarão aquele grão 

que é necessário  que tenha, mais a dificuldade maior que vejo em uma divisão 

é estabelecerem-se os limites.[...] Ainda há outra circunstância que muito 

convém atender quando se trata destas divisões de províncias que dos meios 

que temos para fazer face as despesas que demanda o pessoal da 

administração? De necessidade há de se estabelecer uma tesouraria, uma 

assembleia provincial, um presidente, uma secretaria, tropa policial e muitas 

outras cousas que são necessárias a todas as províncias e eu pergunto: no 

estado habitual, estamos nós habilitados para fazer esta despesa? [...] o estado 
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do Rio negro não é aquele que supomos, não é do vantajoso, não sabemos se 

o comercio está ali em prosperidade e se os outros ramos da riqueza pública 

ali se desenvolvem [..] temo que se faça imediatamente essa criação, eu não 

tenho informações alguma [...] eu estou pronto a dar meu voto se isso for 

esclarecido (sic) (AMAZONAS, 1843, p. 167). 

 

 

O deputado afirmava que esta não era um espaço vantajoso, também, debatia, como 

alguns, a questão financeira e apresentava uma preocupação referente à garantia de rendas que 

deveriam ser investidas para a despesa do pessoal da administração, se aceito o projeto, a 

mesma, apresentava profissionais competentes e habilitados para os diferentes cargos públicos.  

Pesar de suas dúvidas, apresentava sua proposta e dizia que seria melhor dar importância 

primeiro ao comércio e à indústria, à civilização e catequização dos índios, além de mandarem 

sementes para a agricultura. Enfim, o que ele realmente queria estava voltado para a 

prosperidade do local como Comarca, do que elevá-la à categoria de Província, pois, acreditava-

se que isso traria como consequência, uma renda suficiente ao aprovar o projeto em questão.  

 O mesmo ressaltou ainda, na mesma sessão, que o que se sabia do Rio Negro, era sobre 

a ação bárbara em uma revolução que ali apareceu, pois julgava que a população era atrasada e 

que o surgimento se deu por conta de uma população má.  

 Carneiro da Cunha, tomou a palavra e acrescentou que o problema do brasileiro era 

querer fazer o que não estava ao seu alcance, pois não teria como fazer a divisão das terras, já 

que não tinham a planta topográfica, e concordando com o deputado anterior questionou: 

 

O Rio Negro, embora tenha extensão, está habilitado, para ser convertido em 

província? Tem aquella comarca homens habilitados para serem membros da 

assembleia provincial e poderem fazer alguma coisa de util? [...] por isso não 

posso votar para que se creem a nova província, por que não vejo nenhum 

interesse nessa creação. Além disso há argumentos de despesas (sic) [...] 

(AMAZONAS, 1843, p. 169). 

 

 

Uma das preocupações estaria voltada para a questão da administração e das pessoas 

que iriam ocupar os cargos, visto que o Rio Negro não teria pessoas hábeis e se fossem 

mandados do Pará de nada adiantaria os debates para a aceitação do projeto que levasse o Rio 

Negro à certa autonomia, percebe-se um conflito contra a aceitação do projeto, como já foi visto 

anteriormente, havia o interesse primeiro ao comércio e à indústria, pois, isso traria benefícios 

locais. 

Segundo os Annaes (1843), o deputado Fonseca tomou a palavra e falou que 

infelizmente o que se percebia era que as províncias foram divididas ao esmo, não houve regras 

ou métodos que direcionasse esse trabalho, ressaltou que era de conhecimento de todos que  a 
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criação de uma nova província implica em despesas, porém, deveria ser pensado, também, sobre 

a  compensação pela ação presente de nossos governo, em seguida, apresentou seu voto a favor 

da criação da província e  ofereceu a Câmera o seguinte requerimento: 

 

Requeiro o adiamento das propostas para divisão de províncias, até que o 

governo pela repartição competente ( como também requeiro se exijão) depois 

de mandar proceder aos necessários exames estatísticos e topográficos, etc, 

etc. e tendo ouvido sobre a matéria por intermédio dos presidentes das 

províncias, as respectivas assembleias provinciais, bem informe a esta câmara, 

declarando positivamente, quais devem ser os limites das novas províncias, 

qual a sua população, renda, etc; enfim forneça os necessários esclarecimentos 

e dados, para que o corpo legislativo possa satisfazer a uma das principais 

necessidades do paíz, que é a sua nova e boa divisão territorial (Sic) 

(AMAZONAS,1843, p. 169). 

 

 

O deputado era a favor do projeto, porém, precisaria de imediato os resultados com 

relação aos exames estáticos e topográficos. O documento causou polêmica, adquiriu um 

sentido novo, e foi aprovado.  Esse período, foi marcado por fatos que provocaram profundas 

transformações políticas no império e posicionamento parlamentares. Percebe-se que estavam 

buscando uma organizando administrativa do país, é claro que não se pode deixar de perceber, 

as brigas pelo poder entre os partidos, as relações desiguais que existiam com os problemas 

econômicos de cada província. Além disso, os méritos de interesses pessoais dos deputados e 

dos grupos locais/regional, visto que, todos que participaram desse debate deveriam estar 

direcionados a construção do Estado Nacional Brasileiro. 

As razões, apesar de difíceis, apresentavam-se como determinação de posições dos 

diversos deputados, além disso, havia o fato de que, em alguns casos, o alinhamento voltado à 

liderança política ocorrido em 1840, cuja clivagem se daria em função de discordância a 

respeito da instituição do país trazia suas justificativas, pois havia grupos que apoiavam a 

emancipação do Rio Negro,  mas havia, também, os que apresentavam oposição a isso e traziam 

estratégias para tal, pois exigiam a comprovação, por meio de documentos oficiais, de algo que 

não estava, para eles, comprovado, pois, em um momento de crise econômica, como o que 

estava sendo enfrentado, tomar uma medida de tais proporções, sem o devido esclarecimento 

era absolutamente temerário e assim indagavam: 

 

Quais são as informações, quais as datas que temos? A que exames estatísticos 

ou topográficos se tem precedido? Como as cegas havemos de fazer divisões 

de províncias? Queremos curar o mal, [ da má organização território do 

império] portando-nos do mesmo modo que nossos antepassados? Tem isto 

lugar? É isto impossível? Certamente que não; não poderemos proceder em 

regra, e colher o fruto do remédio que queremos aplicar senão depois de ter 
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por base exames estatísticos e topográficos das diferentes províncias do 

império (AMAZONAS, 1843, p.170). 

 

 

Isso explica, em parte, que apesar de haver conflitos pessoais entre conservadores e 

liberais, de certa forma, havia uma positividade, pois, para os conservadores, ao tentar bloquear 

o projeto, eles apresentavam ideias de como deveriam proceder as ações que levariam para uma 

organização administrativa para a sua aceitação do projeto. Contudo, vale ressaltar que todos 

os argumentos usados pelos partidos eram para se manter no poder, melhor dizendo, os 

interesses eram pelas ocupações de cargos públicos. 

O deputado José Manoel da Fonseca, apresentou em assembleia, um requerimento de 

adiamento dos debates, até que as informações solicitadas fossem oferecidas pelo governo 

imperial, no entanto esse pedido de adiamento foi rejeitado em votação. Nos debates, muitos 

deputados imperiais acreditavam serem representantes de toda a nação brasileira, pois, ao 

mesmo tempo em que se buscava este modelo ideal de representação política baseado em 

interesses nacionais, deixavam transparecer os méritos pessoais e locais.  

De fato, para que ocorresse essa emancipação, era necessário que os projetos 

recebessem apoio e financiamento. Dessa forma, em sessão de 17 de maio de 1843, votou-se 

uma emenda apresentada por Bernardo de Souza Franco, que previa a mudança no nome da 

província a ser criada, mas mantinha os limites da comarca do Rio Negro, como sendo os da 

nova unidade administrativa, e substituiriam os artigos originais: 

 

Eu quisera que, em lugar da província do Rio Negro, se denominasse província 

do Amazonas, tanto por que banhada por este imenso rio, dele, e não de seu 

tributário deve tomar o nome, como por que tem sua maior população sobre o 

Solimões, que não é outro senão o Amazonas com nome mudado. Esta 

designação daria mesmo mais ilustre à nova província, e chamaria a atenção 

do mundo civilizado, que lhe pode fornecer habitantes aproveitáveis 

(AMAZONAS, 1843, p. 213). 

 

 

Assim, em sessão de 19 maio de 1843, continuou a discussão do Art. 1 do projeto que 

elevou a categoria de província, a comarca do Rio Negro. O deputado Rezende, começa suas 

palavras declarando sua opinião quanto a criação da província do Amazonas: 

 

Sr. presidente, desde o princípio desta discussão eu tenho declarado que não 

sou oposto a criação de província na comarca do Rio Negro, se por ventura 

for ventura for convencido que essa criação resulta vantagens para o lugar e 

para o Brasil em geral. Para adquirir esta convicção tenho dito que não repouso 

inteiramente dobre informações pessoais, qualquer que seja a fé implícita que 

elas mereçam. Sendo um ato político que a câmara dos deputados vai fazer. 

Eu entendo que para isso são necessários documentos oficiais, informações do 
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governo, sem o que a câmara seria taxada de imprudência precipitada[...] eu 

procurei ver alguns documentos oficiais que se achavam na secretaria; e o que 

vi? Uma representação da câmara da vila da barra do Rio Negro, queixando-

se da dificuldade, das desinteligências no modo da nomeação das autoridades 

locais, delegados, juízes de paz, etc.[...] Eis – aqui como tenho encarado a 

questão: não tenho em vista contrariar a opinião do nobre deputado pelo Pará, 

não tenho em vista negar os seus conhecimentos mas o que tenho em vista é 

uma votação sisuda e circunspecta da comarca [...] não sei qual será a opinião 

dominante, mas, convêm que a câmara dos deputados procure fundar o seu 

voto de modo que a oposição da outra câmara seja a menor possível 

(AMAZONAS, 1843, p. 260). 
 

 

Segundo a opinião do deputado era preciso que houvesse provas concisas com relação 

ao local e acrescentava que era preciso que as produções naturais do Alto Amazonas tenham 

bastante desenvolvimento, que a Comarca tenha a ilustração precisa ou os meios de força para 

dar desenvolvimento a todos esses gêneros, que não passavam de produtos espontâneos da 

natureza e que esta renda não provaria o desenvolvimento da população do Pará. Em seguida o 

deputado Fonseca fala: 

 

[...] na ocasião em que estamos, entre tantas confusões, não seria o caso em 

sermos detalhistas para a criação de uma nova província, refere-se as 

informações que foram passada pelos mais conhecedores do lugar, apesar de 

que as mesmas não estão entrando em harmonias, pois, um deputado diz que 

não podia dar informações exatas quanto ao número de habitantes e a renda  

do Alto Amazonas, outro apresentou as estatísticas até dos índios selvagens, 

o mesmo ressalta que, gostaria de uma compreensão quanto a prosperidade 

que a mesma trará não seria preciso desprovincializar, porém, o mesmo, era a 

contra a criação da província, desde que, esclareçam a suas necessidades e 

vantagens.  A patente não é que decide das qualidades do sujeito: pode haver 

um capitão tenente muito hábil administrador; muita gente que não tem 

patente nem de tenente administra muito bem. Sr. presidente, eu não me 

oponho a ideia de criação de província quando não for demonstrada a sua 

necessidade, quando não estiver suficientemente esclarecido de que o bem 

geral do império o pede. Quis esclarecer-me, pedi esclarecimentos, foram –

me negados: hei de votar contra o projeto (AMAZONAS, 1843, p. 261). 
 

 

O deputado vota contra ao projeto, afirmando que foi negado esclarecimentos 

suficientes de que a criação da província traria benefícios para o Brasil. Em seguida, foi 

aprovada a emenda do Sr. Franco, substitutiva aos artigos 1º e 2º. Souza Franco pediu a palavra 

e disse: 

Eu ofereço este artigo no lugar do projeto, por que não acho conveniente 

designar logo quais são as estações; é melhor deixar ao governo o criar uma 

estação que participe de tesouraria e recebedoria que, sem trazer a despesa de 

uma tesouraria, pode suprir as necessidades da província 

(AMAZONAS, 1843, p. 262). 



61 

 

A emenda, de Souza Franco foi aceita, porém o processo decisório não terminou, pois 

ainda faltava debater os outros artigos para definir os parâmetros que definiriam a organização 

desta nova administração.  

Em um momento de crise econômica, como o que estava sendo enfrentado, tomar 

medidas sem esclarecimentos poderia ser inconsequente. Assim, o quarto artigo foi rejeitado, o 

quinto foi aprovado e o sexto dispositivo, que incentivava a colonização da região amazônica, 

foi combatido pelos parlamentares. Na sessão em 24 de maio de 1843 entrou em discussão os 

artigos e fica aprovado o seguinte: 

 

Art. 5 a respectiva assembleia provincial designará o lugar mais próprio e 

conveniente para a capital daquela província: enquanto essa assembleia se não 

reunir, residirá o presidente e o prelado na vila da barra do Rio Negro, sua 

antiga capital. 

Art. 6 os presidentes do Rio Negro e do Pará fica autorizados a conceder por 

sesmarias, terras devolutas somente na goiana respectiva a cada província, aos 

moradores dela ou que para o futuro nela forem residir. Estas sesmarias serão 

de meia léguas, uma légua e duas em quadro, segundo os meios que tiverem 

para cultura os que pedirem (AMAZONAS, 1843, p. 354). 

 

 

Os discursos direcionaram-se para as Sesmarias, para as quais o deputado Francisco de 

Paula Candido, conferiu ser muito grave, pois, caso fosse feita esta concessão, sem restrição 

alguma, os poderosos ou ricos iriam lançar mãos de todos os terrenos disponíveis e quem 

quisesse aproveitá-la acabaria comprando desses.  

Percebe-se que, nesse tempo, os objetivos, quanto à criação da província estavam 

correndo riscos, pois estavam dando margem a quem quisesse se aproveitar e lucrar à custa do 

Estado, considerando que a colonização estava sendo pensada como uma causa primária 

mediante a um desenvolvimento econômico e começado pelo governo. Observa-se que a ideia 

era fixar uma população que soubesse desenvolver atividades econômicas e lucrativas 

(distribuição de terras + atividade econômicas = lucro) para se alcançar aos grandes 

consumidores, fazendo uma análise a esse fato, a ocupação demográfica iria acontecendo de 

forma gradual.  

Cabe aqui o questionamento: a quem favoreceria a questão das Sesmarias? É evidente 

que seria os mais “poderosos”, pois ao se tornar proprietário das terras, os mesmos não iriam 

fazer nenhum cultivo. Seria isso vantajoso? Vale acrescentar a ânsia por uma colonização na 

qual apresentava provocações aos devastadores. 

Voltando aos debates, o sexto e o sétimo artigo do projeto foram eliminados (versavam 

sobre o mesmo assunto). Concluíram que esse tema deveria ser debatido de forma isolada pois, 
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o que estava em discussão era a agricultura, a colonização, e assim não haviam entrado em um 

acordo na questão de qual seria a melhor política a ser adotada com relação a estrutura fundiária 

e a colonização do norte do Império. Logo após os debates sobre o projeto de emancipação do 

Rio Negro, o que entraria em sessão seria o projeto que versava sobre a origem a lei de terras 

de 1850, isto é, a regulamentação da propriedade da terra. 

 No que concerne à organização, os debates sempre se voltavam a um tema geral na 

qual, as discussões antecipavam a preocupação pelo império, percebe-se novamente que havia 

uma centralidade administrativa de poder, primeiro porque a importância se direcionava 

primeiro para os problemas de uma elite local (império), seguida da organização do Estado e 

nação brasileira para dar importância a região.  

A questão da representatividade parlamentar do Amazonas, foi um tema que gerou 

muita polêmica, pois, definir o tamanho da bancada de uma nova província significaria alterar 

um equilíbrio de forças entre os partidos. Segundo Gregório (2012, p. 245) tratava-se de inserir 

uma representação política que teria um certo poder para fazer valer suas posições.  

Em sessão de 24 de maio de 1843, sob a presidência do Sr. Cavalcante de Lacerda foi 

dada a continuidade aos debates referentes ao artigo oitavo que regulava a representatividade 

da nova província. Esse dispositivo trazia que o Amazonas deveria eleger dois deputados e um 

senador para representá-lo no parlamento e segundo a Constituição de 1824, a bancada de 

senadores de cada província deveria ser composta por um número correspondente proporcional 

a população da província. O deputado Albuquerque, apresentou uma emenda na qual dizia que 

a palavra deputado, deveria ser substituída pela palavra membros, visto que é usada dessa forma 

pelo Ato Adicional, e assim são lidas e apoiadas as seguintes emendas: 

 

Em lugar de vinte deputados diga-se vinte membros; em lugar de dois 

deputados diga-se um deputado. Ao Art. 8, em vez de dois deputados gerais, 

diga-se um, dando a província do Pará unicamente dois, de modo que se não 

aumente o número de deputados gerias que ambas as províncias reunidas 

davam (AMAZONAS, 1843, p.362). 

 

 

As emendas geraram polêmicas, ao tomar a palavra, o deputado Sr. Rezende opôs-se 

que fosse marcado o número de deputados provinciais, acrescentou sua oposição ao fato de que 

a província deveria dar dois deputados à Assembleia Geral e, vota que o Pará venha ter a mesma 

representação, pois a votação seria por províncias e não por cabeça, caso contrário, o número 

proporcionalmente excessivo de deputados de uma província viria a lesar o direito das outras.  

Em seguida Souza Franco, se posicionou, falando que a lei era clara quando dizia que 

toda e qualquer província tivesse Assembleia Provincial e fosse composta de 20 membros e que 
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não seriam designados outros números e que não era preciso declaração expressa a respeito da 

nova província. O Ato Adicional afirmava que teriam 36 membros as Assembleias de certas 

Províncias, 28 as de outras e 20 as da restante e isso seria suficiente e não precisaria do ordenado 

do Presidente. O mesmo ainda falava dos números de deputados, das três opiniões que surgiram 

(a do projeto que dá dois (2) a nova província e um (1) senador; a de que deveria ter só um 

deputado e um senador; e da emenda que diz que dando um senador e um deputado quer, 

contudo que este descontasse da província dividenda que ficaria só com os dois e na esperança 

de que isso fosse atendido ressaltou: 

 

Com 30.000 mil habitantes civilizados de 50 a 60.000, ou como querem 

outros, mais de 100.000 índios selvagens, a nova província do Amazonas, 

extensa de 80.00 léguas quadradas, colocadas em uma das extremidades do 

império, distante da corte e meses de viagens, precisa voz mui poderosa, que 

possa curar de seus interesses, e só um deputado não a terá, nem os 

esclarecimentos precisos para o bem desempenhar tarefas tão difíceis. Eu 

creio mesmo que os brasileiros com iguais direitos a todos os outros, o índio 

selvagem tem, contudo, necessidades muito mais numerosas e importantes, e, 

portanto, até certo ponto, maior urgência de serem representados, e eu devo 

chamar em prol desses filhos do Brasil, entregues a ignorância e trevas do 

paganismo, as vozes eloquentes que nesta casa costumam se levar quando se 

trata de levar aos confins do império a voz da religião e da moral. E em que 

se fundarão os nobres deputados que só querem conceder um representante a 

nova província? [...] eu creio que os nobres deputados que falam em 

estatística, não a exigem tal qual não a tem a muitos povos da Europa, e 

contendo não só os números de habitantes, mas, seu sexo, idade, classe e 

riqueza, etc.; seria isso exigir um impossível e fazer dele uma providencia, que 

aliás, não pode mais se adiar. Nós, não temos de parte alguma do Brasil um 

tal documento e nem poderemos ter em muitos anos (AMAZONAS, 1843, p. 

366). 

 

 

Havia, uma inquietação em provar as exigências, declaradas pelos deputados que se 

apresentaram em oposição e assim, nessa mesma sessão, Souza Franco levou as estatísticas, 

obedecendo uma formalidade com documentos oficiais: 

 

Tenho em mãos, um mapa oficial da população da província, no qual lhes 

apresento, 109.940, não contando com a vila de Distrito do Portel, um monte 

alegre e toda a comarca do Rio Negro, que se pode calcular em 35.000 

habitantes, tem, portanto, 144,940.000 habitantes a província, menos o índio 

selvagem. Este mapa tirado de 1836 a 1838, quando ainda em desordem o 

interior, existiam embrenhados muitos habitantes, quando o sistema militar, 

por que era dirigida, impedia os pais de darem os nomes dos filhos com o 

receio de que lhes fossem tirados para o exército[...] (AMAZONAS, 1843. 

p.365). 
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A questão da representatividade parlamentar, foi um dos temas que mais gerou 

polêmicas, considerando que esse teria grande importância na tomada de decisões do país, 

consequentemente, precisaria chegar a um acordo quanto à bancada, pois isso significaria 

grande equilíbrio de forças, pois, camufladamente, estaria se inserindo uma representação 

local/nacional, e o poder que este teria seria de muita importância para debates futuros. 

Com relação a essa representatividade, percebe-se a formação de três correntes distintas, 

os que defenderam o oitavo artigo, da forma como estava redigido (dois deputados e um 

senador), a outra corrente defendia que fossem eleitos apenas um deputado e um senador e que 

o primeiro fosse descontado da bancada paraense da Câmara dos Deputados, que estava com 

três deputados e a terceira corrente defendia que a nova província fosse elevada com apenas um 

deputado e não precisaria que fizesse alterações no Amazonas. Dentre essas correntes, Bernardo 

de Souza Franco foi o único a defender a aplicação desse artigo em seu formato original. A 

simples formação destas correntes, mostram que, havia um descontentamento quanto à forma 

que se direcionava os debates mediante as representatividades imperial, pois, todos desejam ter 

poder de influência nesse processo. 

Pode-se acrescentar que o argumento de Souza Franco, discute quanto ao número da 

população, o mesmo se reporta aos indígenas, afirmando que esses, são brasileiros com iguais 

direitos a de todos os outros e, na verdade, o que se via era o abandono à ignorância. O deputado 

buscava uma organização de cidadania, na qual vinha inserido na constituição. Sendo assim, 

era preciso que eles também fossem computados como membros que faziam parte da 

população, para efeito de cálculo de número de representantes a qual a província teria direito. 

 Mesmo tendo deputados que foram contra aos seus argumentos, Franco direcionava seu 

discurso valendo-se da distinção entre o cidadão ativo e o cidadão passivo, evidenciando assim, 

os desafios conceituais e teóricos que se instrumentalizavam nos debates que ora servia para 

esta ou aquela posição. 

Todavia, não se pode esquecer que, Souza Franco, era deputado do Pará e que estava 

em defesa do Amazonas e, ao perceber que a dinâmica política estava direcionando a um perigo 

para o Pará quanto à diminuição de número de deputados, começou a sua defesa em prol de sua 

província e consentia que a nova deputação fosse formada por apenas um deputado e que não 

via motivos para diminuir a representatividade do Pará, pois, segundo ele: 

 

[...] falo nesta questão como deputado da nação; porém, mais particularmente 

como deputado do Pará, e carregarei com a pecha de que tenho nisto motivos 

particulares, motivos que se os tivesse não me deviam impedir de sustentar os 

direitos de minha província, que persuado de ter podido demonstrar. 

(AMAZONAS, 1843, p. 364). 
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A situação dos debates se direcionavam de forma que estavam surgindo uma nova 

província, o que na verdade, já existia, porém, era preciso convencer os pares de que os 

discursos deveriam estar voltados a um embate acerca da sua administração, mas, Henrique de 

Rezende, José Manoel da Fonseca e Joaquim Carneiro da Cunha preferiam enxergar, diante da 

análise até aqui realizada, por um caminho oposto a do deputado Franco, pois para eles estava 

acontecendo um desmembramento de terras e os paraenses perderiam população, renda e 

território para a nova província  além da parte de sua representação. 

Na sessão de 27 de maio de 1843, Franco reconheceu a dificuldade de aprovação e 

concordou com a diminuição da bancada do Amazonas, apresentando uma emenda que trazia 

grande risco, mas seria uma estratégia, pois o que estava acontecendo ali era a diminuição de 

um deputado do Amazonas para que isso não viesse acontecer com a representação do Pará.  

Posto em votação, foi aprovada a emenda de Almeida Albuquerque, “A designação de 

deputados para membros”; “O Amazonas elegeria um deputado geral e um senador, 

permanecendo intocada a bancada paraense”. Mais do que árduo, o projeto estava totalmente 

debatido, modificado e aprovado. A última fase do processo aconteceu em 14 de julho de 1843 

e em 19 de julho de 1843, é definitivamente aprovado pelos deputados a emancipação da 

Comarca do Rio Negro. O documento seguiria para o Senado, na qual depois de mais de sete 

anos entrou em votação e recebeu um parecer favorável da Comissão de Estatísticas do Senado. 

 Em 22 de julho de 1850 foi levada ao plenário, o debate sobre a emancipação do 

Amazonas para receber um parecer favorável da comissão de estatística do Senado e, 

finalmente, entrar em debate naquela casa, porém, novamente acabou sendo ponto de 

discordância entre os debatedores, pois argumentavam que era impossível esta região se tornar 

independente e se administrar bem toda aquela região, uma vez que o estado estava em 

abandono e as riquezas estavam sendo desperdiçadas. O senador Vergueiro, argumentava que 

não havia condições do Amazonas manter-se independente, dada a precariedade de sua 

economia e a diminuta população. O senador José Saturnino da Costa Pereira, senador do Mato 

Grosso, não concordou e questionou: 

 

Como providenciará o presidente desta última província [ Grão-Pará ] às 

necessidades da Comarca do Rio Negro, cuja capital dessa cidade de Belém 

perto de 300 léguas, e daí ao forte de São José das Marabitares, onde o Rio 

Negro entra nas possessões brasileiras, cerca de 300? Como reconhecer de tão 

longe as necessidades locais em tanta distância?  (AMAZONAS, 1850, p. 

404). 
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Os debates voltavam-se ora às questões da economia abandonada, ora à população 

diminuta, outras, para as dificuldades de administração devido à distância.   O senador do Ceará, 

em sessão de 22 de julho de 1850, falou que o que se pretendia não era converter em província 

um território completamente despovoado e sem futuro por sua posição, mas que deveria ser 

verificada era que essa imensa região do Alto Amazonas tinha um rio grande e navegável e que 

sua população era distribuída em muitas vilas e que seu futuro, talvez, fosse o mais esperançoso.  

O conservador Miguel Calmon Du Pin e Almeida, Visconde de Abrantes e senador do 

Ceará, foi mais longe na defesa da emancipação do Rio Negro e disse: 

 

Não se quer converter em província um território completamente despovoado, 

e sem futuro por sua posição, e por outras suas circunstancias; trata-se de 

elevar à categoria de província essa imensa região do Alto Amazonas, banhada 

por esse grande rio navegável, com suficiente população, distribuídas em 

muitas vilas, e tão vantajosamente situada, que tem um futuro talvez o mais 

esperançoso, por este lado pois a medida não pode ser atacada. Essa região do 

Alto Amazonas é além disso limítrofe por uma parte de três estados 

estrangeiros, divide com as duas guianas inglesas e francesas; é com o novo 

estado da Venezuela, desmembração da antiga Columbia; e por outra parte 

divide-se ainda com os estados do Quito ou Equador, e do Peru 

(AMAZONAS, 1850, p. 406). 
 

 

Como visto, as ideias estavam sendo direcionadas, a partir de um retorno de lucro, que 

deveria acontecer aos cofres públicos e não com a preocupação primeira de elevação da 

província, porém, segundo o senador do Ceará, era preciso que existisse em cada fronteira, visto 

que a essa região fazia limite com três estados estrangeiros, um governo com suficiente 

autoridade e prestígio, pois, o mesmo, deveria saber  defender e tomar atitudes que estivesse 

em defesa da mesma, mediante a isso, poderíamos aqui perceber que, a distância 

administrativas, mais uma vez era percebida nos debates, como seria feito essa administração ? 

O senador, acima, demonstrou seu interesse pelo lucro que geraria. Assim, sua preocupação era 

voltada às decisões de burocracias, que deveriam ser tomadas de uma posição tão longínqua, 

talvez o que aconteceria novamente era um enfraquecimento da região. Para embasar sua 

posição, o senador apresentou uma justificativa histórica sobre o Rio Negro: 

 

Vem a ser o fato, que a comarca do Rio Negro, enquanto foi administrada por 

governadores, no tempo da monarquia absoluta, prosperou; a secretaria e 

tesouraria do Pará podem oferecer documentos valiosos ao estado de 

progresso em que ia o Rio Negro durante a administração particular dos 

governadores; a renda pública tinha aumentado; a colonização tinha 

prosperado; a população tinha –se avantajado, havia um tal ou qual comércio 

regular com a capital, e com os estados vizinhos. [...] ora, este fato não mostra 

até certo ponto a convivência de voltarmos hoje ao passado, visto que, desde 
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que este passado foi posto a margem, a comarca do Alto Amazonas definhou-

se e como que desapareceu? (AMAZONAS, 1850, p. 407). 

 

 

Conforme apresentado, é de conhecimento que o Rio Negro já havia gozado do status 

de capitania entre 1758 e 1821, quando foi elevada à Província por determinação da Corte de 

Lisboa. O objeto de debate no senado era a emancipação da então Comarca do Amazonas, que 

acabou se tornando o ponto de menor discordância nas discussões, pois, o que transpareceu era 

que os debatedores eram quase unânimes na ideia de que seria quase impossível administrar 

toda aquela região. Neste sentido, Honório Hermeto Carneiro Leão completou com sua ideia: 

 

Acho que é muito conveniente a criação da província do Amazonas, por que 

essa comarca já foi mui próspera no tempo em que teve um governo separado, 

e por que a grande distância que vai do Pará à cabeça da comarca tem 

demorado todas as providencias e tem feito com que pouco se atenda às 

necessidades daquela comarca. Acontece muitas vezes que um presidente do 

Pará comunica sua posse para aqueles lugares, e quando vem a resposta já o 

presidente está mudado [...] me parece pois de toda a conveniência que uma 

administração local, não distraídas com outras vistas, trate dos interesses 

daquela localidade, por que então é muito natural que essas comarcas 

floresçam como antigamente, e sem recorrer a mesma localização; há uma 

imensidade de índios em hordas selvagens, e creio que empenhando-se a 

autoridade na catequese desses índios, essa nova província pode brevemente 

florescer (AMAZONAS, 1850, p.447). 

 

Fica evidente que o projeto em discussão deveria ser aprovado, já que as fronteiras 

externas da região e seu estado de abandono seriam motivos suficientes para justificar a medida. 

Assim Holanda Cavalcanti expôs sua ideia: 

 

No estado em que considero hoje essa comarca do Rio Negro em relação ao 

Império, parece-me que é de absoluta necessidade que, quanto antes, seja 

elevado à categoria de província. Se houvesse outros trabalhos preparatórios, 

se esta discussão tivesse levado outra direção, eu talvez não quisesse tanto; 

mas no estado em que estão as coisas, senhores, o mais útil, o mais 

conveniente, é aproveitar o projeto (AMAZONAS, 1850, p.94). 

 

 

Os defensores da criação da província do Amazonas como acontecera na Câmara, 

reconheciam que esta medida significava prover a região de um governo próprio autônomo e, 

portanto, capaz de gerar e administrar recursos para promover sua defesa e seu desenvolvimento 

material. Todavia, era praticamente impossível realizar uma reorganização mediante aos 

interesses contrários das elites provinciais, que fundamentadas em seu poder, resistiam ao 

projeto de emancipação do Amazonas. A questão residia no fato de que um sistema 

representativo de tipo federativo era representado por políticas implementadas em nível 
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nacional. A única forma seria a negociação de caso a caso, fazendo com que fosse decidido 

uma medida que todos entendessem como necessária à sua província.  

Dessa maneira culmina o processo decisório em torno da criação da Província do 

Amazonas, instituída pela Lei Nº 592, de 5 de setembro de 1850 na qual foi nomeado como seu 

primeiro presidente, em 7 de julho de 1852, João Baptista de Figueiredo Aranha. 
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4 INSTRUÇÃO PÚBLICA NO BRASIL IMPERIAL 

  

A Escola é uma instituição com função social extremamente relevante, porém, é também 

constituída por contradições, logo, é necessário aprendê-la na sua contraditoriedade, ou seja, na 

possibilidade de reprodução da desigualdade versus superação. Por conseguinte, temos por um 

lado uma escola que tem a função de servir ao capital, por outro temos um espaço essencial à 

democratização e à diminuição das desigualdades sociais na qual a realização das tarefas que 

lhes competem se faz pela transmissão do saber histórico e socialmente produzidos. 

A perspectiva apresentada nesta seção indica o consenso de que a apreensão do real só 

é possível se analisada a partir de diferentes fatores políticos, pedagógicos e ideológicos. No 

intuito de contribuir com o entendimento desse movimento de contextualização e síntese 

explicando a realidade escolar, esta seção, apresenta como ocorreu a instrução pública no Brasil 

imperial (macro) para entender-se e superar-se as determinações constitutivas da realidade 

escolar no Amazonas imperial. 

 

4.1 Abordagem Histórica da Instrução Pública: Os Debates da Assembleia Nacional 

Constituinte –Primeiro Reinado (1822-1831) 

 

Após a Proclamação da Independência, em 1822, é inaugurado a Assembleia 

Constituinte e Legislativa em 3 de maio de 1823 e segundo Moacyr (1936, p.71), o imperador 

D. Pedro leu sua fala sobre a instrução, na qual dizia: 

 

Tenho promovido os estudos públicos quanto é possível, porém necessita-se 

para isto de uma legislação particular. Fez-se o seguinte: comprou-se para 

engrandecimento da Biblioteca Pública uma coleção de livros da melhor 

escolha; aumentou-se o número de escolas e algum tanto o ordenado de seus 

mestres, permitindo-se além disto haver um sem número delas particulares: 

conhecendo a vantagem do ensino mútuo também fiz abrir uma escola pelo 

método lancasteriano. O seminário de São Joaquim, que os seus fundadores 

tinham criado para a educação da mocidade, achei-o servindo de hospital da 

tropa fi-lo abrir na forma de sua instituição, havendo eu concedido à Casa de 

Misericórdia e roda dos expostos uma loteria para melhor se poderem manter 

estabelecimentos de tão grande utilidade, determinei ao mesmo tempo, que 

uma quarta parte desta mesma loteria fosse dada ao seminário de São Joaquim 

para que melhor se pudesse conseguir o útil fim para que fora destinado pelos 

seus honrados fundadores. Acha-se hoje com imensos estudantes: e concluo: 

Todas estas coisas devem merecer-vos suma consideração. 

 

 

 No sistema lancasteriano os grupos formavam uma classe ou círculo, onde cada um 

tinha um lugar definido pelo nível do seu saber. À medida que o aluno ia progredindo, mudava 
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seu posicionamento na classe ou círculo. O sistema era rígido, controlado por uma disciplina 

severa. Segundo Manacorda (2004), esse método, tinha por objetivo diminuir as despesas da 

instrução, abreviar o trabalho do mestre e a acelerar os progressos do aluno, ou seja, a proposta 

visava à popularização da instrução entre as classes pobres.  

Em 1823, A educação nacional foi matéria na Constituinte e D. Pedro, destacou a 

necessidade de uma legislação especial sobre a instrução pública e propôs uma premiação para 

quem apresentar a melhor parecer de educação. Eis a versão apresentada na sessão de 4 de maio 

de 1823: 

1º será reputado benemérito da pátria e como tal condecorado com a ordem 

Imperial do Cruzeiro, ou nela adiantado se já a tiver, aquele cidadão que até o 

fim do corrente ano apresentar à Assembleia melhor tratado de educação 

física, moral e intelectual para a mocidade brasileira. 

2º uma comissão composta de sete cidadãos de conhecida literatura e 

patriotismo, nomeados pela assembleia, decidirá qual dos tratados oferecidos 

merece a preferência. 

3º não havendo concorrência e aparecendo um só tratado, ainda assim 

verificar-se –a o prêmio determinado pelo parágrafo primeiro se a comissão o 

julgar digno de ser impressa (AMAZONAS,1823, p.80). 

 

 

As discussões que aconteciam em torno dessa proposta, independentemente de haver 

premiação, demonstravam que existia uma preocupação pela instrução, pois, o enunciado fala 

de uma legislação particular que deveria merecer suma consideração, entretanto, segundo 

Moacyr (1936, p.180), no projeto da constituição se prescrevia, “uma escola para cada termo, 

um ginásio para cada comarca e universidades nos mais apropriados lugares”. Vale ressaltar 

que não se conseguia objetivar um projeto geral para a organização da instrução pública. 

 Em 9 de maio de 1823, o deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado 

apresentou um projeto abolindo as juntas provisórias dos governos das províncias e dando 

organização às administrações locais na qual tinha-se como objetivo “promover a educação da 

mocidade”. Em 7 de julho do mesmo ano, a comissão de instrução emitiu o parecer sobre um 

projeto de Francisco de Ribeiro Andrada, que já fazia anos que tinha sido enviado com o 

objetivo de reformas para a instrução pública, na qual segundo Moacyr (1936, p. 72) era 

dividida em três graus: 

 

O primeiro grau cuidaria da instrução pública tendo como objeto as verdades 

e os conhecimentos úteis e necessário a todos os homens; teria duração de 3 

anos abrangendo a faixa etária dos 9 aos 12 anos de idade. 

O segundo grau teria a duração de 6 anos, versaria sobre os estudos básicos 

referentes a diversas profissões. 

O terceiro grau promoveria uma educação científica para a elite dirigente do 

país. 
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Talvez transpareça que esse projeto tenha trazido um verdadeiro método de instrução, 

porém, essa objeção perde todo seu valor a partir do momento em que no terceiro grau apresenta 

um preferencial pelas elites, pois, as crianças de 9 a 12 anos teriam uma instrução versada em 

estudos básicos, enquanto a outra classe, estaria privilegiada com uma educação científica. 

Nota-se que o filho do pobre seria instruído, porém somente a elite seria formada em um ensino 

científico. Acrescentaria ainda, que a “educação” estava sendo formulada por um burguês que 

ajustava as peculiaridades dessa situação. Portanto, há existência de um imenso paradoxo entre 

os níveis, na qual uma classe seria privilegiada e a outra teria um ensino fragmentado. 

 Neste sentido, entende-se que a classe desfavorecida não poderia ter um conhecimento 

para dominação, e sim ser sempre um ignorante, fazendo parte da dependência, da humilhação 

e da alienação, essa premissa seria um desafio para vencer as barreiras da burguesia. Assim, na 

mesma sessão, em 7 de julho de 1823, a Assembleia pedia providencias sobre a instrução 

pública  e informações relativas sobre as escolas e estabelecimentos literários que havia na  

corte, e em todas as províncias do Império22.  

Considera-se que o interesse por esses relatórios, voltava-se para uma fiscalização em 

favor do aceitamento do projeto, visto que não havia tido concorrência para a premiação23. 

Todavia, em 31 de julho de 1823, iniciou-se o debate no qual o deputado Joaquim Manoel 

Carneiro da Cunha, deputado pela Paraíba do Norte apresentou sua opinião: 

 

Este projeto não pode ter lugar por hora: um tratado de educação só pode ser 

perfeito depois e acabada a constituição e estabelecidos os princípios da moral 

pública e liberdade política da Nação; devemos tratar de fazer educar cidadãos 

verdadeiramente livres e capazes de sustentar o sistema representativo que 

está proclamado. O plano é defeituoso porque determina que o autor seja um 

cidadão brasileiro, podendo suceder que haja um homem capaz de fazer um 

bom tratado de educação que não seja cidadão. É ainda defeituoso pelo prêmio 

que determina porque não abrange todos os pretendentes. Homens haverá que 

estarão em circunstância de receber recompensas pecuniárias aos quais as 

honras servirão de peso antes que de recompensa (BRASIL, 1823, p. 141). 

                                                             
22 No projeto de Constituição, título 13, artigo 250, se dispunha: "Haverá no Império escolas primárias em cada 

termo, ginásios em cada comarca, e universidades nos mais apropriados lugares". Este dispositivo era completado 

com mais dois artigos (251 e 252) onde se prescreviam que "leis e regulamentos marcando o número e constituição 

destes úteis estabelecimentos" e que "era livre" a cada cidadão abrir aulas para o ensino público, contanto que 

respondesse pelos abusos”. (MOACYR, 1936, p. 79). 
23Será reputado benemérito da pátria, e como tal condecorado com a Ordem Império do Cruzeiro ou nela adiantado, 

se já tiver aquele cidadão, que até o fim do corrente ano, apresentar a assembleia melhor tratado de educação física, 

moral e intelectual para a mocidade brasileira; uma comissão composta de sete cidadãos de conhecida literatura e 

patriotismo, nomeados pela assembleia, decidirá qual dos tratados oferecidos merecem preferência; não havendo 

concorrência e aparecendo um só tratado ainda assim verificar-se a o prêmio determinado se a comissão ao julgar 

digno de impressa.  (ANNAES, 1823, P.80) 
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Em todo caso há de se concordar com o deputado, pois, as honras serão direcionadas 

somente às classes burguesas e independente de status, todos seriam cidadãos que fazendo parte 

do sistema teriam condições de representatividade. Há também a questão da premiação que 

levaria somente aqueles que estariam em circunstâncias de altos conhecimentos enquanto a 

classe sem conhecimento, ou seja, a classe pobre, estaria sujeita a aceitar o que fosse 

estabelecido. Em seguida, o Ribeiro de Andrada, deputado da Província do Rio de Janeiro alega 

que: 

Nada mais lisonjeiro para uma sociedade do que uma boa educação da sua 

mocidade; um povo bem-educado é quase sinônimo de povo livre, bem 

governado e rico; o mal-educado é igualmente sinônimo de povo desgraçado, 

pobre e sujeito ao jugo do despotismo. Eis o que a comissão de instrução teve 

em vista quando formulou o projeto. A comissão pensou em um plano de alta 

instrução de nada servirá se os corpos estiverem languidos e fracos, os 

entendimentos não formados e os corações pervertidos. Reconheceu, pois, que 

era necessário um tratado de educação física moral e intelectual.  O que se tem 

feito em outras nações não são de aplicar-se à Nação brasileira porque cada 

país tem as suas leis e costumes particulares. Um tratado deste gênero só pôde 

ser feito por um compatriota, de longa residência no país. Quanto à natureza 

do prêmio, pareceu à comissão que o prêmio pecuniário não incitava homens 

livres" (BRASIL, 1823, p. 142). 

 

 

É lamentável, porém, como afirma o deputado, o projeto tenha sido feito de forma 

pensada e vinculada a um pequeno grupo, pois não havia um interesse em que o povo tivesse 

alguma educação, ou melhor, uma educação que lhes levassem a pensar em seus direitos, uma 

vez que os anseios estavam voltados para um povo realmente ignorante e mal-educado, pois 

seus serviços serviriam apenas para enriquecer a classe burguesa, e se tornarem cada vez mais 

desgraçados. Havia, uma indiferença que selecionava e privilegiava os “valores” da classe 

dominante ocasionando assim um favorecimento de conceitos para a família que já detinha um 

certo poder econômico.  

Em seguida, na mesma sessão, o deputado da Bahia, Carvalho e Mello concluiu; “o 

projeto é necessário, útil e conveniente às circunstâncias deste povo e nascente Império e muitos 

gênios se esforçarão por distinção tão honrosas”. 

As honras dos debates seriam recebidas pela pessoa que fizesse o melhor projeto, assim, 

alguns falavam que votavam por uma simples medalha que marcasse o serviço e relatasse a 

obra aprovada, outros opinavam que nesta medalha deveria ser escrito “a pátria agradece ao 

plano de educação física, moral e intelectual para a mocidade brasileira além de uma pensão de 

dez anos que seria estipulado pela comissão de fazenda”.  
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Nessa discussão Ribeiro de Andrade Machado afirma “além da gloria literária deve 

haver algum estimulo pecuniário até mesmo por que em geral os literatos são sempre os maiores 

pobretões”. 

Em seguida, os debates se voltaram para a questão financeira na qual o deputado Soares, 

representante de Minas Gerais, fala o seguinte: 

 

A Nação não gasta o seu tesouro em interesses particulares; o dinheiro que 

tem não é para mandriões; vão estes buscá-lo onde quiserem ou procurem 

outra vida. Estamos em tempos constitucionais, e assim mesmo todos estão 

olhando para o tesouro, pois saibam que não há para comedores”. 

 

 

Visto que a educação estava sendo pensada para os filhos da elite, a mesma, passa a ser 

vista como um meio de privilégios sociais gerando assim uma inversão total de perspectiva 

voltada ao tesouro nacional, na qual a massa, deveriam investir por meio de seus esforços para 

que seus filhos tivessem uma educação de “qualidade”. Em resumo, no caso das classes pobres, 

haveria uma preocupação ou certa cobrança visto que esses só tinham o que básico para sua 

vida.  

Desse modo, considera-se que todas as ações estavam centradas a um interesse 

individualista de classe, consequentemente, a forma como a escola estava surgindo trazia 

benefícios para a elite, a mesma que esteve à frente do processo da Independência. 

A expansão da instrução pública no discurso político era fortalecida e justificada com 

dados internacionais, isto posto, as iniciativas de apresentação direcionadas a propostas e 

reformas eram realizadas por ministros do Império que repercutiram em debates e em mudanças 

na área do ensino primário brasileiro no decorrer do período imperial.  

Sobre isso, Ananias (2010, p. 55) afirma que “o período imperial é uma fase importante 

para a compreensão das relações entre estado e educação no Brasil, pois, é uma época de 

significativas rupturas políticas e socioculturais que interferirão, e modificarão a instrução 

pública, em especial a primária”. Sua afirmação é pautada em razão de neste contexto ocorrer 

as discussões voltadas para uma perspectiva de construção do Estado Nacional Brasileiro, pois, 

com a Independência política do Brasil, a educação novamente volta a ser tema e linha de frente 

das discussões. Todavia, Fausto (1995, p. 147) afirma que a Independência do Brasil, em 

relação a Portugal, não pode ser compreendida apenas como uma nova relação de 

Independência da Inglaterra. Ananias (2010, p. 56) retoma ressaltando que a partir desse 

contexto é preciso que haja uma organização voltada às seguintes discussões: 
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A formação de quadros administrativos, da constituição de uma nova elite 

burocrática que substituísse a administração lusitana, bem como da 

necessidade de constituição de uma estrutura mínima que garantisse a 

instrução primária à população branca e livre; assim, a construção de um 

sistema nacional de instrução pública ia ao encontro das novas ideias da época, 

em que a instrução era vista como um meio de trazer a modernidade à 

sociedade. 

 

 

Nota-se que era necessário construir com urgência uma administração que aderisse ao 

pode e garantisse os direitos da instrução primária, para a população branca e livre. 

Fundamentando em Xavier (1994, p. 61) invisto na perspectiva de afirmar que “a nação carecia 

de construir um edifício instrucional para tomar, finalmente, os rumos da civilização”, todavia 

o crescimento estava voltado para a elite e isso só favoreceria o aumento da demanda para a 

instrução da classe burguesa. Nesse sentido, a concepção educacional, segundo Ferronato 

(2006, p. 104), pautava-se em uma organização de ordem, mas com os princípios burgueses 

assentando-se na educação física, moral e intelectual. E acrescenta ainda que: 

 

Com a independência, as elites que assumiram o poder tinham como principal 

defesa a criação de uma instituição para a formação da mocidade brasileira. 

Para estes a mocidade brasileira era formada pelos filhos da elite agrária e 

mercantil e os homens livres. A educação religiosa seria o que restaria para os 

escravos, índios e libertos. 

 

 

 Mais uma vez os requisitos para a instrução estão voltados como um direito da elite e 

que a classe mais baixa ficaria somente com o que não fosse de interesse da burguesia. Nessa 

perspectiva, é que Castanha (2006), afirma, que D. Pedro I, sentindo as tensões políticas (os 

conflitos do Estado, agravaram-se gerando revoltas no Nordeste, crise econômica e pressão de 

Portugal), abdicou o trono em 1831 em favor de seu filho menor, Pedro de Alcântara.  

Em consequência, essa renúncia do imperador desencadeou, no Brasil, um dos períodos 

mais tensos da nossa história, e o Estado ficou encarregado pela instrução de todas as pessoas 

que faziam parte da sociedade, mas, havia uma dicotomia com a verdade, primeiro por que 

dividam a sociedade em classes e, mediante a essa divisão, a educação não cumpria seu papel 

como uma instituição que poderia igualar e proporcionar as mesmas oportunidades para todos 

da sociedade.  

Com a dissolução da Assembleia Constituinte, toda essa discussão foi interrompida pelo 

imperador e, segundo Fávero (1996), em 1824 foi outorgada a primeira Constituição do Império 

do Brasil, que prescrevia em seu artigo 32, do último artigo (179) do último título (VIII), que a 

instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. Nessas condições, a instrução primária é 
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garantida em constituição e inserida como um reconhecimento formal de direito subjetivo e 

uma obrigação efetiva dos cidadãos, segundo Saviani (2008, p. 124), a isso se reduziu 

constitucionalmente, a necessidade de uma legislação especial sobre a instrução pública 

proclamada por D. Pedro no discurso que inaugurou os trabalhos da Assembleia Constituinte. 

Todavia o conteúdo da carta outorgada estava em sintonia com as normas adotadas em 

diferentes países, porém, haviam dois aspectos que se distinguiam mais visivelmente que eram: 

 

O poder moderador, um quarto poder estabelecido no artigo 10 e regulado no 

capítulo I do título 5º. Conforme definido no artigo 98, o poder Moderador foi 

considerado a “chave de toda a organização política”, sendo privativo do 

imperador “para que incessantemente vele sobre a manutenção da 

Independência, equilíbrio e harmonia dos mais “Poderes Políticos”. O outro 

aspecto característico encontra-se no artigo 5º do título1º: “ A Religião 

Católica Apostólica Romana continuará a ser a Religião do Império. Todas as 

outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em 

casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo”. Vê –se que 

os dispostos para “as outras religiões” corresponde ao espirito do pensamento 

moderno, de teor liberal, que remeteu a questão da fé religiosa para a esfera 

privada. A religião católica, no entanto, recebeu tratamento diferenciado ao 

ser incorporada ao Estado na forma do padroado. 

 

 

A discussão sobre a instrução pública começava a ser formulada pelos grupos burgueses 

triunfantes, estes estavam à frente do processo da Independência e da organização do Estado 

brasileiro na qual concordamos com Condorcet (2010) ao afirmar que a instrução pública 

deveria proporcionar a oportunidade de aperfeiçoamento nas capacidades e funções sociais do 

indivíduo, tornando real a igualdade política. Infelizmente, apesar de perceber necessária a 

instrução, naquele tempo, não era isso que estava acontecendo, pois, não se tinha o objetivo de 

formar o ser humano esclarecido capaz de delegar decisões que fossem benéficas ao povo. 

 Condorcet (2010) ainda contribui afirmando que, a instrução era (é) necessária por que 

evita o erro e assim torna-se condição de liberdade, sendo que a necessidade da instrução se 

impõe duplamente de forma política e filosófica.”, nesse contexto Kinttzler (1989), nos 

referencia, de forma filosófica que, o ignorante está sempre num estado de dependência; 

alienado, pois, sua opinião está difundida e assim não será capaz de tomar suas próprias 

decisões, pois, não há liberdade sem autonomia da razão.  

Desta maneira, a instrução pública no Brasil imperial, apresentava incoerência em razão 

do que realmente se esperava de uma educação nacional. 

O Império brasileiro, integrava uma complexa e variável estrutura política, 

consequentemente, a proposta de educação estatal que igualava a todos em condições de 

cidadão era uma camuflagem, pois havia uma clara distinção entre as elites políticas e 
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econômicas e as classes populares. Por conseguinte, pode-se acrescentar que a educação 

brasileira era uma das únicas propostas de elaboração que formaria uma identidade que 

integrasse a todos num ideário comum de pertencimento nacional. Entretanto, há um 

questionamento: qual seria o verdadeiro interesse e quem seriam os supostos beneficiários da 

proposta de uma instrução pública nacional? 

Ressalta-se que o tema, instrução pública, era um discurso da elite brasileira ao longo 

de todo o século XIX, então quem eles queriam instruir? A escola pública era pensada para 

quem? O artigo 179, item 30, da constituição de 1824, assegurava que a instrução primária 

gratuita era inviolável à todo cidadão brasileiro, porém, questiona-se: quem era considerado 

cidadão brasileiro? A este respeito Veiga (2007, p. 148) afirma que: 

 

O artigo 6º determina serem eles os nascidos no Brasil, quer sejam ingênuos 

ou libertos; os filhos de pais brasileiros e os ilegítimos de mãe brasileira, 

nascido no estrangeiro, mas, com domicilio fixo no Brasil; os filhos de pai 

Brasileiro nascido em outro país e sem domicilio no Brasil; todos os nascidos 

em Portugal e em seus domínios, moradores do Brasil na época da 

Independência e com interesse em permanecer no país; e os estrangeiros 

naturalizados. 

 

 

Destaca-se que os negros não estavam impedidos de frequentar a aula prática, porém, 

como os escravos tinham a condição de não cidadãos, estes sim eram impedidos, a não ser que 

seus proprietários arcassem com os custos. Mas, voltando para a questão de garantia a todos os 

cidadãos, há um importante questionamento: os filhos das famílias abastadas frequentavam a 

escola pública? Segundo Veiga (2007, p. 149) “A escola pública primária do Império, foi 

frequentada, ainda que de maneira difusa e irregular, pelas camadas mais pobres da população, 

em geral também população miscigenadas”. 

 Para a manutenção da educação imposta pelas classes dominante, a elite se apropriava 

de discursos contraditório na qual pregavam que a escola pública seria um espaço privilegiado 

para o desenvolvimento dos valores da civilização, mas, os seus filhos não frequentavam essas 

escolas dessa forma, Veiga (2007) afirma que havia um alvo de população para a escola pública, 

que seriam: a população pobre, negra e mestiça, estas que eram consideradas portadoras de 

valores rudes.   

Em uma análise detalhada sobre esse processo da instrução pública afirmamos que a 

escola surge como instrumento que contribui para a manutenção das desigualdades sociais, na 

verdade a função desta foi sempre de cultivar a classe rica privilegiando a classe dominante 

com mecanismos que seleciona conteúdos culturais enquanto a classe pobre é preparada para o 

trabalho explorado. 
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As discussões sobre a instrução pública, retorna-se aos debates em 1826, na qual o 

deputado Martins, representante da Bahia, pede ao governo uma estatística da instrução popular 

e autoriza a criação de escolas e entre várias propostas sobressaiu o projeto de Cunha Barbosa 

que pretendia regular todo o ensino distribuído em quatro graus que, segundo Brasil (1826, 

p.150- 153) ficaria assim: 

 

O primeiro grau “as pedagogias” abrangia os conhecimentos elementares 

necessários a todos independentemente da sua situação social ou profissão, 

compreendendo a arte de escrever e de ler, os princípios fundamentais de 

aritmética, e os conhecimentos morais, físicos e econômicos, indispensáveis 

em todas as circunstancias e empregos. 

O segundo, “os Liceus” abrangia a formação profissional compreendendo os 

conhecimentos relativos a agricultura, a arte e ao comércio, na forma como 

são desenvolvidos pelas ciências morais e econômicas. A duração do curso 

teria 3 anos. Previa-se a criação de uma escola de 2º grau, com dois mestres 

na cidade e grandes vilas. 

O terceiro, “ginásios” compreendia os conhecimentos científicos gerais, como 

a introdução ao estudo aprofundado das ciências e de todo gênero de erudição. 

E alguns detalhes: estudo das faculdades e operações do entendimento, da 

gramática geral, da retórica, das línguas mortas e vivas [...] 

O quarto grau, “ as academias” ensino das ciências abstratas e de observação, 

consideradas em sua maior extensão e em todas as mais diversas relações com 

a ordem social, compreendendo-se além disso, o estudo das ciências morais e 

políticas contempladas do ponto de vista. 

 

 

Podemos depreender uma importante característica que está explicito em nossos estudos 

que mostra a educação ainda pautada no ensino das aulas régias24, e a  formação do Estado 

nacional brasileiro que seguiu o modelo europeu de um Estado liberal parlamentar, buscando-

se adaptar em relação a Europa com um interesse central ao capitalismo e  Londres como fonte 

de inspiração cultural para o Brasil,  demonstrando uma peculiaridade que vai predominar na 

população brasileira. 

O domínio da elite latifundiária tinha como fonte de riqueza a monocultura exportadora 

e dessa forma alimentava uma mentalidade conservadora em relação a estrutura 

socioeconômica escravocrata e patriarcal e gradualista em relação as ações e políticas públicas, 

dessa forma entende-se o porquê de a instrução pública padecer de um atraso secular. 

A proposta do 4º grau (academia) não entrou em discussão e em seu lugar a Câmara 

preferiu ater-se ao projeto que se limitava à escola elementar que resultou na Lei de 15 de 

outubro de 1827, que determinava: 

 

                                                             
24 As aulas régias compreendiam o estudo das humanidades, sendo pertencentes ao Estado e não mais restritas à 

Igreja - foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. (AZEVEDO, 1943. p.289-320) 
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Art 1º Em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as escolas 

de primeiras letras que forem necessarias. [...] 

 Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de 

arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as nações mais 

geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios 

de moral chritã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana, 

proporcionandos á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a 

Cosntituição do Imperio e a História do Brazil.[...]  

Art 15º Estas escolas serão regidas pelos estatutos actuaes no que se não 

oppozerem á presente lei; os catigos serão os praticados pelo methodo de 

Lencastre25 (sic) (BRASIL, 1827, p. 71 ). 

 

 

A Lei desdobrava-se em 17 artigos, o primeiro determinava a criação de escolas em 

todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. O artigo 4º e 5º apresentava que o ensino 

deveria ser mútuo e os professores que não tivessem a instrução necessária deste ensino iriam 

se instruir em curto prazo. O artigo 6º estipulava o que os professores deveriam ensinar. O artigo 

15º tratava dos castigos aplicados pelo método de Lencastre, se houvesse oposição a esta lei. 

Aparentemente, o projeto correspondia as exigências da época, porém, não houve viabilização 

das escolas de Primeiras Letras e das escolas elementares em todas as cidades, vilas e lugares 

como propunha a lei segundo Saviani (2008, p.126) se isso tivesse acontecido teria dado origem 

a um sistema nacional de instrução pública. Entretanto isso não aconteceu, todavia, o 

documento legal aprovado pelo Parlamento brasileiro contemplava: 

 

Os elementos que vieram a ser consagrados como o conteúdo curricular 

fundamental da escola primária: leitura, escrita, gramática da língua nacional, 

as quatro operações de aritmética, noções de geometria, ainda que tenham 

ficado de fora as noções elementares de ciências naturais e das ciências da 

sociedade (história e geografia). 

 

 

O que nos levou, necessariamente, à preocupação foi a criação do método lancasteriano 

que era aplicado às classes menos abastadas com o objetivo de prover a alfabetização e claro 

inserir esses pobres na indústria que, segundo Castanha (2006), na sociedade protoindustrial a 

educação recebeu um novo olhar, pois naquele momento se perfazia como requisito a leitura e 

a escrita para ocupação de alguns cargos nas fábricas. Saviani (2005) afirma que “a criação do 

                                                             
25 Proposto e difundido pelos ingleses Andrew Bell, pastor da igreja anglicana e Josep Lancaster, o método mútuo, 

também chamado de monitorial ou Lancasteriano, buscava –se nos aproveitamentos dos alunos como mais 

adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. Embora esses alunos tivessem papel 

central na efetivação desse método pedagógico, o foco não era posto na atividade do aluno. Na verdade, os alunos 

guindados a posição de monitores eram investidos de função docente. O método supunha regras predeterminadas, 

rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos sentados em bancos dispostos num salão único e bem 

amplo. De uma das extremidades do salão, o mestre sentado em uma cadeira alta, supervisionava toda a escola, 

em especial os monitores (Saviani 2007, p. 128). 
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Método Lancasteriano foi uma ferramenta protoindustrial para educação dos pobres” 

(SAVIANI, 2005, p.3).  Nesse contexto, vale destacar que os pressupostos defendidos pelo 

referido método estavam consoantes ao espírito da época que tinha como objetivo difundir o 

ensino para um grande número de alunos com um baixo custo.  

 Ainda sendo todos os “homens livres” e possuindo todo os “mesmos direitos” uma parte 

da população era destinada a ocupações que tomariam seu tempo evitando o contato com a 

instrução de ensino para a liberdade da razão. Enquanto outros, que nasceram com fortunas 

independentes receberiam uma educação mais extensa e preparatória para a construção de 

ideias.  

Condorcet (1989) retoma o pensamento de que era impossível submeter a uma educação 

rigorosamente idêntica visto que há uma destinação tão diferente. Aqui é pertinente uma 

pergunta: de que instrução comum estamos falando? Segundo Smith (1776), um homem 

educado à custa de muito esforço e tempo exige destreza e qualificação especiais e pode ser 

comparado a uma máquina cara.  

Propõe-se afirmar que se está diante de uma questão puramente semântica, visto que há 

uma falsa visão da história, isto é, se a educação é direcionada a todos, por que apenas a minoria 

tinha uma educação de privilégios? Há dessa forma uma ocultação de projeto social político e 

econômico da classe dominante e assim, percebe-se que essa ocultação parte de uma ideologia 

puramente ligada a uma prática social e política de uma sociedade que distorce os movimentos 

de manifestações de dominação e repressão. 

Falaríamos aqui de um Estado repressivo? Que usa os veículos de comunicação (nesse 

caso, poderíamos citar os jornais da época), para camuflar, distorcer e ocultar o que realmente 

é verdadeiro? 

Prosseguindo com as ideias pedagógicas, neste período, priorizamos o Ato Adicional de 

1834 que determinou que as Províncias teriam a autonomia para se organizar. Sendo assim, 

conforme Ananias (2010, p. 57), estes estavam organizados com diversas alterações na 

constituição de 1824 entre as quais se pode destacar: 

 

Substituição dos Conselhos Gerais26 pelas Assembleias Legislativas 

Provinciais – conferindo-lhes poderes para legislar sobre as divisões civil, 

judiciárias e eclesiásticas , bem como sobre a política e economia dos 

municípios . Descentralizou a administração pública no país e, no campo da 

                                                             
26 A constituição de 1824 manteve a divisão do território brasileiro em províncias e, para garantir o direito de todo 

cidadão intervir nos ‘negócios da sua província’, criou-se o “Conselho Geral da Província”- órgão legislativo 

formado por 21 membros, nas províncias mais populosas; e por 13 membros nas demais eleitos segundo as regras 

da Constituição. Em 1834, esses conselhos foram substituídos pelas Assembleias Legislativas Provinciais (Brasil, 

1981) 
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educação, tornou a garantia da instrução primária gratuita um dever das 

províncias. Somente a instrução primária e o ensino secundário do município 

da corte seriam responsabilidade da Assembleia Geral e do Governo Geral27. 

A instrução primária e o ensino secundário de todo o restante do Império 

caberiam as Assembleias Legislativas e aos presidentes de cada província. 

 

 

A constituição de 1824 garantiu a gratuidade da instrução e o Ato Adicional delegou as 

províncias a sua execução.  Do primitivo projeto da Câmara, permaneceram, como queria o 

Senado, a autonomia relativa das províncias, com suas Assembleias Legislativas e a extinção 

do Conselho de Estado. Visto que esse período passou para a história como um período de 

profundas transições, um marco que pode-se destacar é a inspeção que deveria ser realizada nas 

escolas para responder aos questionamentos dos presidentes das províncias28. Saviani (2004, p. 

17) faz uma retrospectiva sobre a educação do Império, e argumenta da seguinte forma: 

 

Após a Proclamação da Independência em 1822, uma escola pública nacional 

poderia ter decorrido da aprovação da lei das Escolas de primeiras letras, de 

1827, mas isso acabou não acontecendo. O Ato Adicional de 1834 colocou as 

escolas primárias e secundárias sob a responsabilidade das províncias, 

renunciando, assim, a um projeto de escola pública nacional. 
 

 

À vista disso, há uma descentralização, devido à falta de um projeto a nível nacional, 

todavia não se pode afirmar se realmente existia uma autonomia ou se essa descentralização 

fazia parte apenas de falácia. Cunha (1980), afirma que o ato adicional dividiu o setor estatal 

de ensino em duas esferas, na qual a primeira compreendia os estabelecimentos criados por lei 

da Assembleia Geral e a segunda, os criados pelas Assembleias Provinciais. Sucupira (1996), 

fala que é uma atitude simplista atribuir toda responsabilidade de fracasso e descaso da 

instrução primária, no império ao ato adicional. Filho (2000), diz que não devemos acreditar 

que o ato adicional foi responsável pelo desenvolvimento da instrução primária no Brasil 

imperial e assim buscar conhecimentos de como se desenvolveu a escolarização em sua 

diversidade de desigualdade política. O entendimento que prevaleceu, ao menos “nos anos que 

se seguiram à promulgação do Ato, é que se tratava de uma competência concorrente” 

(SUCUPIRA, 1996, p. 62). 

                                                             
27 Essas eram as duas esferas máximas de poder da jovem nação brasileira: pela constituição “os representantes da 

nação brasileira são o Imperado, e a Assembleia Geral” delegando o poder legislativo à Assembleia Geral com a 

sanção do Imperador (Brasil. Constituição de 1824, 1981) 
28 Essa fiscalização direcionava-se a rotina da escola com base na criação de comissões inspetoras. E toda rotina 

da escola desde o trabalho dos professores e atitudes dos alunos deveria passar pelo crivo das escolas prestariam 

contas das informações diretamente ao presidente da Província. Nelas estavam representados o governo provincial, 

o poder municipal da igreja, que exerceriam uma ação direta sobre as escolas e sobre os professores. 
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Observa-se as considerações, atentam-se ao discurso da descentralização, como 

responsável pelo fracasso da instrução, todavia, Filho (2000) alerta que há uma camuflagem 

política e que deve ser buscado conhecimento e fiscalização para realmente conhecer de fato a 

realidade que ocasionou o fracasso da instrução primária no Brasil imperial. Há de considerar 

que a população precisava se envolver e lutar por seus direitos, pois se houve uma autonomia 

era preciso que houvesse provincialidade.  

O sucesso da instrução dependia da difusão de princípios entre a população livre, a partir 

de uma nova relação de trabalho que estavam se concretizando, o princípio de liberdade que 

poderia levar a uma igualdade dos seres através de oportunidades sociais e assim, quanto às leis 

e sua efetivação prática, Condorcet defende que “[...] existe um grande intervalo entre os 

direitos que a lei reconhece aos cidadãos e os direitos dos quais eles têm um desfrute real [...]” 

(CONDORCET, 1993, p. 181). 

O fato é que o grupo que liderava o poder após a abdicação de D. Pedro I eram os liberais 

moderados e exaltados, estes que surgiram da luta pela Independência e da Constituinte de 1823 

e de posse do poder propuseram medidas que atendiam a interesses de alguns grupos e assim a 

Câmara dos Deputados passou a discutir e aprovou um projeto de emenda à Constituição que 

foi o Ato Adicional. 

 Contudo, os conflitos não desapareceram, pois, muitas províncias tomavam medidas 

que contrariavam o poder geral e assim como é de praxe, começou uma “união” de grupos. O 

Movimento Regressista começou a defender medidas centralizadoras enquanto o grupo 

Conservador Regressista defendia um poder forte e centralizado.  

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que havia uma “desorganização” ou melhor uma 

“organização de poder” que deixou o pais desestabilizado, descentralizado enquanto o poder 

imperial esteva centralizado na corte – Rio de Janeiro. 

A relação que se estabelece volta-se ao conhecimento de que o Ato Adicional 

centralizou e descentralizou o poder na forma de um único regente, aumentando os poderes dos 

presidentes de província, no entanto, essa nomeação era privilégio do imperador que não 

garantia privilegio e estabilidade a este cargo. 

Em 1854, Couto Ferraz, baixou o decreto nº 1.331-A, de 17 de janeiro aprovou o 

regulamento para a reforma do ensino primário e secundário do município da corte. O referido 

documento trata de temas como: instrução pública primária enfatizando a questão da inspeção 

escolar, regulamento das escolas particulares, regime disciplinar dos professores dentre outros 

assuntos.  
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Saviani (2008) afirma que, outro aspecto característico desse regulamento é a 

obrigatoriedade de ensino e multa para os pais ou responsáveis por crianças de mais de 7 anos 

que a elas não garantissem o ensino elementar. Embora o período tenha sido marcado por 

movimentos sangrentos, tanto o partido conservado como o liberal compartilharam de 

interesses, pode-se observar pelo aspecto administrativo que se revela em uma centralização 

hierárquica na qual o país ainda não se encontrava preparado. Todavia, o que era absorvido 

fundamentava-se em um ângulo de finalidades com noções iluministas. Do ponto de vista da 

organização dos estudos, Saviani (2008, p.132) afirma que previa-se uma escola primária 

dividida em duas classes na qual a “primeira compreenderia escolas de instrução elementar, 

denominadas escolas de primeiro grau; a segunda corresponderia a instrução primaria superior, 

ministrada nas escolas de segundo grau”. A organização do ensino tinha por base um currículo 

elementar compreendendo “ a instrução moral e religiosa, a leitura e escrita, as noções 

essenciais de gramática, os princípios elementares de aritmética, o sistema de pesos e medidas 

do município” (SAVIANI, 2008, p. 132). 

Do ponto de vista especificamente didático-pedagógico, o Regulamento prevê como 

primeira atribuição do Conselho Diretor da Instrução Pública “o exame dos melhores métodos 

e sistemas práticos de ensino” ( Art. 11, Inciso 1º ); estabelecendo que o exame para se 

comprovar a capacidade profissional dos candidatos a docentes deverá versar não apenas sobre 

“as matérias do ensino respectivo”, mas igualmente sobre “o sistema prático e método do 

mesmo ensino” (Art. 18); do mesmo modo, os adjuntos deverão se aperfeiçoar não apenas nas 

matérias, mas também nas práticas do ensino (Art. 38) e o exame geral, ao final do terceiro ano 

“versará sobre as matérias do ensino”, mas “especialmente sobre os métodos respectivos e o 

sistema prático de dirigir uma escola” (Art. 39). E, finalmente, o artigo 73 enuncia que “o 

método do ensino nas escolas será em geral o simultâneo” admitindo, todavia, a possibilidade 

da adoção localizada de algum outro método, a critério do Inspetor Geral, ouvido o Conselho 

Diretor. Assim, a Reforma Couto Ferraz se afasta oficialmente do método do ensino mútuo, 

presente na legislação do país desde 1927 quando foram instituídas as Escolas de Primeiras 

Letras (Saviani, 2008, p. 135). 
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5 ORGANIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA NO AMAZONAS IMPERIAL 

 

A História da Educação no século XIX, é considerado, por muitos estudiosos, como o 

século da Instrução Primária no Brasil e no mundo e as políticas públicas relacionadas à esta, 

decorrem da relação assentada como garantia de que os níveis de aprendizagem estão 

interligados com o sucesso econômico. Desse modo, presencia-se uma análise de perspectiva 

comparativa e contraditória frente aos parâmetros internacionais, na qual decorre da intensa 

rivalidade da economia global gerando uma competitividade em busca de uma qualidade, 

tornando-se, assim, uma sincronia do que é ideal e como é o real.   

As discussões que se travaram em torno do projeto educacional para o país, seria a tarefa 

de oferecer estrutura jurídico administrativa e nesse discurso o imperador destaca a necessidade 

de uma legislação especial sobre a instrução pública. Neste contexto, apresentaremos os 

projetos, voltados para a instrução pública da Província do Amazonas, no período imperial, nas 

quais os direcionamentos organizacionais, fundamentavam-se em um parâmetro nacional que 

pautavam as decisões políticas como um eco de “propostas hegemônicas” e como 

“configuração de organização” e controle do Estado.  

Esta seção tem como objetivo compreender como ocorreram as propostas educacionais 

voltadas à população amazonense; verificar as primeiras ações governamentais realizadas na 

estrutura educacional do Amazonas expressas nos documentos pesquisados. 

No primeiro momento, apresenta-se o panorama histórico da instrução pública no 

Amazonas imperial, onde começamos abordando como se deu a organização do currículo nas 

primeiras administrações presidenciais (1850 -1879). No segundo momento, parte-se do ano de 

1880, que é visto como um período em que se dá uma atenção especial à instrução. Em seguida, 

fazemos as considerações que norteiam os objetivos da pesquisa. 

 

5.1. As Primeiras Ações Presidenciais para a Instrução Pública no Amazonas Imperial  

 

O governo brasileiro adiou o máximo possível a instalação da Província do Amazonas 

e desta maneira, a instrução pública esteve por cerca de três décadas, ligada às questões políticas 

e econômicas da região, sob o controle direto do Império e dos políticos paraenses.  

Por conseguinte, a instalação da Província do Amazonas, pode ser vista, não como uma 

concessão do poder imperial à região, mas sim como parte de uma estratégia para garantir a 

soberania nacional, bem como evitar a propagação das ideias libertárias como aquelas 

levantadas pelos cabanos.  
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Com a Independência do Brasil no ano de 1822, a Constituição de 1824, no título VIII,  

Art. 6º, definia juridicamente as competências às Assembleias Provinciais para legislar sobre a 

instrução pública. Ficando assim dessa forma, assegurada a liberdade de expressão, a liberdade 

religiosa, o direito à propriedade, a instrução primária gratuita, a independência do poder 

judicial, entre outros direitos.  

Depois da instalação da província do Amazonas e com a posse do primeiro presidente 

João Batista de Figueiredo Tenreiro Aranha, o Presidente do Pará envia um relatório sobre o 

estado em que se encontrava a Província do Amazonas29: 

 

Tenho a satisfação de poder assegurar á V. Exª que a Província a que vai 

presidir, goza de completa tranquilidade, e que em toda a sua população 

predominam o espírito e hábitos de ordem e de obediência as leis. É também 

assaz lisonjeiro o seu estado quanto a segurança individual. [...] Com tudo, os 

índios ainda são civilisados, ou em grande parte ainda selváticos, vivem porá 

assim dizer à lei da mesma natureza, que tão prodiga concorre para a inercia 

ou desídia habitual, que uma ou outra vez os deixa arrastar á perpetração de 

crimes, que mais frequentes e horríveis poderião ser [...] Poucos tem sido na 

verdade os resultados que se tem conseguido da cathequese nestes últimos 

anos, em comparação ao número tão considerável das tribus e dos indígenas 

nesta Provincia; [...] há uma desobediência pelas acres censuras, que tem feito 

ao Decreto e Regulamento nº 426 de 24 de Julho de 1845, os que querem ter 

por exclusivo a sim o commercio ollicito e de fraude, o trabalho e o 

predomínio dos desvalidos índios, arrastando até com seus sinistros 

preconceitos á funcionários , que deveriam ser  os primeiros em observar e 

fazer cumprir as benéficas disposições desse acto providente do Poder 

Supremo Administrativo do Paíz, ou propor com devido respeito á elle as 

medidas , que mais adequadas fossem para um melhor sistema. A falta de 

missionário, e a de meios precisos para a cathequese e a oposição e 

desobediência formal que se tem feito ao Decreto e Regulamento sobredito, a 

despeito dos esforços que empregou o digno ex Diretor Geral nesta Província, 

são as causas de terem ficado frustadas as justas e benéficas intenções com 

que se quis restabelecer o Diretório (sic) (AMAZONAS,1852, p. 6). 

 

 

A dinâmica política seguia os desejos dos idealistas burgueses, dessa forma, quando se 

fala que a população apresentava predomínio com a ordem e com as leis afirmando que o lugar 

gozava de completa tranquilidade, poderíamos afirmar que o realismo da elite teria conseguido 

abafar a tentação de luta da classe baixa, contra o gesto oportunista da classe dominante e assim, 

o que prevalecia era “desobediência” quanto a leis, principalmente daqueles que deveriam ter 

uma postura de respeito. 

                                                             
29 Toda a Província forma uma só Comarca e, contém dois foros com termos independentes, 4 municípios, 20 

freguesias, 18 distritos de paz. 
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De acordo com o relatório de 185230, a província apresentava precariedade em todos os 

aspectos e, a instrução pública voltada para a catequese não proporcionava resultados com o 

que se esperavam, pois, os indígenas (alguns ainda selvagens), não aceitavam obedecer aos 

regulamentos. Observa-se que, a pretensão seria manter os fatos, pois os interesses era o 

comércio (capitalismo), o predomínio dos desvalidos e a igreja também tinha as suas 

particularidades. Consta no relatório também que: 

 

No tempo em que essa província era capitania, achavam –se nela bem providas 

25 vilas e freguesias das quais apenas nove se acham com párocos. A falta 

deles tem concorrido para o desaparecimento de algumas poviações e para a 

emigração dos habitantes do Amazonas para os estados vizinhos em procura 

de pastor espiritual [...] (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DO PARÁ, 1852, 

p. 15). 

 

 

 Como se vê, a competência conferida a esta província, no que se refere a instrução, 

ainda teria resquícios do século anterior e assim, o entendimento que se tem é que se começa a 

buscar uma concorrência pois, as reclamações voltavam-se para a carência e insuficiência que 

surtia sobre esta instrução.  

Cabe ainda mencionar a instrução secundária, esta possuía somente o seminário 

instituído em sua Capital, e administrado sob a direção do mui prelado. Ali se ensinava 

Gramática Latina, Língua Francesa, Música e Canto, frequentado por 17 alunos, sendo 13 

internos. A lei N. º 171 de 29 de novembro do ano passado criou, na cadeira da língua Francesa, 

mas não tem sido provida, por não ter aparecido quem a pretenda dessa forma, foi preciso que: 

 

o  Prelado da diocese  no ano de 1848, fundasse nesta capital um Seminário, 

por meio de subscrição, para que se tornasse a ter aqui o ensino da língua latina 

e se principiasse o da francesa; e sendo depois esse estabelecimento auxiliado 

com a prestação anual de 1;4000.000réis pela Assembleia Legislativa da 

província do Pará, já lhe ei mandado satisfazer a dita prestação, pelas rendas 

Provinciais, na esperança de que, à expensas do Estado, como há pouco foi o 

do Pará, poderá o mesmo seminário ser elevado a ponto de prestar a instrução 

cientifica precisa, não somente aos jovens que se dedicam a vida eclesiástica, 

mas também aos que aspiram a outras profissões uteis, que requerem estudos 

preparatórios (AMAZONAS, 1852, p. 38). 

 

 

A crença no poder da reforma pensava em facilitar a instrução científica com estudos 

preparatórios a todos os jovens que aspiravam a outras profissões e assim, das oito escolas que 

se haviam criado para a instrução primária achavam-se apenas com professores as das Villas de 

                                                             
30 Relatório feito pelo presidente do Para e apresentado no ato da instalação e nomeação do primeiro presidente 

do Amazonas. 
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Maués e Ega, e com Professora do sexo feminino na capital , por que o de meninos aqui, alguns 

teriam desistido devido falecimento, por ocasião de moléstias grave e de outros lugares, sem a 

menor cerimônia, abandonaram as cadeiras. Assim o Presidente trazia em seu relatório: 

 

Vou prover pessoa com habilitações precisas ´para reger, sob minhas direções, 

e de diretor circunspecto que há de haver nesta capital, uma escola de ensino 

primário normal, onde se habilitem os professores para os outros lugares, em 

ordem a que em todos seja a instrução primária, como entendo que deve ser, 

acompanhada da educação, e com as nações indispensáveis à preparar-se o 

entendimento para as ciências e também para as artes, a que as classes, menos 

abastadas de população, se aplicam, infundindo-se assim à todos, nos 

primeiros anos, o caráter e o espirito uniforme, e certa aptidão para que 

possam sair do abandono em que tem jazido, e em que parecem estar aqui, em 

vegetação inerte, todas as obras primorosas da natureza (AMAZONAS, 1852, 

p. 38). 

 

 

Desse modo a instrução pública se estruturava sob a direção da presidência, pois, mesmo 

havendo um diretor, era preciso que esse agisse com prudência em todos os aspectos, 

consequentemente o professor também agiria de acordo com o que fosse determinado. Todavia, 

a instrução primária deveria ser preparada com um entendimento de nível para a ciência e para 

as artes para as classes menos abastadas da população para que pudesse sair do abandono em 

que se apresentavam. Oliveira (2009) afirma que a democracia como produção burguesa 

expressa a representatividade do Estado na defesa dos interesses do mercado. Por isso essa 

demagogia prevalecia camuflada aos interesses grupais e traziam em relatório: 

 

o que se trata é de melhorar a instrução pública, e o meu desejo e que o 

melhoramento se estenda à todas as províncias do Brasil para que os 

brasileiros em geral tenham, nas escolas, a precisa instrução e também 

educação; que esta seja a física para aperfeiçoar o corpo, a moral para formar 

o coração, e a intelectual para preparar o entendimento, e nessas escolas, com 

as noções de gramática, aritmética e geografia também se deve dar as de 

geometria prática, ou aplicada às artes, ainda que os traços sejam feitos sobre 

taboas, por que nem todos os discípulos poderão depois aplicar-se as ciências; 

muitos precisarão de ofícios mecânicos, e assim serão todos uteis a sociedade, 

enfim tenham todos o mesmo gênio, o mesmo caráter , e o mesmo espirito 

bem formado (AMAZONAS, 1852, p. 39). 

 

 

As medidas do governo imperial estabelecem paramentos que contribuem para a 

constituição de uma mentalidade política e social, na qual suas concepções por meio de 

enunciados teóricos de ressignificação partem de padrões e conceitos influenciados pelo 

europeus e americanos. 

Quanto à questão da educação feminina, o vice-presidente da Província, Manoel Gomes 

Correa de Miranda, nomeado por carta imperial, instala a sessão da primeira assembleia, 
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congratulando a todos e renovando as esperanças para o povo amazonense no que tange às 

remediações dos males e obstáculos, promovidos os seus interesses de progresso e 

adiantamento da cultura de inúmeros mananciais de riquezas e diz: 

 

Não espereis porém, senhores, um relatório minucioso, e detalhado; não só 

porque o limitado espaço de dois meses que estou na administração não me 

habilita suficientemente, e como desejava, para expor-vos o exato estado desta 

província, e suas necessidades; como por que me faltam quase todas as 

informações, que soem a ser prestadas, como vos cientificarei nos lugares 

competentes; no entretanto as luzes, o vosso patriotismo, e os vossos 

conhecimentos práticos terão a força suficiente para fazer desaparecer toda e 

qualquer lacuna, e falta, que encontrardes para o que concorrerá muito 

poderosamente o lúcido e minucioso relatório que o Presidente e Fundador 

desta Província apresentou ao presidente do Pará ( AMAZONAS, 1852, p.1-

2). 

 

 

Seria impossível mostrar um relatório que apresentasse uma realidade detalhada. Isso se 

devia ao tempo de administração, todavia, tentariam de ter forças suficientes para preencher as 

lacunas encontradas na província, a qual apresentava precariedade em todos os aspectos. 

Fica evidente que, mesmo havendo um poder administrativo o local em que se buscava 

organização apresentava um verdadeiro caos, e assim, a instrução pública refletia o estado de 

penúria pelo qual passou a Capitania que se tornou Província.  

Os movimentos de organização administrativas voltados para a instrução pública na 

Província do Amazonas, referentes ao ensino de educação física, tomam outros rumos a partir 

da nomeação do primeiro presidente da Província, que, em 1852, pela faculdade que lhe 

conferira a legislação em vigor, direcionou para a instrução primária, e o regulamento nº 1, de 

8 de março de 185231 no qual constava: 

 

Art. 1.º A instrução primária nesta Província compreenderá a educação física, 

a moral, e a intelectual com o ensino de leitura, caligrafia, doutrina cristã, 

numeração e principais regras d’ aritmética, a gramática da língua nacional 

noções de geometria aplicada ás artes, da história natural, da sagrada e do 

Brasil, e de geografia; e para o sexo feminino a mesma educação, e a instrução 

intelectual mais modificadas, e as prendas próprias deste sexo (AMAZONAS, 

1852, 112). 

 

 

A instrução primaria voltada para a prática de educação física estava atrelado a um 

governo burguês, que fazia uso do esporte para desviar a atenção da população e assim 

organizar uma sociedade preparada com forças físicas e aptos a atender ao uso político, isto é, 

                                                             
31 Seguirá em anexo o documento completo 
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um sistema educacional que fosse capaz de atender às necessidades de grande parte da elite 

imperial. 

Quanto à educação feminina, os discursos apresentam o estabelecimento de restrições 

de conteúdo, acrescidas das prendas consideradas próprias para esse sexo, porém, acreditamos 

que a legislação reproduzia a centralização hierárquica e machista, pois, dessa forma poderia 

disciplinar a comandos masculinos a instrução na província. Desta forma, podemos perceber 

que a situação da educação feminina (pobre) estava mais grave do que a já precária educação 

primária, pois as mulheres continuavam à margem do processo de alfabetização, pois, mesmo 

que a mulher tivesse conhecimento sobre leitura e escrita deveria ocupar-se dos serviços de casa 

para que pudesse conseguir um bom casamento. 

O pensamento em defesa de uma educação pública e elementar era fundamentado em 

uma base moral que usava a religião e esta não era simbólico só entre alunos e professores, pois 

estava presente nos discursos das autoridades e intelectuais que ocupavam a problemática 

educacional e, assim, em um cenário desorganizado, a província também contava com uma 

educação escolar desorganizada. O ensino destinado às primeiras letras era um saber que em 

nada auxiliava na obtenção de um maior conhecimento da ciência, pois prevalecia o saber 

livresco notadamente sob a influência do catolicismo dogmático, e assim, o analfabetismo era 

reinante. (XAVIER, 1994). 

Quanto ao papel do diretor, o relatório também nos permite afirmar que havia uma 

concentração no trabalho deste, e sobre essa organização constava no relatório Art.2º que 

haveria um Diretor e um vice-Diretor da Instrução primária na Província, um Delegado e os 

professores precisos nos lugares em que houvessem escolas.  

A sua função32, de acordo com o relatório, no Art. 3º, deveria percorrer os lugares da 

Província em que haviam escolas de instrução primária públicas ou particulares, com a 

obrigação de inspecionar, corrigir as faltas e omissões dos professores e discípulos. Também 

deveriam fazer com os mapas mensais que recebessem dos delegados e professores o quadro 

                                                             
32 Art. 4.º O vice-diretor é substituto do diretor, serve nos impedimentos, ou na ausência dele, exercendo 

cumulativa e revezamento com ele as faculdades declaradas no artigo antecedentes 

Art. 5.º Aos delegados, nos lugares respectivos e em falta ou impedimento deles, aos fiscais da câmara municipal 

compete: a) visitar as escolas públicas+9 e particulares de instrução primárias semanalmente, ou todas as vezes 

que lhe aprover, examinar se é bem seguido o método estabelecido, tanto a respeito da educação como da instrução, 

e a conduta do professor e dos discípulos. B) dar mensalmente parte do escrito ao diretor de todas as faltas, 

omissões e ocorrências que houverem da parte dos professores e dos discípulos, enviando um mapa com os nomes, 

idades e faltas dos alunos, com falta de declaração da classe, e do estado de adiantamento em que se acham c) 

assistir aos exames dos discípulos, dar-lhes títulos de aprovação, e o certificado de frequência ao professor para 

receber os seus vencimentos pela repartição competente. (AMAZONAS, 1852, p.112). 
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estatístico e relatórios para enviar mensalmente à Presidência com declaração dos discípulos e 

do seu estado de adiantamento.  

Vale ressaltar que o presidente da província não tinha um mandato, podendo ser 

exonerado ou pedir afastamento à revelia. Até a escolha do presidente, o papel que devia 

desempenhar estava de acordo com que define os Artigos 165 e 166 da Constituição Imperial 

1824 que diz: 

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 

quando convier ao melhor desempenho dessa administração." 

 

 

Mediante a rotatividade de presidentes, em 1853, o novo presidente da Província, 

Herculano Ferreira Penna, apresentou em seu relatório que apesar da instrução pública ser ainda 

regida pelas Leis provinciais do Pará, seria nomeado um diretor de instrução pública.  

Sobre este aspecto, o que chama a atenção é a questão do Ato Adicional de 1834 que 

delegava poderes de autonomia às províncias, para legislar e organizar vários setores, dentre 

eles a instrução pública primária e secundária. Todavia, o ato adicional, não almejou o que 

realmente se esperava e que na verdade vivia-se uma realidade ornada de expressões bonitas 

orientadas pelo governo, isto é, um jogo das forças políticas que lutavam pelo controle do poder 

local. Segundo Ferreira (2015), nesse período, o conceito de povo inexistia e obrigava os 

cidadãos que não sendo escravos, nem fidalgos, a formar uma massa de possíveis trabalhadores 

e desestabilizar a ordem, mas, com possibilidade para serem recrutados nas indústrias. Assim, 

o ato de viver era o ato de se formar homem, de se educar” (SAVIANI, 1991, p. 97). 

Ao fazermos uma rápida retrospectiva sobre a educação no Amazonas imperial, 

podemos argumentar que não havia um projeto de escola pública nacional, por isso jogava-se 

as responsabilidades das escolas públicas para as províncias, isso quer dizer que essa 

descentralização não traria benefícios para as mesmas e isso ocasionou um fracasso para o 

ensino elementar. 

Em 1854, o mesmo presidente, concluiu em seu relatório que a instrução se achava ainda 

muito distante do que se almejava, porém, a escolha de um diretor geral seria visto como um 

avanço, pois, dessa forma tornar-se-ia mais imediato a inspeção das escolas sobre o 

conhecimento da conduta dos professores entre outras providencias que dependiam de 

autoridades residentes na capital do Pará.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1824
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Em 1855, ainda na gestão de Ferreira Penna, Joaquim Gonçalves de Azevedo, 

apresentou em seu relatório33, ao vice-presidente Correa de Miranda, que uma das principais 

preocupações da presidência era o melhoramento da instrução pública e acreditava que seria 

melhor ter um regulamento próprio e adequado que permitissem aos professores um 

compromisso além de torná-los assíduos.  

Segundo o relatório, nesse governo, havia uma preocupação com a instrução pública, 

porém esta, ainda não apresentava resultados satisfatórios, havia uma cobrança quanto a 

regulamentos adequados que dificultava o compromisso daqueles que faziam parte dessas ações 

deixando dessa forma que a instrução fosse feita da forma desorientada pois, o papel do diretor 

apresentava-se de forma dualista, ora exercia a direção, ora exercia a secretaria. No relatório 

ainda consta que: 

Antes do ano de 1852, época da inauguração dessa Província, contava ela, 

com apenas 4 escolas de apenas de ensino primário para o sexo masculino e 1 

para o sexo feminino, frequentadas todas por um número limitado de alunos 

[...] maior poderia ser o números de alunos se os pais de família do interior 

bem convencidos do benefício da instrução [...] por outra parte a pobreza do 

país necessita de socorro dos filhos para ajudarem em suas pescarias e na 

aquisição de outros mister para ajudar em sua subsistência34 (AMAZONAS, 

1855, p. 3-7). 

 

 

Sabe-se que essa preocupação pela instrução era uma inverdade pregada aos pobres que 

se satisfaziam com o pouco que esses presidentes ofereciam. Além do mais, as 

responsabilidades por uma instrução de importância e qualidade, começa a ser transferida para 

a família, para a pobreza do país, e distancia, que era considerada um empecilho para que 

alcançasse um número de alunos que frequentassem a escola. O relatório apresenta também 

que, partir da data de 1854 a 1856 o diretor da instrução pública não apresentou relatório visto 

que não teria tido alteração de dado quanto a melhoria da instrução pública. 

 

5.2 Propostas para reforma da instrução pública no Amazonas imperial 

 

Em 1857, Ângelo Tomaz do Amaral35, em discurso na Assembleia Legislativa 

Provincial apresentou propostas para a reforma da instrução.  

 

É urgente organizar o ensino público e o privado [...] a principal garantia de 

um povir de um povo está na cultura da inteligência e do coração das gerações 

                                                             
33 Diretor interino da instrução pública  
34 Relatório do Diretor interino 
35 Presidente da Província do Amazonas (1857) 
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novas. Tem razão os que dizem que se se reformar a educação moral da 

mocidade, reformar-se –a o gênero humano; [...] fareis, portanto, um relevante 

serviço a província e ao país inteiro se de acordo com as experiências das 

nações que mais progresso tem mostrado no modo de instruir e educar a 

mocidade. Organizásseis a instalação de uma escola normal para a formatura 

de professores públicos e particulares; um internato que dê a formação 

primária e secundária aos meninos que puderem pagá-la e também gratuita a 

um determinado número de desvalidos de reconhecido talento e vocação para 

as letras [...]. 

 

 

Essas propostas também não tiveram êxito, pois, havia uma contradição na efetivação 

de direitos, uns teriam os melhores ensinos e outros teriam que ter certa vocação para conseguir 

ser incluídos, todavia, o que se percebe é que a precariedade do Amazonas se dava ao fato de 

que a sociedade estava deixando que seus princípios fossem negados a ele. 

Em 1858, Francisco José Furtado36 dedicou um capítulo ao setor educacional, 

subdividindo em instrução primária, ensino particular, instrução secundária, casa dos 

educandos e seminário. Ele denunciava a falta de mestre, de material escolar, de método 

pedagógico, de socorro aos indigentes e, sobretudo, de leis que obrigassem os pais a enviarem 

seus filhos à escola. (Verificar anexo). Entretanto, os resultados voltados para a instrução no 

Amazonas foram desanimadores. Os fatos apresentados para isso foram: a ignorância dos pais 

e tutores a distância das escolas, a pobreza, entre outros. A possibilidade da transformação 

social passava a exigir transformações que viesse a corresponder as perspectivas dos grupos 

burgueses. Oliveira (2009) afirma que a constituição econômica do capitalismo sempre 

provocou remodelamento de estruturas a serviço de sua sustentação, equilíbrio e solidificação. 

E assim, para tentar resolver tais problemas foram construídos na capital, novos 

estabelecimentos de ensino “ o Collégio Nossa Senhora dos Remédios de Manaus37” criado 

pela Lei nº 93, de 9 de novembro de 1858, instalado no dia 7 de maio de 1859, pelo mesmo 

presidente. Segundo Mota (2010) esse tinha como objetivo as menores desvalidas, pobres e 

ingênuas, sobretudo índias sob regime de internato, num esforço que, segundo as autoridades 

da época, eram tiradas pelas religiosas.  

Segundo o Relatório de 186038, a Província do Amazonas estava disseminada, pois, 

habitava definitivamente a distâncias dos povoados e não se poderia encontrar pessoas com 

                                                             
36 Presidente da Província do Amazonas (1858) 
37 Essa instituição de ensino ficou conhecida popularmente como colégio dos remédios, tendo sido nomeada 

como primeira regente a senhora Tertulina Eulália da Silva Sarmento. Contudo em 1862 foi fechada por falta de 

recursos. (Mota.2009) 
38 Relatório do Diretor da Instrução Pública no Amazonas 
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habilitações para exercer o magistério, além de que as rendas das províncias não financiavam 

as despesas dos professores que queriam servir ao magistério.  

Em 1861, foi nomeado como primeiro diretor geral da Instrução Publica da Província 

do Amazonas o Cônego Joaquim Goncalveis de Azevedo. Pela portaria de 28 de fevereiro de 

1861, no governo do Presidente da Província Manoel Clementino Carneiro da Cunha (1860-

1863), é feito a nomeação do primeiro inspetor de ensino do interior. 

De 1867 a 1868 os relatórios não apresentam diferenças na instrução. No entanto, pela 

Lei provincial nº 176 de 1º de julho de 1868, João Wilkens de Matos autorizou a pôr em prática 

o regulamento para a instrução pública, podendo assim suprimir e criar cadeiras quer fosse no 

ensino primário, quer fosse no ensino secundário, ou que julgasse conveniente, além disso, a 

presidência ficaria autorizada a reformar a instrução pública, desde que esse demorasse na 

administração, apresentando dessa forma, dados seguros e estáveis, assim constava no relatório 

que: 

As duas terças partes dos meninos de ambos os sexos recebem instrução nesta 

província. As escolas não são inspecionadas com cuidado que requer esse 

serviço. Os mestres a quem se confia a formação do coração e os primeiros 

ensaios da inteligência da mocidade crescente, na sua maior parte, são faltos 

dos conhecimentos precisos para o professorado: e recebem a santa Missão de 

criar cidadãos ornados de patriotismo, e de todos os bons sentimentos, sem 

compreende-lo; por isso tratam o magistério com uma indiferença 

desanimadora. Passam-se anos, que de algumas escolas não sabe sequer um 

menino sabendo as matérias que devem ser ensinadas. Uma das causas de 

atraso moral desta província, é sem contestação a má direção da instrução 

pública. A V. Ex. ª por tanto está destinada a gloria de reformar esse 

importante ramo do serviço e plantar no Amazonas os sentimentos de um bom 

futuro (AMAZONAS, 1868, p. 7). 

 

 

O disparate no campo da reorganização da instrução pública deveria ser realizado por 

inspeção minuciosas, nesse caso caberia a responsabilidade da direção geral da instrução 

pública que não estava cumprindo sua obrigação quanto as verdades nos relatórios. 

Ainda na administração de Wilkens Matos, em 1869, o mesmo apresentava em relatório: 

 

Fora abusar da vossa benevolência si me propusesse demonstrar-vos, que, 

entre as obrigações que tem a província para com seus habitantes, nenhuma 

excede de importância à de facilitar-lhe a instrução de que necessitam para 

aperfeiçoarem as suas faculdades. Sabeis belamente que a atividade humana 

esmorece na proporção da ignorância, e que os recursos tão vastos da 

província, não são devidamente aproveitados, por que a população não pode 

bem conhecer os processos mais fáceis para tirar todas as vantagens da riqueza 

natural. O bem-estar do indivíduo, e o progresso da sociedade dependem 

poderosamente da sua instrução. Sem desenvolvimento intelectual, ninguém 

se pode bem governar como cidadão e como pai de família. Com razão a 

constituição assegura gratuidade a instrução primária. Não é porém, bastante 
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ensinar ao povo somente a ler, escrever e calcular é indispensável transmitir-

lhe ideias que desenvolvam a sua inteligência, ou pelo menos lhe inspirem o 

desejo de cultivar e ampliar os conhecimentos adquiridos nas escolas 

(RELATÓRIO, 1869, p. 17-18). 

 

 

Percebe-se que nessa administração, o presidente apresentou que havia a necessidade de 

melhorar a questão da instrução, não somente com o ensino de ler, escrever e calcular, mas 

também, era preciso trabalhar atividades que elevassem as pessoas a perceber quão importante 

teria estas instruções em suas vidas, além do fato de serem transmitidas ideias que 

desenvolvessem sua inteligência.  

 Com esse pensamento, ao abrir a Sessão de 1870 (p. 13), Wilkens de Mattos expressou 

o desejo de “disseminar a civilização pelas fronteiras remotas” do Amazonas às “classes 

populares”, às “massas” e às “mais longínquas localidades”. Estando estabelecida na legislação 

e nas práticas educacionais dos governos.  

Poderíamos considerar aqui os conflitos e resistências que tiveram esses objetivos, pois, 

não se pode esquecer que a província, de acordos com os relatórios de presidentes anteriores 

viva em miséria, e muitas crianças precisavam fazer serviços domésticos ou contribuir com o 

trabalho de subsistência. Neste sentido, Rizzini (2011, p. 7) diz que o processo de afirmação e 

expansão da forma escolar sofreu reveses vindos de todas as partes e pela própria diversidade 

da constituição étnica e cultural da população e acrescenta que: 

 

A tolerância legal para a manutenção de escolas com poucos alunos constituiu 

uma das medidas adotadas para atingir a este fim. No Amazonas, bastava ter 

quinze alunos para se criar uma escola, e no Pará, escolas elementares podiam 

ser criadas nas pequenas povoações disseminadas pelos rios e igarapés, desde 

que reunissem dez meninos ou dez meninas. É importante ressaltar que as 

propostas e iniciativas não encontravam unanimidade entre os diferentes 

governos, entre deputados liberais e conservadores nas Assembleias 

Provinciais e entre o executivo e o legislativo, acarretando conflitos e boicotes 

às medidas tomadas por cada parte. 

 

 

Quanto às dificuldades, pode-se afirmar que o movimento de mudanças, referentes a 

uniformização e profissionalização da prática docente, intensificou-se nas Províncias do 

Amazonas, porém, foi marcado pelos conflitos entre governo, população e professorado, 

sofrendo a ingerência direta dos interesses políticos, eleitorais e do clientelismo do Estado.  

 Segundo Rizinni (2005) a interiorização da escola pública no Amazonas, tornou-se uma 

meta dos governos, sobretudo, a partir da década de 1870, na administração de Wilkens de 

Matos, que em seu relatório, apresentava a atenção que os legisladores deveriam ter pela 

instrução pública, pois, o mesmo acreditava que as causas para todo esse malefícios que vinham 
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acontecendo seria devido à falta de pessoas idôneas e a dificuldade de uma inspeção séria, pois, 

sem uma certa homogeneidade no ensino, sem professores hábeis e zelosos no desempenho do 

magistério, não se deveria esperar resultados proveitosos e satisfatórios. 

Não estava acontecendo motivação para a inteligência da juventude e o presidente 

reconhecia que deveria fazer reformas na instrução primária e secundária, criando prêmios, e 

estabelecendo atos públicos e solenes para a sua distribuição, regularizando e uniformizando o 

ensino em toda a província e assim declara em relatório (1870, p.14) que: 

 

A instrução primária homogênea em toda província: o como ensina e se 

aprende nas escolas das nossas fronteiras mais remotas, não difere do que do 

como são regidas as escolas da capital. Não se presenciará mais a desarmonia, 

que encontreis em algumas escolas da capital. Não se presenciará a 

desarmonia, que encontrei em algumas escolas do interior. Cada professor 

adaptava, como compendio, o livro, que lhe parecia melhor, quase sempre 

aquele por que tinha aprendido, sem harmonia na divisão do ensino. Isto era 

uma irregularidade e um mal grave. Está acabado o regimento interno das 

escolas primárias, si não é tão completo como fora para desejar, tem 

incontestável mérito da divisão e sistematização do ensino. O professor que 

não tirar proveito disso, ou é descuidado dos seus deveres, ou é inapto para o 

magistério. Não deverá ser conservado. É ainda muito cedo para colher os 

frutos destas reformas. O tempo, a boa direção e fiscalização das escolas, e 

constantes vigilância, não só do chefe da instrução pública, como da primeira 

autoridade, que deve ter particular interesse pelo seu progresso. 

 

 

Numa inquietação com a “desorganização” que havia tanto na capital, quanto no 

interior, o presidente apresenta uma nova ideologia fundamentando que o livro didático estava 

imbuído na ideologia da construção da sociedade brasileira. 

Dessa forma, o mesmo, acaba com o regimento interno das escolas primárias, afirmando 

que o professor não deveria fazer uso de livros escolhidos por ele próprio, todavia, é evidente 

havia certa ameaça, pois, o mesmo se insere como parte fundamental do processo da instrução 

e havia a intencionalidade do uso do livro, como um meio de concretizar uma reprodução 

ideológica ideal de um governo centralizador e autoritário instrumentalizado por uma classe 

dominante em uma província em formação.  

Nesse sentido, o livro didático torna-se um instrumento adequado para a transmissão de 

uma ideologia de transformação da sociedade, e a discussão que ressalva é: que tipo de homem 

a sociedade, o governo, o capital quer formar se o estado é detentor de uma autonomia relativa? 

Um fantoche? Um mero instrumento da classe exploradora? Ao entender a educação como 

umas das atribuições do Estado, deve se possibilitar como uma atividade integradora que 

possibilite a um direito universal, ou seja, respeitar o princípio da igualdade de modo a inspirar 

indivíduos singulares e autônomos. 
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Para Bittencourt (1993, p.17-22) “o estabelecimento da educação escolar foi planejado 

e acompanhado pelo poder governamental”, pois, os mesmos deveriam ser produzidos com o 

intuito de suprir as necessidades de professores “malformados” 

A concepção norteadora da época, configuraram-se como um mecanismo, que serviria 

como instrumento privilegiado a todos, porém, sua finalidade era de trazer uma política 

efetivada com o controle do Estado. Deste modo, a instrução e a política de formação de 

professores seriam os mecanismos usados como forma de propagar os ideais de ordenamento, 

civilização e progresso dos políticos e autoridades administrativas, entre os pretensos cidadãos 

da Província do Amazonas. 

Estes ideais de ordem, progresso e civilização, de acordo com Araújo, Freitas e Lopes 

(2008) foi uma premissa que fundamentava vários projetos, de diferentes Províncias do Império 

do Brasil, e em todos os casos, houve uma ambiência política, econômica e social que. 

Consequentemente repercutiu na Província do Amazonas. 

Em 1871, o presidente José de Miranda da Silva Reis, apresenta em seu relatório que 

tem conseguido identificar que o desenvolvimento daquela região dependia exclusivamente do 

desenvolvimento da atividade e amor ao trabalho de seus habitantes, desenvolvimento que só 

sé pode obter pela educação e instrução da população, todavia, acrescenta-se que: 

 

Em matéria tão delicada que é a instrução pública, somente por meio de 

tentativas e sucessivas reformas se pode alcançar um bom resultado. a 

experiência tem me mostrado a urgente necessidade de modificar o atual 

regulamento da instrução; seria pois conveniente que me autorizasse a fazer 

uma nova reforma, ficando o novo regulamento em vigor desde a sua 

publicação[...] aumento dos vencimentos do pessoal empregado na instrução 

pública sob as bases expostas no quadro que adiante vos apresento ; como 

medida de imediata utilidade a criação das seguintes cadeiras do liceu: cadeira 

de inglês anexa a de francês. Cadeira de contabilidade e escrituração mercantil 

anexa a matemática elementares, já existente. De pedagogia, anexa a de 

português. De desenho regido como até agora gratuitamente pelo seu 

instituidor. Me parece de grande utilidade, e não pequena importância, o 

estabelecimento por leis que os alunos que forem aprovados plenamente em 

todas as aulas do curso completo do Lyceu gozem as vantagens de serem 

dispensados de qualquer exame para empregos provinciais e a preferência nos 

concursos ditos empregos, em igualdade de circunstancias, a todos e qualquer 

outro candidato. Não menos vantajoso me parece a doação dos prêmios 

extraordinários propostos pela diretoria da instrução pública para os alunos do 

ensino público primário e secundário que dele se tornarem merecedores 

(RELATÓRIO DO PRESIDENTE 1871, p. 4-5). 

 

 

 A instrução no país era administrada por conservadores e liberais, consequentemente, 

essas divergências viriam refletir nas províncias nas quais haveria as oposições de ideias, umas 
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com maior centralização /controle dos poderes públicos e outras com maior 

autonomia/liberdade de ensino. 

Com a discussão de qualidade no ensino, acrescenta-se aqui, as mudanças que vem 

ocorrendo nesse período, as reformas que aconteceram pelos seus defensores que em quanto 

uns não davam importância outros precisavam se apropriar, remodelar, ou recusar espaços, 

conhecimentos, e valores próprios de tradicionais instituições de educação. 

Todavia destacamos que os conteúdos não estão elencados de forma espontânea, mas 

escolhidos a partir das mudanças que se esperavam que ocorresse na sociedade. Esse enfoque, 

é norteado pelos interesses sociais que correspondem as dimensões políticas e econômicas 

conjuntas do pais e consequentemente da província. Pois, os objetivos voltavam-se para o perfil 

de homem que o governo queria formar. 

A chave de todo atraso era atribuída basicamente a formação do professor, a distância, 

a família, porém, o que se camuflava era uma condução de conhecimentos guiados muito mais 

pelas próprias ideologias do capital.  

A organização do ensino tinha por base um currículo que compreendia uma divisão de 

classes entre os alunos do Lyceu e os da instrução pública primaria e secundária. 

Os alunos dos Lyceu, teriam direito ao conhecimento de inglês, francês, Cadeira de 

contabilidade e escrituração mercantil anexada a matemática, português e de desenho além da 

oportunidade que esses teriam ao serem aprovados. Malheiros (2014) afirma que durante o 

período imperial brasileiro, a elite intelectual do império, mais especificamente a do Pará, 

procurava se aproximar e se apropriar das ideias pedagógicas francesas, com o intuito de dar 

legitimidade às medidas implementadas na área da educação. 

Aos alunos da instrução pública seria distribuído prêmios para aqueles que melhor se 

destacassem no ensino. Podemos constatar que os dispositivos legais que normatizavam a 

instrução pública relacionados também para a formação de professores, livros didáticos seguia 

uma restauração humanista, conservadora e católica, na qual Malheiros (2014) fala que os 

rapazes adquiriam uma formação intelectual e as moças o “verniz” e os refinamentos 

necessários a uma boa esposa. Todavia, ressaltamos que esta concepção de “modernidade” só 

vem a contribuir com o fortalecimento dos Estados nacionais e seus mecanismos de controle 

social.  

Em 1872, José Miranda da Silva Reis, presidente do Amazonas, adota uma nova política 

educacional, com a entrada do novo regulamento de 16 de março de 1872, por meio do qual 

foram construídas as primeiras escolas primárias com destinação específicas: duas masculinas 

e uma feminina. O ensino primário passaria a ter a duração de oito anos e o secundário de cinco, 
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o fornecimento do material escolar era gratuito e nesta gestão, é incumbido ao respectivo diretor 

da instrução pública a adotar o seguinte plano apresentado em relatório: 

 

Confeccionei o novo regulamento na qual cumpro dizer: como vereis, não 

adotei a introdução do ensino da ginastica, como meio de educação física e de 

higiene, não por que menos aprecie as vantagens dele resultante, mas somente 

por considerações de economia que facilmente aprecieis. Igualmente não 

adotei, nem me parece indispensável por enquanto, o plano da criação de uma 

escola normal. 1º por que essa instituição demanda um edifício e pessoal 

especiais, o que exige despesas que por ora não pode a Província comportar. 

2º por que é plenamente suprido pelas aulas do Lyceu, determinando-se que a 

aula de pedagogia funcione a tarde, em um dos edifícios destinados para 

escolas do ensino primário; deste modo a aula de pedagogia reunirá o ensino 

teórico e prático que é a única diferença existente entre as escolas normais e o 

Lyceu, que aliás compreendendo maior número de materiais de ensino, das 

quais se exigem algumas para o curso normal de instrução por mim criado 

para os candidatos ao magistério do ensino primário[...] Também me parece 

conveniente tornar obrigatório para os professores do ensino primário o 

acompanhar os seus alunos a explicação da doutrina na igreja paroquial em 

horas designadas de comum acordo entre os professores e os respectivos 

párocos[...]  (RELATORIO, 1872, p. 11-12). 

 

 

 Mesmo afirmando que conheceria as vantagens da educação física e higiene, o 

presidente não adotava esses ensinos como meio de educação. Todavia, afirmava que os alunos 

dos Lyceu supriam essa necessidade. Segundo Saviani (2008) a questão da higiene só ganhou 

força especialmente a partir da constituição da medicina como um campo disciplinar, todavia 

Marx (1983) defendia a importância de combinação entre educação e trabalho, pois, 

considerava fundamental para a existência econômica, social, psicológica e moral do homem, 

em qualquer idade, visto que esse, não nasce pronto e acabado, pelo contrário, aos poucos vai 

se humanizando desde a infância até a velhice. 

No entanto, havia, na província do Amazonas, uma separação de ensino, conhecimento 

e aprendizagem, e sobretudo, apontava para um cenário em que a educação física não teria 

importância para a instrução pública primária e secundária, dessa forma a educação oferecida 

deveria ser diferenciada, conforme as “necessidades da população”, que de acordo com os 

gestores, o planejamento e as propostas se restringia ao ensino moral e religioso. Nesse 

momento o que é oferecido aos amazonenses é um ensino de caráter contraditório do que é 

instrução, na qual em diversas análise Marx (1983, p.60), defende que: 

 

Por instrução nós entendemos três coisas: 1. Educação intelectual. 2. 

Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de ginástica 

e militares. 3. Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de 

caráter científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia 

as crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 



98 

 

diversos ramos industriais. A divisão das crianças e adolescentes em três 

categorias, de nove a dezoito anos, deve corresponder um curso graduado e 

progressivo para sua educação intelectual, corporal e politécnica. Os gastos 

com tais escolas politécnicas serão parcialmente cobertos com a venda de seus 

próprios produtos. Esta combinação de trabalho produtivo pago com a 

educação intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica elevará 

a classe operária acima das classes burguesa e aristocrática. 

 

 

Fundamentados em Marx, entende-se que a ênfase no tipo de formação oferecido a 

sociedade pobre amazonense, denota bem qual era a imagem das elites letradas sobre a classe 

subalterna que vivia “disseminada” na região e manipulada pelos pensamentos ideológico do 

Estado e igreja, isto é, o domínio da fé católica e o estado de submissão. 

Em 1873, na presidência de Domingos Peixoto, estabeleceu-se mais um regulamento, 

tornando o ensino obrigatório, em algumas localidades e fazia críticas à falta de lei para a 

instrução pública, pois, de acordo com os relatórios apresentados não se tinham pessoas idôneas 

que se entregasse ao magistério com dedicação e dizia: 

 

O professorado exige sacrifícios, obriga o indivíduo a ocupar-se 

exclusivamente do ensino e desde que não lhe oferece solidas garantias de 

bem estar, no presente e no futuro, há de repetir-se ao fato de ser a profissão 

abandonada por aqueles que reunindo capacidade, acham em outra carreira 

meio seguros de vida, sendo apenas ambicionada, por quem não tem  

ambição.[...] uma boa lei de organização, pode fazer desaparecer esse mal [...] 

na habilitação para o magistério, exige o referido regulamento dos candidatos 

ao ensino primário, a frequência do curso normal de 3 anos do Lyceu e uma 

pratica de dois anos em uma escola como adjunto. Esta exigência possibilita 

a nomeação de qualquer professor, por espaço de 5 anos decorridos da data do 

regulamento (RELATÓRIO, 1873, p. 12-14). 

 

 

O presidente fez críticas quanto ao tipo de professor que se tinha na província, com 

relação aos que estavam ocupando o cargo de professor, todavia afirmava que era uma profissão 

esquecida. O relatório não estabelece o direito dos professores, porém evidenciam que seria 

relevante que era preciso nomear professores através de um currículo que demonstrasse ter 

curso normal de 3 anos no Lyceu, e 2 anos em uma outra escola como adjunto.  

Poderíamos afirmar que, o uso politiqueiro é um problema identificado que levava 

aqueles que estivessem disponíveis a compactuar, direta ou indiretamente, com sacrifícios e 

sem muita ambição atuar em sua profissão de professorado. Richard Graham (1997, p. 86), 

afirma que os presidentes de província exerciam “um papel articulador do sistema clientelista 

entre as províncias e o governo central, com o objetivo de gerar dividendos eleitorais a favor 

do gabinete”.  
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 O presidente, Antônio dos Passos Miranda, apresentou em seu Relatório (1876, p. 16) 

que se revelou em todo país um abandono geral da instrução e, por isso, ao invés de 

mesquinharia seria preciso que os grupos se organizassem para as razões de cautela, pois: 

 

[...] revela-se efetivamente por todo o país um certo movimento em abandono 

da instrução em geral[...]aos cuidados e proteção do governo se vê hoje reunir 

por toda a parte com grandíloquo desinteresse a iniciativa particular, que não 

poupa empenhos por comunicar a este tão útil e benéfico princípio. [...], 

todavia cumpre observar que esse movimento com quanto geral, não se tem 

feito sentir em toda a parte com o mesmo caráter. Se na corte e em muitas 

províncias do Império o ensino em geral se propaga até as mais longínquas 

paragens, outras províncias há onde semelhante derramamento não pôde 

penetrar tão longe. Entre essas deve-se contar a do Amazonas que, além dos 

motivos que a esse número fazem pertencer, está mais que outras em 

condições especiais que mais dificultam a generalização do ensino. 

 

 

Era uma educação que estava aos cuidados do governo e não se via em nenhuma parte 

algum movimento de interesse a esse benefício que era a instrução pública, pelo contrário, o 

que se presenciava era o desinteresse e o Amazonas, além de muitos outros motivos que vinha 

se apresentando e governo dificultavam a generalização do ensino, todavia o presidente 

enfatizava que  as causas para esse fato  eram desconhecida,  porém eram reputadas  e dessa 

forma muito se tinha ainda a fazer para que essa província alcançasse o progressivo grau de 

desenvolvimento . 

 De acordo com o relatório do diretor da instrução pública no Amazonas, em 1876, a 

situação da educação se apresentava da seguinte forma: 

 

1 -Ensino primário: das 49 escolas existentes bem poucas são as que contam 

uma frequência satisfatória [...] a vista disso penso que longe de ampliar-se o 

ensino, criando-se mais escolas, me parece mais acertado suprimir muitas das 

existentes, que não preencham o fim para que foram criadas. 

2 - Professor: [...] a maioria dos professores, sem ter as habilitações e mais 

requisitos necessários, só busca no magistério um emprego que lhe garanta os 

meios de subsistência[..] o magistério é aquele que mais reclama certos 

requisitos especiais que são noutros mais ou menos releváveis. Além das 

habilitações precisas, requer ainda o magistério uma decidida dedicação, uma 

certa abnegação mesmo, característicos que dificilmente se poderá encontrar 

em indivíduos que se fariam as provas de um concurso, e cujo zelo nem ao 

menos é acoroçoado por pingues honorários. (AMAZONAS 1876, p. 19) 

 

 

Nesse sentido, há ainda um descompromisso de ensino voltado para as relações 

necessária à sociedade com a educação pública amazonense, pois o que se prescindida era uma 

instrução afirmada na ideologia burguesa. 
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Em 1877, o presidente Jacy Monteiro, apresenta com ênfase a importância da instrução 

para uma sociedade ignorante, que sem o discernimento do que é bem o mal, correto ou errado, 

não teriam conhecimento de seus deveres legais. Assim trazia em seu relatório (1877, p. 44) 

que: 

O sacerdote e o professor são duas principais alavancas em que carece de 

apoio[...] a instrução: eis a base do engrandecimento desta região, tão opulenta 

de dons naturais, mas tão pobre de quem com patriotismo e devidamente as 

aplique. A impureza de costumes e a ignorância importam nas mais tristes 

consequências para a condução moral e material do povo. Aquela traz, entre 

outros males sociais a devassidão, a embriagues, a preguiça, da ignorância 

originam-se a má aplicação dos recursos dos indivíduos, o desconhecimento 

dos princípios reguladores da sociedade em que vivem, a impossibilidade do 

seu concurso para as amplas conquistas de civilização, e outros 

inconvenientes. Sem o preciso discernimento do bem e do mal tendo por boas 

e legitimas muitas ações contrárias as leis morais e sociais, desconhecedores 

dos seus deveres e dos seus direitos legais, os indivíduos que constituem a 

grande classe popular nesta província carecem de quem conscienciosa e 

honestidade os encaminhe (AMAZONAS, 1877, p. 44). 

 

 

O conhecimento configurava-se como um instrumento de liberdade, na qual buscava-se 

retirar a sociedade das ideologias burguesas e dessa forma possibilitaria ao indivíduo tornar-se 

conhecedor de seus direitos sociais. Todavia apesar de toda reivindicação, podemos ainda 

considerar que havia um interesse social na qual poderíamos entender como um fenômeno de 

aparência, uma liberdade acompanhada da presença da escola, na qual Schelbauer (1988) 

chamaria de homens ingênuos e livres, porém, parasitas de grandes propriedades, 

consequentemente trabalhadores submetidos as regras do capital.  

No relatório ainda consta que as disciplinas ministradas no curso primário são: Doutrina 

cristã, leitura, escrita, noções gramaticais, história e geografia do Brasil e noções de aritmética. 

A ideia central recai sobre a má administração que existia na Província do Amazonas, voltada 

a interesses nos anos anteriores e a contradição que existia quando se falava em direitos sociais. 

Os mentores da instrução pública encaminhavam os indivíduos pertencentes a classe popular 

usando de estratégias tida por civilização a vida.  

Dessa forma, o presidente Domingos Jacy Monteiro, expressava em poucas palavras o 

que esperava da instrução do povo amazonense: “É de mister desenvolver pari passu n’esta 

gente o sentimento de família e o desejo da propriedade, dois dos moveis mais poderosos para 

o progresso social. (AMAZONAS, 26/5/1877, p. 43). 

Poderíamos, dentro de uma ótica da vida moderna, afirmar que constituição de família 

é desejo de propriedade, logo, relaciona-se a valores de uma vida à vida sedentária, assim, o 
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governo atribuía o “atraso” da instrução na província do Amazonas, a família, que carregava os 

filhos consigo nos deslocamentos exigidos pela atividade extrativista. 

 O relatório (1878, p.16-19) do diretor da instrução pública, apresenta que a instrução 

está bem longe de prestar os benefícios que a sociedade espera, e é completamente desanimador 

o seu estado pelo resultado que apresenta afirmando que: 

 

Divide-se em primária e secundária. A primeira é dada em 42 escolas sendo 

25 do sexo masculino e 16 do feminino. Além das escolas públicas duas 

particulares uma do sexo feminino e outra do sexo masculino. [...]quanto aos 

professores, creio que marcando aos professores em geral vencimento 

proporcional ao número de alunos que se matricularem nas escolas e 

concedendo aposentadoria aos que contarem os anos marcados por Lei em 

relação ao número de alunos que tiverem preparado, é um meio que ao meu 

ver poderá fazer aparecer nos ditos professores todo zelo e dedicação pelo 

ensino. 

Ensino secundários é dado no Lyceu e no seminário episcopal. No Lyceu, que 

funcionava no pavimento térreo do Palacete Provincial, ensinam-se em sete 

cadeiras as seguintes matérias: latim, francês, inglês, gramatica filosófica, 

pedagogia e escrituração mercantil, aritmética, álgebra, geometria, filosofia 

racional e moral, retorica e literatura nacional. As matriculas efetuadas em 

cada uma destas cadeiras durante o ano passado, foram as seguintes: em 

francês – 10 alunos; Inglês- 1 aluno; gramática 10 alunos; Aritmética- 11 

alunos; A cadeira de latim não teve um só aluno. (AMAZONAS, 1878, p.16-

19). 

 
 

Infelizmente a instrução pública primária e secundária continuava na mesma situação, 

as disciplinas ministradas eram bem inferiores as do Lyceu, todavia, apesar de um preferencial 

não havia um bom aproveitamento da classe privilegiadas. Havia uma cobrança da família, e 

do Estado sobre o professor, todavia não existia a valorização salarial deste. Verifica-se que o 

sistema de ensino, enquanto ideias educacionais na maneira como vinham se encarnando 

requeria investimento em condições materiais e no professorado, pois, “não há sistema de 

instrução eficaz sem o dispêndio de muito dinheiro” (BASTOS, 1937, p. 228). 

Na presidência de Clarindo de Queiroz é apresentado em relatório (1880, p. 21-22) que 

a instrução devia merecer cuidados muito importantes, dando preferência na ordem de reformas, 

pois, do jeito que estava, não correspondia às despesas dos cofres provinciais e nem atingiria 

os fins a que se destinava: a civilização e o progresso das nações e continuava afirmando: 

 

Os professores com especialidades os do ensino secundário, são mal 

remunerados convém que se proporcione vantagens correspondentes aos 

serviços que devem prestar, com incompatibilidade para outro qualquer cargo, 

cujo exercício possa impedi-los de bem cumprir os deveres do magistério. A 

criação de escolas mistas dirigidas por professores de reconhecida instrução e 

prática do magistério, em alguns povoados do interior, cujo número de alunos 
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frequentes nas escolas não sobrecarreguem de excessivo trabalho as 

professoras, me parece uma medida, além de econômica, de bom conselho 

(AMAZONAS, 1880, p. 21-22). 
 

  

Em busca de uma organização do ensino, fomentava-se a discussão de que não 

gostariam que os professores ficassem sobrecarregados, porém, havia o atraso da instrução 

pública, tão notável no período imperial, que derivava principalmente da falta de escrúpulo dos 

presidentes, estes que afirmavam que a educação seria propulsora da modernização e da 

civilização da sociedade brasileira.  Segundo Gasparello; Villella (2006), os debates do governo 

imperial voltavam-se para ações de fortalecimento como instituição dominante de poder, 

todavia, o que se apresentava como verdade estava camuflado como ordem econômica na qual 

fazia-se da escola um lugar privilegiado para redimensionar as culturas tradicionais. 

Do ponto de vista da estrutura organizacional do ensino provincial, a instrução pública 

refletia um estado de penúria, consequentemente, havia uma taxa alta de analfabetos, a carência 

de pessoas despreparadas para exercer o magistério, estrutura dos prédios, e acrescento que esse 

período apresentava um significativo desenvolvimento urbano da capital, em consequência do 

ciclo econômico da borracha.  

No entanto, a instrução pública permanecia inalterada mesmo tendo um caráter 

obrigatório baseado na Lei nº 90, de 20 de outubro de 1858, (essa lei exigia que os pais 

mandassem os filhos para a escola, todavia, era inviável na região e os pais não acreditavam 

que a escola serviria para ensinar). 

Pode-se afirmar que isso tudo acontecia por que as ações eram centralizadas, em função 

das decisões presidenciais e, por conseguinte, pela má administração das verbas públicas. Em 

4 de abril de 1881, foi nomeado a cargo de delegado especial de inspetor geral da Corte do 

Amazonas, Martins Meneses, ocasionando um efeito de mesas de exames válidos para o curso 

superior do Império direcionado aos alunos do Lyceu Provincial Amazonense. Assim, o sistema 

escolar vigente, foi sendo ampliado com escolas primárias e a sociedade testemunha o apreço 

pelo aumento da “força do Estado” na qual, alguns presidentes e diretores de instrução pública 

das duas províncias associaram o recrutamento forçado ao ensino obrigatório ressaltando o 

patriotismo. 

Segundo o relatório (1881, p. 4-8), foram criadas várias escolas de ensino primário 

divididas nos distritos e na capital foram designadas escolas mistas na qual os exames para o 

ingresso de professores no magistério foram realizados nas dependências no Lyceu Provincial.  

Além disso, ampliou-se o número de escolas particulares, asilos e institutos, o Colégio 

Brasileiro e o Instituto de Educandos e Artificies. Os números de escolas subiram a noventa e 
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dois e as frequências a dois mil quatrocentos e setenta. “É verdade que esses algarismos não 

eram relativos à área da população, mas, valiam muito com relação aos seus correspondentes”. 

(SOUZA, 1927, p. 166). 

Quanto as formas de egresso do professorado, em 1883, foram criadas na capital da 

Província mais três escolas primárias, o presidente José Lustosa da Cunha Paranaguá, em seu 

relatório (1883, p. 28), usando das atribuições que lhes conferia, resolveu pelo regulamento de 

nº 47, executar a Lei nº 579, de 24 de maio de 1882, da reforma da instrução pública na 

Província e o ensino passou a ser dividido em: 

 

1º grau ou elementar: composto pelas disciplinas instrução moral e cívica; 

instrução religiosa, lições de coisas (método intuitivo), leitura e escrita; 

elementos de gramática portuguesa; operações aritméticas sobre números 

inteiros e decimais; princípios do sistema métrico decimal; princípios do 

desenho métrico linear; noções de geografia e história pátria; trabalhos de 

agulha para as meninas 

2º grau ou complementar compreendia: instrução de moral e cívica; religião, 

leitura escrita; gramática portuguesa aritmética e geometria elementar e suas 

aplicações; sistema legal de pesos e medidas, desenhos lineares e suas 

aplicações; elemento de cosmografia; geografia e história; noções de física, 

química e história natural; ginastica, musica, princípios de economia social 

para os meninos; princípios de economia doméstica e trabalho de agulha para 

as meninas (AMAZONAS, 1883, p. 28). 
 

 

Cedendo aos benefícios que tem se manifestado no governo, da assembleia provincial, 

houve uma iniciação conveniente aos alunos, no uso do sentido para a intuição intelectual, isto 

é, os alunos eram preparados a adquirir ideias novas e ao sair da escola teriam a oportunidade 

de aumentar seus conhecimentos e suas observações.  

 Vale ressaltar que o ensino elementar era ministrado em todas as escolas de instrução 

pública. O ensino primário era gratuito e direcionado às crianças de cinco anos completo e 

menores de quatorze anos de idade do sexo masculino, e as de cinco a doze anos completo do 

sexo feminino. O ensino era ministrado em dois turnos (matutino e vespertino) com duração de 

quatro a seis horas aula. As crianças de oito anos não eram obrigadas a assistirem mais do que 

duas ou três horas de aula por dia. 

Trazendo menções sobre o método de ensino, este era apenas empregado nas escolas 

elementares, enquanto os particulares adotavam unicamente compêndios e livros autorizados 

pelo presidente da província. O ano letivo iniciava em 7 de janeiro e terminava a 7 de setembro. 

Eram proibidos os castigos corporais que prejudicassem a saúde e a moral dos alunos.  

Eram considerados responsáveis pela obrigação do ensino primário elementar os pais, 

tutores ou pessoas encarregadas da educação da criança, os donos de fábricas, oficinas, 
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empregos, agrícolas ou indústrias em cujo serviços os alunos estivessem empregados. O 

trabalho infantil era comum, e essa era dispensada pelo inspetor do distrito escolar de frequentar 

uma das aulas diurnas. 

No que se refere à participação da família, os pais ou responsáveis que não 

matriculassem a criança pagaria uma multa por cada criança. Quem se propusesse a exercer o 

magistério público deveria obedecer algumas regras a serem consideradas como: ser brasileiro, 

ter maioridade legal, ter moralidade e capacidade profissional 

Em 1885, o presidente Ferreira Junior, apresentou em seu relatório, que o ensino público 

tinha sido mediocremente correspondido os sacrifícios feitos. E alertou que a distribuição 

topográfica das escolas necessitava de uma revisão cuidadosa de modo que fosse mais razoável 

e de acordo com a necessidade da população. Era inconveniente escolas de ambos os sexos em 

povoações insignificantes pelos números de habitantes de idade escolar, ainda acrescentou que, 

fazendo inteira justiça aos seus antecessores precisava fazer algumas reformas, principalmente, 

ao ensino normal primário e continua: 

 

Não sou dos que tem prurido de fazer reformas, mas é força confessar que se 

tratando de ensino público, em uma província nova e cheia de vida como esta, 

muito se tem a tentar antes que se consiga ter um regulamento da instrução de 

todo o ponto compatível com os peculiares, necessidades e recursos 

econômicos. O ensino normal primário é considerado a base de toda e 

qualquer organização de ensino; pois que, sem instruir o mestre, inútil seria 

tentar a instrução dos discípulos; deve-se ter, porém, muito em vista a 

graduação do ensino normal, em harmonia com as condições do meio em que 

ele se dá. (AMAZONAS, 1885, p. 15-19). 

 

 

O relatório apresenta que havia uma preocupação com a formação daqueles que iriam 

instruir no ensino normal primário, todavia, afirma também que deveria haver uma harmonia 

com as condições do meio, (sabemos que era precária). Os jornais apresentavam que as pessoas 

que foram admitidas ao magistério, nesse ano, eram desocupadas “qualquer desajeitado e 

ignorante que se julgasse com direito a uma remuneração por serviços eleitorais e de 

capangagem poderia fazer uma nomeação de professor” (JORNAL DO AMAZONAS, 1885, 

nº 1226). Sendo assim, a política direcionada para a instrução pública no Amazonas imperial 

era criminosa, pois, havia uma contrariedade entre o que eles diziam e o que era apresentado 

em relatório pelo diretor da instrução pública que apresentava em seu relatório que: 

 

Por muito dedicado que seja o professor, nulo serão sempre os resultados se o 

estudante não se aplicar e não tiver o habito de estudo. E este habito, esta 

aplicação que falta em nossa mocidade, salvo raras exceções, e baldados serão 

os sacrifícios do governo e a dedicação do corpo docente se não forem 
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secundados pela família, no seio da qual se deve inocular, na mocidade, desde 

a mais tenra infância a aplicação e amor aos estudos (1886, p.64-65). 

 

 

Há neste relato uma certa defesa ao professor quando se reconhece que o estudo não 

depende somente da dedicação do mesmo. No entanto, tira-se a responsabilidade administrativa 

e objetiva do governo distribuindo os resultados dos rendimentos para o aluno e família, 

camuflando um jogo de responsabilidade e parceria. Era preciso demonstrar que as verbas 

estavam sendo destinadas e aplicadas na instrução. 

Nos Relatórios de 1887 (p. 58-49) o presidente Raimundo Miranda, apresentou que: 

 

Julgo porém, é este um ponto averiguado, que não é esta província a mais 

atrasada no tocante ao assunto de instrução pública, devido, sem dúvida, ao 

grande sacrifício que faz a província para custear um crescido número de 

escolas, posto que muitas delas se achem vagas, por não aparecer quem se 

proponha as cadeiras, que tem sido várias vezes postas em concursos pelo que 

torna-se indispensável prove-las interinamente, quando aparecem 

pretendentes com suficientes habilitações [...] é inaplicável o sistema de 

ensino por meio de professores ambulantes, por causa das grandes distâncias 

a percorrer, as quase só podem ser vencidas  e encurtadas pelo vapor, cuja 

viagens são dispendiosas [...]. 

 

 

Até o momento, o que conseguiu-se perceber, foi que os presidentes aplicavam a 

politicagem, pois emperravam os objetivos da instrução e, por isso, ficava difícil alcançar as 

metas oficiais.  

Graham (1997, p. 86) afirma que os presidentes de província “exerciam um papel 

articulador do sistema clientelista entre as províncias e o governo central, com o objetivo de 

gerar dividendos eleitorais a favor do gabinete”. Dessa forma, pode-se constatar o que diz o 

relatório quando qualquer ignorante assumia o cargo de magistério, o que estava acontecendo 

era a política suja por apadrinhamento e era evidente que o professor era um agente importante. 

Com a constituição da República em 1889, ocorreram várias mudanças que afetaram 

diretamente o setor educacional de Manaus. De acordo com o Relatório de 1889, havia ausência 

absoluta de mobília nas aulas ao passo que se erguia contra o excesso de despesas que fazia a 

província com o fornecimento de papel, tinta e penas a ricos e pobres. O que importavam era 

um excesso tão extraordinário, que este ano se tinha comprado uma enorme quantidade de 

objetos constante da relação junta, porém não existia mais na instrução pública uma só resma 

de papel das trezentas que foram pedidas.  

Percebe-se que pelas denúncias eram levados aqueles que se sentiam preocupados não 

só a denunciar, mas, a pedir ou propor, o que seria talvez uma ingenuidade da isenção política 
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de outras esferas da administração pública, pois, até o fim do império, os agentes da instrução 

pública se debateram com a política engendrada pelo revezamento entre liberais e 

conservadores. Desse modo, não teria como os moradores não se decepcionarem com a escola 

oficial e buscar seus próprios meios para fazer educar os meninos.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A criação da Província do Amazonas, foi tema de discussões na Câmara dos Deputados 

e no Senado do Brasil Império que enfrentou inúmeros desafios devido ao fato de não existir 

nenhuma política que incentivasse a imigração para esse território. 

Ao longo desta pesquisa, buscou-se entender também, o posicionamento dos 

governantes no processo de organização e reorganização administrativa mediante a constituição 

das políticas de criação da Capitania do Rio Negro e dos fatos que ocasionaram e mudaram seu 

status jurídico para Província do Amazonas. 

Diante de um contexto marcado por rivalidades e contradições políticas que muitas 

vezes foram recorrentemente negligenciadas, evidencia-se que, de um lado há uma relação entre 

o homem e a natureza, de outro há a miséria em massa da população. 

No entanto, no decorrer da pesquisa conseguimos abarcar que, ainda que seu nome 

estivesse incluído a se tornar província em 1822, o Rio Negro não conseguiu essa autonomia 

 Após a Constituição de 1824, devido as rivalidades impostas no local, o Rio Negro, não 

teve um representante e foi rebaixada a condição de Comarca, por conta de seu Status Jurídico, 

todavia, partiu-se da suposição de que havia um desconhecimento, da parte de D. Pedro I, sobre 

a região amazônica deixando livre para que o Pará pudesse administrar esse espaço, visto que, 

Pará e Rio Negro, ainda estavam ligados ao governo de Belém.  

Porém, também foi possível constatar que haviam forças externas e internas que tinham 

interesses em administrar a política brasileira, pois, ainda que tivesse demonstrado um certo 

desinteresse, o Estado do Império ainda se fazia presente na região amazônica.  

A Capitania do Rio Negro, Província do Rio Negro, Comarca do Rio Negro e então 

Província do Amazonas, não se efetivou devido os movimentos que ocorreram, pelo contrário, 

o que demonstravam é que quanto mais atitudes e apelos dos habitantes, mais se procuravam 

adiar o projeto de integração da Amazônia ao Estado brasileiro. 

Neste aspecto, a relevância da temática, principalmente no que diz respeito à instrução 

pública, centra-se nas políticas para a instrução pública do Amazonas e podemos constatar que 

tinha um certo interesse camuflado pela instrução da classe trabalhadora, e que havia um 

poderio de classe que diferenciava o ensino e o determinava de acordo com os seus interesses 

particulares. 

Mediante os objetivos da pesquisa temos como respostas, que a questão da instabilidade 

política no Amazonas imperial não contribuiu como um fator relevante, pois, os processos 

revolucionários geraram as transformações de avanço das classes populares, porém, a burguesia 
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hegemoniza o poder do estado apresentando uma educação com o caráter gratuito de forma que 

a sociedade entendesse que o governo pagaria pelo ensino, no entanto, essa ideologia passa a 

ser cada vez mais a tomada pelo poder racionário do estado. 

Todavia, é importante destacar que a oposição existente entre a burguesa e os menos 

favorecidos refletia na organização da sociedade seja de forma política ou ideológica pois, 

conseguiam burlar o povo apresentando argumentos apelativos e dados quantitativos, com o 

objetivo de tornar neutro os focos opositores, voltando-se para o comando de domínio político. 

Podemos afirmar que havia uma repressão intelectual da igreja e do Estado sobre o povo,  

e isso é perceptível, quando a classe trabalhadora tinha por obrigação um ensino voltado a 

conteúdo e métodos que interferiam na produção da ciência, isto é, quando a massa não tinha 

direito a questionamentos e sim somente a fazer o que se tinha como dever, pois, o que menos 

o governo pretendia era que os operários fossem livres e soubessem se organizar ou  que 

apresentassem possibilidades de conhecimentos , pois, do contrário fosse, haveria uma 

conquista da massa no interior do sistema capitalista.  

As fontes utilizadas na pesquisa, como relatórios dos diretores da instrução pública e 

dos presidentes  da província, possibilitaram interpretações pelas quais se constatam  uma 

alternância no enfoque de influencias que em alguns momentos exaltava desinteresse e 

ignorância  dos pais em não motivar os filhos a quererem estudar; aos professores que não 

tinham compromisso e amor, além de capacidade e conhecimento para atuarem no magistério; 

a pobreza do país, as  distâncias, e a  falta de  fiscalização.  

Relativamente, a escola do Estado apresentava que somente por meio dela os filhos da 

classe trabalhadora poderiam ter acesso ao conhecimento, mas qual? Se, a instrução destinada 

a eles, (macro e micro) era de cunho religioso e moralista, não seria possível, efetuar qualquer 

operação legal, pois, a instrução se apresentava para a sociedade como uma organização de 

poder público rico que servia de façanha e conquista necessária e benéficas ao Amazonas.  

Dessa forma, como podemos afirmar que a instrução recebida pela classe pobre 

contribuiria para a formação de uma sociedade conhecedora de seus direitos, se a história estaria 

sendo construída sob circunstância de pessoas que lutavam por seus interesses exclusivos? 

A transformação da sociedade amazonense viveria um processo “democrático” 

acionado ao limite da burguesia e dessa forma evidencia-se que o princípio visava impor um 

interesse de classe que contribuiria para a emancipação da educação dos filhos de seus 

representantes. 

Alves (2006) nos fala que a escola pública contemporânea se tornou alvo de disputas na 

qual levou ou melhor envolve praticamente todos os seguimentos sociais da sociedade 
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capitalista. Seguimentos estes que podemos citá-los como: associação patronais, igrejas, 

partidos políticos, empresas, movimentos populares, entidades de categorias profissionais, 

instituições financeiras internacionais, governo, movimento estudantil, os meios estudantis, os 

meios de comunicação entre outros. 

Diante disso pode se concluir que não havia interesse que a sociedade amazonense 

tivesse professores que contribuísse com ensino cientifico para as classes pobres, todavia, nos 

deparamos com visões ideológicas de politicagem e clientelismo, visando um interesse 

econômico individualista e imediato, construindo um discurso mascarado apresentando a escola 

ideal relacionado com a escolha de bons professores, estes que, deveriam ter boa moral, vontade 

e amor ao ensino e que suas explicações contribuíssem com o pensamento das crianças no 

verdadeiro amor a religião e a pátria, respeito para com os pais, veneração para com os mais 

velhos e deveres para com a sociedade, assim a escola estaria cumprindo com sua “função 

social”. 

A província do Amazonas ficou por muito tempo (e permanece nos dias atuais) tendo 

acesso a um conhecimento desigual e seletivo, todavia camuflado por um discurso de 

democratização. A educação que era vista como uma instituição que poderia igualar e dar as 

mesmas oportunidades às diferentes classes sociais era contraditória, pois, havia uma 

priorização de estabelecimentos e de cursos que lhes proporcionavam uma educação que 

atendia aos interesses da elite.  Nesse sentido não é de estranhar que o ensino na sociedade 

amazonense expressasse um movimento contraditório do Capitalismo no qual Marx conceitua 

de luta de classe diária. 

 Saviani (2012) afirma que, a luta pela plena socialização do conhecimento pela escola, 

na sociedade burguesa, não revolucionará a sociedade, pelo simples fato de que a escola não 

tem o poder de mudar a sociedade, todavia, a revolução é uma ação humana, sendo assim, 

depende da consciência e deve ser movido pela classe trabalhadora conscientemente 

organizada. Entretanto, é importante que, entenda-se o lado positivo que se constata quando há 

divisões de classe, pois, essas, podem ser de grande valia para o processo revolucionário visto 

que, a classe operária deveria e deve lutar para garantir uma instrução/educação que lhes garanta 

conhecimento que sirva de subsídios para buscar seus direitos, pois, o objetivo do capital é que 

o trabalhador não seja priorizado.  

Em se tratando de conformação e desenvolvimento da instrução publica capitalista no 

período imperial, há, uma correlação de forças da classe dominante e da dominada, e como nas 

discussões em plenária a instrução servia apenas para atender aos interesses da primeira. Por 
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mais que houvesse uma demonstração de preocupação, a burguesia sempre buscava manter o 

controle de tudo. 

O debate para a instrução pública primaria no Amazonas, no período imperial, também 

traz consigo a pertinência de discussões e medidas que buscassem eficiência na formação do 

professor para atuarem como profissionais que privilegiariam os interesses da classe dirigente 

para assim manter o status político e social alicerçada no trabalho forçado e mal remunerado. 

No escopo da educação masculina, o governo do Amazonas instalou uma casa de educandos 

artificies na qual calcava-se na experiência de formação militar  

Ao trabalhar nesta pesquisa, acredita-se que a temática não está esgotada, há muito a ser 

feito, no entanto, é necessário modificar as condições sociais que supere a unilateralidade da 

educação burguesa e assim, permanece o anseio de que a ciência deste, possibilite e motive 

outras produções. 
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