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Resumo 
 
 

Na presente pesquisa estuda-se a participação de Rui Barbosa nos debates 

educacionais nos últimos anos do Segundo Império brasileiro (1840-1889), mediante a 

análise dos pareceres que ele apresentou em 1882 sobre a reforma da instrução pública 

implantada por Leôncio de Carvalho através do Decreto 7.247, de 19 de abril de 1879. 

Embora os pareceres tratem de todos os níveis de ensino, esta pesquisa teve por 

objetivo analisar tão só a proposta para os ensinos secundário e profissional – ou 

técnico, como chamado à época. Tendo-se em vista os aspectos da literatura corrente 

acerca dos pareceres e as proposições que norteiam o projeto Internacionalização-

Nacionalização de padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e 

profissional, este estudo pretende retomar a contribuição de Rui Barbosa ao debate da 

conformação do ensino secundário e do profissional sob aspectos que não têm sido 

considerados na produção acadêmica que a eles fazem referência. A hipótese central 

aqui trabalhada investe contra a idéia de que os pareceres configurem uma espécie de 

tratado pedagógico, cópia de idéias estrangeiras, sem nexos com a realidade nacional. 

Diferentemente, buscou-se apresentá-los como um texto ilustrativo do pertencimento do 

autor a um determinado agrupamento político, que disputava frente a outros o poder de 

falar e legislar sobre a instrução pública no país. Ao final, percebeu-se que a reforma 

proposta por Rui Barbosa visava tornar o Colégio de Pedro II um espaço de formação 

utilitária para uma sociedade em crescente processo de modernização. 

 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
 

This research focuses on Rui Barbosa´s participation in the educational 

debates during the last years of the Second Brazilian Empire (1840-1889), according to his 

counsels presented in 1882 about the public instruction reform established by Leôncio de 

Carvalho through the decree 7.247, from April 19, 1879. Although these counsels are 

related to all levels of education, this research analyses only the proposal to the secondary 

and professional (technical, as it was called) levels. Having in mind some aspects of the 

current literature about the counsels and the propositions that guide the project – 

Internacionalização-Nacionalização de padrões pedagógicos e escolares do ensino 

secundário e profissional (Internationalization / Nationalization of scholar and 

pedagogical standards of the secondary and professional levels), this study intends to 

retake Rui Barbosa´s contribution to the configuration debate of the professional and 

secondary education under some aspects that have not been considered in the academic 

production that they were referred to. The main hypothesis goes against the idea that the 

counsels are a species of a pedagogical “treaty”, a copy of foreign ideas, without 

connection to the national reality. On the other hand they were presented as an illustrative 

text of the author´s idea of belonging to a certain political group, that was on a power 

dispute ahead of others, to talk and legislate about the public education in Brazil. Finally, it 

was noticed that the reform proposed by Rui Barbosa aimed at turning Pedro II school into 

a space of utilitary education for a society in a growing process of modernization. 
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Introdução 
 

O início da jornada 
 

 

 

“E aqui está sem dúvida, com que abalar outra 
doutrina, tantas vezes ensinada. ‘O historiador 
não poderia escolher os fatos. Escolher? Com que 
direito? Em nome de que princípio? Escolher, a 
própria negação da obra científica...’ Mas toda a 
história é escolha.” (Lucien Febvre) 

 

 

 

 

 presente estudo trata da história da educação no Brasil imperial. O 

interesse por este período teve origens múltiplas. De um lado, a 

pesquisa que desenvolvi para a elaboração da monografia de conclusão da Graduação 

em História1 colocou-me em contato com a crítica à produção historiográfica sobre 

educação produzida nas universidades, marcadamente aquela datada a partir dos anos 

1970.2 Dessas leituras, foi possível perceber que os pesquisadores vinham dando 

preferência a situar seus objetos de estudo no século XX, preferencialmente na 

chamada Era Vargas (1930-1945). Resultava desse fenômeno a baixa produção acerca 

dos aspectos referentes aos demais períodos de nossa história. Quando se tratava do 

O 

                                                 
1 Cf. SANTOS, Fábio Alves. Olhares de Clio sobre o universo educacional: um estudo das monografias 
sobre educação do Departamento de História da UFS – 1996/2002. Aracaju: Grupo de Estudos e 
Pesquisas em História da Educação, 2002. 
2 Sobre esses aspectos historiográficos cf. WARDE, Mirian Jorge. Anotações para uma 
historiografia da educação brasileira. Em Aberto. Brasília, 1984, nº 01, p. 01-06.; BONTEMPI 
JUNIOR, Bruno. História da educação brasileira: o terreno do consenso. 1995. Dissertação 
(Mestrado em Educação), Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e Filosofia 
da Educação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
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século XIX, este era comumente caracterizado como um período vazio, um hiato entre 

o final da fase jesuítica e a renovação que teria sido provocada pela Escola Nova. 

Não obstante essa tendência, o quadro tem sido alterado, notadamente 

por estudos como os de Maria Lúcia Spedo Hilsdorf, Luciano Mendes de Faria 

Filho, Jorge Carvalho do Nascimento, dentre outros.3 Essas pesquisas têm dado um 

tom mais colorido ao opaco século XIX pintado pela historiografia antes referida. 

Seja pela investigação de novas fontes e de novos objetos, seja pela reinterpretação 

de antigas questões, fornecem informações que instigam novas análises ao 

contribuírem para a construção de uma representação menos estereotipada daquela 

sociedade e daquele tempo. 

A continuação dos meus estudos em nível de Mestrado tornou possível 

um investimento de pesquisa sobre o século XIX. Cursava a Atividade Programada 

Elaboração de Anteprojeto neste Programa e optei por examinar algum aspecto da 

educação naquela centúria. Das várias possibilidades, segui uma indicação da 

professora Mirian Jorge Warde, de estudar a participação de Rui Barbosa nos 

debates educacionais da época, mediante a análise de seus pareceres sobre a 

reforma da instrução pública implantada por Leôncio de Carvalho através do 

Decreto 7.247, de 19 de abril de 1879. 4

 

                                                 
3 A título de exemplo, cf.: HILSDORF, Maria Lucia Spedo. Cultura escolar/cultura oral em São Paulo, 
1820-1860 In: _____. VIDAL, Diana Gonçalves. Brasil 500 anos: Tópicas em História da Educação. São 
Paulo: Edusp, 2001. p. 67-96.; FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Educação do povo e autoritarismo das 
elites: instrução pública e cultura política no século XIX. In: Educação no Brasil: história, cultura e 
política. Bragança Paulista: Ed. Universitária São Francisco, 2003, v.1, p. 161-182.; NASCIMENTO, 
Jorge Carvalho do. A cultura ocultada ou a influência alemã na cultura brasileira durante a segunda 
metade do século XIX. Londrina: EDUEL, 1999. 
4 A reforma implementada por Leôncio de Carvalho é objeto do estudo desenvolvido por Francisco Alencar 
de Souza, doutorando do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade. 
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Rui Barbosa na literatura educacional 
 
 

A historiografia da educação não nega que o último quartel do século 

XIX tenha sido marcado por um intenso debate acerca da necessidade de reformar 

todo o setor educacional. Todavia, é extremamente recorrente a tese de que tudo 

não passou de propostas que nunca vieram a ser efetivadas, ou que só o seriam 

posteriormente, e sob um outro regime político.5 Dentre estas propostas “utópicas”, 

encontrar-se-ia a de Rui Barbosa. 

De um levantamento não exaustivo da bibliografia acerca dos pareceres de 

Rui Barbosa, pôde-se constatar que estes foram objeto de estudo tanto em textos que se 

voltaram para a educação no Brasil Imperial de modo geral, quanto em livros e artigos 

voltados especificamente para o discurso pedagógico desse intelectual. Por seu caráter 

mais aprofundado, foram privilegiados os estudos que realizaram análises 

verticalizadas dessa questão – à exceção de Fernando de Azevedo, visto que sua obra A 

Cultura Brasileira tem sido um texto recorrente na formação de pesquisadores da 

educação, o que contribuiu para a cristalização de uma determinada interpretação sobre 

Rui Barbosa e o tema aqui tratado.6

                                                 
5 BONTEMPI JUNIOR, Bruno. História da educação brasileira: o terreno do consenso. 1995. 
Dissertação (Mestrado em Educação), Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História e 
Filosofia da Educação, Pontifícia Universidade de São Paulo. 
6 Neste levantamento bibliográfico foram considerados os seguintes trabalhos: AZEVEDO, Fernando. 
As origens das instituições escolares. In: A cultura brasileira. Tomo III – A transmissão da cultura. 5 ed. 
São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 1976. p. 61-114.; ALMEIDA, Isaías Alves. Vocação 
pedagógica de Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1959.; PENTEADO, José de Arruda. 
A consciência didática no pensamento pedagógico de Rui Barbosa. São Paulo: Editora Nacional, 1984.; 
NASCIMENTO, Terezinha A. Quaiotti Ribeiro do. Pedagogia liberal modernizadora: Rui Barbosa e os 
fundamentos da educação brasileira republicana. Campinas: Autores Associados, 1997.; 
VALDEMARIN, Vera Teresa. O liberalismo demiurgo: estudo sobre a reforma educacional projetada 
nos Pareceres de Rui Barbosa. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2000.; LOURENÇO FILHO, Manuel 
Bergström. A pedagogia de Rui Barbosa. 4 ed. Brasília: INEP, 2001.; MACHADO, Maria Cristina 
Gomes. Rui Barbosa. Pensamento e ação: uma análise do projeto modernizador para a sociedade 
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Das leituras realizadas foi possível constatar que predomina a abordagem 

sobre o parecer respectivo à Instrução Primária, ainda que os autores tomem o 

conjunto documental para análise. Compõe a literatura acima relacionada uma dupla 

interpretação: de um lado, aparece um Rui Barbosa idealista, de visão utópica, com 

uma proposta que não coadunava com a realidade concreta vivida pelo Brasil em finais 

do século XIX; de outro, o fato de suas idéias não terem sido postas em prática figura 

como sintoma do despreparo das elites dirigentes para entender a urgência e 

necessidade de realizar as teses defendidas pelo deputado baiano. 

O entendimento mais ou menos generalizado é de que o Brasil acabou 

sendo prejudicado por não ter desenvolvido uma política educacional que levasse a 

nação a trilhar o progresso alcançado por outros países. De um modo geral, a 

bibliografia consultada consagrou a tese de que os pareceres são a obra de um 

indivíduo isolado, disso resultando, em muitos casos, a definição de Rui como 

idealista, ou a tese de que os pareceres contenham um verdadeiro diagnóstico da 

situação educacional da época. A historiografia construiu uma memória em relação 

a Rui Barbosa em que esse autor figura entre os precursores da renovação 

educacional, que tanta falta teria feito ao Brasil durante longo tempo. A 

compreensão de seu discurso educacional é, entretanto, um exercício que passa pela 

interrogação dessa interpretação. 

Embora sustentados por perspectivas diversas, os estudos mencionados 

consagram, de modo geral, a imagem de Rui Barbosa educador. Por meio desses 

trabalhos, o deputado passou a compor o panteão pedagógico nacional, como o herói – 

                                                                                                                                             
brasileira com base na questão educacional. Campinas: Autores Associados; Rio de Janeiro:  Fundação 
Casa de Rui Barbosa, 2002. (Col. Educação Contemporânea). 

 4



ou um dos heróis – das iniciativas precursoras de modelos educacionais que viriam a 

ser implantados décadas depois. Os pareceres, textos por ele produzidos no início dos 

anos 1880, passaram a ser considerados ora como tratados de Pedagogia, ora como 

verdadeiros diagnósticos educacionais. Tanto em uma como na outra perspectiva, os 

documentos e as proposições aí contidas foram tratados pela historiografia no 

contraponto de uma outra proposta de reforma, sendo esta de caráter prejudicial ao país 

e aquela formuladora de idéias que, se efetivadas, teriam livrado o Brasil de seu atraso. 

Ao não se adotar a perspectiva de que Rui Barbosa tenha sido autor de um 

tratado de Pedagogia nos moldes de Comenius ou Rosseau, pode-se formular outro 

entendimento? Partindo do pressuposto de que esta pergunta comporta uma resposta 

afirmativa, a presente pesquisa norteia-se pela idéia de que o discurso de Rui Barbosa 

pode ser mais bem entendido da perspectiva do campo político configurado à época, 

ou seja, um espaço de conflito em que grupos determinados disputam o poder.  

 

Na seara do ensino secundário e profissional 
 

Embora a peça parlamentar elaborada por Rui Barbosa trate de todos os 

níveis de ensino, esta pesquisa teve por objetivo analisar a proposta apresentada para 

os ensinos secundário e profissional – ou técnico, como chamado à época. Dado o 

caráter geral da reforma Leôncio de Carvalho, a que os pareceres se referem, dos jardins de 

infância ao ensino superior, pode-se questionar a predileção pelo discurso referente aos tipos 

de ensino mencionados. Além do que, realizar um estudo sobre um autor e uma obra já 

consideravelmente estudados poderia ser considerado desnecessário. Todavia, tendo-se em 

vista os aspectos da literatura corrente acerca do documento em questão e as proposições que 
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norteiam o projeto Internacionalização-Nacionalização de padrões pedagógicos e escolares 

do ensino secundário e profissional7, esta pesquisa justifica-se por pretender retomar a 

contribuição de Rui Barbosa ao debate da conformação do ensino secundário e do 

profissional sob aspectos que não têm sido considerados na produção acadêmica que a eles 

fazem referência. 

Do ponto de vista do referido projeto, nos estudos acerca do ensino 

secundário desenvolvidos por volta dos anos 1970, prevalecem duas características 

comuns: "estão centrados no exame da legislação federal e dos dados oficiais" e 

"pautados nas expectativas políticas e sociais dos seus autores que esperavam do 

ensino secundário a realização de determinadas metas sociais ou de determinados 

modelos educacionais”. No que diz respeito à atual produção acadêmica sobre o 

assunto, pode-se dizer que, em alguns casos, “a apreensão tópica do ensino 

secundário" tem produzido resultados consistentes e auto-explicativos; em outros, "os 

recortes empreendidos têm produzido distorções flagrantes, decorrentes do isolamento 

precipitado de dimensões da vida escolar". De ambos os modos, "pelos próprios focos 

privilegiados pelos autores, os processos de configuração dos padrões escolares e 

pedagógicos do ensino secundário não têm sido considerados”.8

Ainda de acordo com esses autores, no que diz respeito ao ensino 

profissional, a historiografia educacional o tem pensado como o “outro” do 

secundário, fazendo com que seja “marcado por estudos que o isolam da ambiência 

                                                 
7 Cf. BONTEMPI JUNIOR, Bruno; WARDE, Mirian Jorge. Intenacionalização-Nacionalização de 
padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados do século XIX ao 
pré-Segunda Guerra Mundial). 2003. Disponível em http://www.pucsp.br/pos/ehps 
8 Cf. BONTEMPI JUNIOR, Bruno; WARDE, Mirian Jorge. Intenacionalização-Nacionalização de 
padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados do século XIX ao 
pré-Segunda Guerra Mundial). 2003. p. 1-2. Disponível em http://www.pucsp.br/pos/ehps. 
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escolar regular, cortando quaisquer relações mediatas e imediatas com o ensino 

primário e com o superior”.9 No entendimento do projeto acima referido, o ensino 

profissional deve ser tratado no âmbito das relações sociais e culturais, o que 

significa não operar dentro da noção corrente de que nações exercem “influência” 

sobre outras e de que as idéias teimam em estar “fora do lugar”. 

Uma das diretrizes do projeto supracitado consiste no questionamento dos 

pressupostos sustentados pela historiografia corrente acerca do ensino secundário e do 

profissional. Esta perspectiva resulta do fato de que, quando se mergulha na 

historiografia educacional acerca dessas modalidades de instrução, percebe-se que, 

em geral, o primeiro aparece como formação livresca e retórica para os filhos da elite, 

e o segundo como preparação dos filhos das camadas economicamente desprovidas, 

para atender às necessidades do comércio e da indústria nascente. 

Fernando Azevedo, Maria de Lourdes Mariotto Haidar e Geraldo Bastos 

Silva10, só para citar os estudos básicos, são unânimes em afirmar que o século XIX 

assistiu, principalmente a partir do Ato Adicional de 1834, ao completo desajuste da 

educação nacional. O Estado, omisso, não teria sido capaz de organizar um sistema de 

ensino, o que teria provocado a falta de mão-de-obra para o impulso necessário à 

industrialização e também a escassez de indivíduos com uma formação em nível 

secundário, capazes de conduzir o país rumo ao progresso. Em tal cenário, ganhou 

terreno somente a iniciativa privada no ramo do ensino e os exames de preparatórios. 
                                                 
9 Cf. BONTEMPI JUNIOR, Bruno; WARDE, Mirian Jorge. Intenacionalização-Nacionalização de 
padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados do século XIX ao 
pré-Segunda Guerra Mundial). 2003. p. 3. Disponível em http://www.pucsp.br/pos/ehps. 
10 Cf. AZEVEDO, Fernando. As origens das instituições escolares. In: A cultura brasileira. Tomo III – 
A transmissão da cultura. 5 ed. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 1976. p. 61-114.; HAIDAR, 
Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: Grijalbo, 1972.; 
SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária: perspectiva histórica e teoria. São Paulo: Cia 
Nacional, 1969. 
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Quanto ao ensino profissional, afirmam Warde e Bontempi Jr., a 

literatura acadêmica tem privilegiado as iniciativas voltadas para a educação 

popular, para a formação das camadas inferiores da sociedade brasileira do século 

XIX, a fim de atender às expectativas do mercado de trabalho.11 Nota-se que essa 

abordagem tem acarretado algumas distorções. Por exemplo, os estudos 

mencionados levam a crer que falar de ensino profissionalizante no século XIX 

corresponderia tão somente a examinar a educação das massas em nível elementar. 

Outra distorção notável nesses estudos diz respeito ao entendimento de que as 

iniciativas mais valorosas no campo do ensino profissional não obtiveram êxito 

devido à força da agricultura no Brasil. 

O estudo das proposições de Rui Barbosa foi aqui realizado com o intuito de 

contribuir para a possibilidade de uma diferente interpretação dessas questões. Para tanto, 

a hipótese geral investe contra a idéia de que os pareceres configurem uma espécie de 

tratado pedagógico, cópia de idéias estrangeiras, sem nexos com a realidade nacional. 

Diferentemente, buscou-se apresentá-los como um texto que, por ser ilustrativo do 

pertencimento do autor a um determinado grupamento político, que disputava frente a 

outros o poder de falar e legislar sobre a instrução pública no país, tem seu significado 

atrelado à situação de Rui Barbosa no campo político sob o Segundo Reinado e da relação 

entre Estado e educação à época. Procura-se, assim, seguir outra diretriz do projeto 

supracitado, qual seja: entender os tipos de ensino em seu ambiente cultural e dar 

                                                 
11 Esses autores foram indicados por terem desenvolvido estudos sistemáticos em que procuraram 
abordar o ensino profissional no Brasil desde tempos remotos até épocas mais recentes. Cf. CUNHA, 
Luiz Antonio. O ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil escravocrata. São Paulo: 
Unesp; Brasília: Flacso, 2000.; MORAES, Carmen Sylvia Vidigal. A socialização da força de trabalho: 
Instrução “popular” e qualificação profissional no Estado de São Paulo – 1873-1934. São Paulo, 1990. 
300 f. Tese (Doutorado em Sociologia), Departamento de Sociologia, Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 
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historicidade aos discursos dos intelectuais e políticos envolvidos com a educação.12 

Nesse sentido, levou-se em conta a rede de sociabilidade da qual Rui Barbosa participava. 

Ao fazer um estudo de longa duração de “Sociologia das Filosofias”, 

Randall Collins formulou algumas observações sobre a relação entre o indivíduo e as 

idéias. Do seu ponto de vista, é totalmente improdutivo pensar a criação de idéias por 

indivíduos isolados. Esse seria o tipo de abordagem corrente responsável pela difusão 

do culto ao “gênio criador” ou ao “herói nacional”. O autor defende, em contrapartida, 

a perspectiva de que é possível demonstrar que os indivíduos que trouxeram à luz 

certas idéias estão localizados em padrões sociais típicos: grupos intelectuais, redes e 

rivais (competidores). A produção intelectual teria raízes, assim, no campo estrutural 

de forças do qual é parte.13

No caso aqui em estudo, compreendeu-se que o significado do parecer do qual 

Rui Barbosa foi relator estava no funcionamento do campo político brasileiro à época de 

sua produção. Elaborado pela Comissão de Instrução Pública, o documento em questão era 

portador de uma avaliação negativa a tal ponto que acompanhada de um projeto 

substitutivo que em tudo desqualificava a peça em análise. O que significa tal negativa, 

produzida por um grupo de políticos pertencentes ao mesmo partido dos membros do 

Gabinete Ministerial que propusera a reforma original, decretada em 19 de abril de 1879? 

Procurou-se, dessa forma, apreender o ambiente de disputa entre os sujeitos envolvidos 

com os planos de reforma educacional. 

                                                 
12 Cf. BONTEMPI JUNIOR, Bruno; WARDE, Mirian Jorge. Intenacionalização-Nacionalização de 
padrões pedagógicos e escolares do ensino secundário e profissional (Brasil, meados do século XIX ao 
pré-Segunda Guerra Mundial). 2003. Disponível em http://www.pucsp.br/pos/ehps. 
13 Cf. COLLINS, Randall. The sociology of philosophies: a global theory of intellectual change. 3 ed. 
Massachusetts: Harvard University Press, 2001. 
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Embora não seja possível compreender a proposta educacional contida nas 

proposições de Rui Barbosa unicamente como simbólica – visto que encerra uma série 

de perspectivas objetivas – entendeu-se que seu sentido poderia ser apreendido a partir 

do lugar que este discurso ocupou dentro do campo político à época e das representações 

que ele encerrava. O parecer elaborado por Rui Barbosa assume, assim, um caráter de 

semióforo. Segundo Carlo Ginzburg, semióforos são aqueles objetos que desempenham 

a função de significar. Diferentemente das “coisas”, os semióforos “têm a prerrogativa 

de pôr em comunicação com o visível o invisível, ou seja, eventos ou pessoas distantes 

no espaço e no tempo, ou até seres situados fora de ambos”.14 Na mesma linha, 

Krzysztof Pomian define o semióforo como “um objeto visível investido de 

significado”.15 O documento basilar deste estudo seria, além de propositor de uma 

reforma educacional, demarcador da participação de um determinado grupo nas 

discussões acerca da educação. 

Desse modo, foi considerado elemento fundamental para a compreensão da 

proposta de Rui Barbosa a sua participação em um grupo político específico. Fala-se 

aqui da facção representada pelo Partido Liberal Baiano, liderado pelo Conselheiro 

Manuel Pinto de Souza Dantas. Rui Barbosa estabeleceu relações muito íntimas com a 

família deste, principalmente com um seu filho, Rodolfo Epifânio de Souza Dantas, e a 

ligação entre eles exemplifica uma característica bastante própria da vida política do 

período, o apadrinhamento. 

                                                 
14 Cf. GINZBURG, Carlo. História noturna: decifrando o sabá. Trad. Nilson Moulin Louzada. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1991. p. 241. 
15 Cf. POMIAN, Krzysztof. História Cultural, história dos semióforos. IN: RIOUX, Jean-Pierre; 
SIRINELLI, Jean-François. Para uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. p. 71-95. 
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Uma das premissas deste trabalho é que o entendimento da escalação de 

Rui Barbosa para relator do parecer está na compreensão do entrecruzamento das 

expectativas de seu grupo político em relação à educação e das possibilidades 

intelectuais de seu autor para bem representar as proposições de seu grupamento. Este 

duplo movimento tem como perspectiva desviar-se da interpretação do texto em tela 

como fruto unicamente de uma “mente brilhante”, sem, entretanto, desconsiderar os 

méritos particulares do autor. 

Quando estudou as idéias de um moleiro italiano chamado Menocchio, 

perseguido pela Inquisição, Ginzburg afirmou que tal sujeito não era um caso 

representativo do que de mais comum havia em seu meio, mas sim um caso 

singular. Todavia diz o autor, a sua singularidade tinha limites bastante precisos, 

que assim resumia: “da cultura do próprio tempo e da própria classe não se sai a 

não ser para entrar no delírio e na ausência de comunicação”. Isto porque, tal qual a 

linguagem, a cultura garante ao indivíduo um “horizonte de possibilidades 

latentes”, como uma “jaula flexível e invisível dentro da qual se exercita a 

liberdade condicional de cada um”.16 O caso de Rui Barbosa pode ser entendido 

dessa maneira: suas posições em matéria de educação, embora marcadas por 

características próprias de sua autoria, comungavam com os fundamentos comuns 

ao grupo para o qual o seu discurso era direcionado. 

Rui Barbosa era, à época, um intelectual a serviço do Partido Liberal. O uso 

do termo intelectual requer alguns esclarecimentos. Segundo Jean-François Sirinelli, os 

intelectuais constituem, por sua composição, um sub-objeto da História. Isto porque, ao 

                                                 
16 Cf. GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 
Inquisição. 3 ed. Trad. Maria Betânia Amoroso. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. p. 27. 
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longo do tempo, esse grupamento social apresentou-se sob uma forma e contornos muito 

vagos e foi numericamente pouco significativo. Em sua definição, há duas formas de 

compreender o intelectual: uma mais "ampla e sociocultural", que engloba os criadores e 

os mediadores culturais, e outra mais estreita "baseada na noção de engajamento". Rui 

Barbosa foi aqui entendido dentro da primeira perspectiva, em que Sirinelli agrupa casos 

como o de jornalistas, escritores e professores secundários. 17

No caso de Rui Barbosa, ele fazia parte do agrupamento que foi objeto do 

estudo desenvolvido por Sérgio Adorno – Os aprendizes do poder. De acordo com este 

autor, os homens formados nas academias de Direito – os bacharéis – representavam 

os principais intelectuais da sociedade brasileira do século XIX.18 Embora essa 

afirmativa seja discutível, posto que havia participantes efetivos dos debates políticos 

que se travaram à época, que não possuíam tal formação19 – leva-se em conta esta 

proposição a fim de entender os significados dos pareceres aqui em análise. 

 

                                                 
17 Cf. SIRINELLI, Jean-François. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1996. p. 231-269. As citações remetem às páginas 234; 242. 
18 A formação jurídica – seja na Universidade de Coimbra, seja nas Faculdades de Direito no  Brasil – 
tem sido considerada o elemento de homogeneização da chamada elite imperial brasileira. Segundo José 
Murilo de Carvalho, essa formação constituía um elemento “poderoso de unificação ideológica”. É na 
mesma linha de entendimento que Sergio Adorno fez suas considerações. Cf. CARVALHO, José Murilo 
de. A construção da ordem: a elite política imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 65.; ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1988. p. 79. 
19 Ainda é preciso mais trabalhos que incidam sobre essa temática, principalmente no que se refere à 
segunda metade do século XIX. No tocante ao início dessa centúria, alguns trabalhos lançam luzes 
nuançadas sobre esse fenômeno, o que pode instigar novas investigações sobre o outro período que 
dispõe de uma interpretação já clássica. Cf. FERNANDES, Paula Porta Santos. Elites dirigentes e 
construção nacional: a formação de um corpo de funcionários do Estado no Brasil, 1808-1838. São 
Paulo, 2000. 415f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo.;  DIAS, Maria Odília da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasil. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, nº 278, jan./mar.1968. p. 105-197. 
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Questões e método da pesquisa 
 

Nesta pesquisa foram analisadas duas questões centrais. A primeira é: que 

elementos mobiliza Rui Barbosa para construir sua argumentação? Cabem aí os 

modelos educacionais levantados, os autores citados, as práticas educativas propostas 

como exemplares. A segunda: de que modo o diagnóstico e o prognóstico educacionais 

presentes nos pareceres espelham e representam um projeto coletivo do grupamento 

político do qual o autor fazia parte? 

Na tentativa de responder essas perguntas, seguiram-se procedimentos 

historiográficos básicos. Primeiramente, realizou-se a heurística das fontes, ou seja, 

sua localização e reunião. Depois, a crítica documental, que constitui uma etapa 

fundamental da pesquisa histórica. Por fim, realizou-se a sua hermenêutica, ou análise 

dos testemunhos que proporcionou a escrita da história aqui contada. Partindo do 

princípio de que uma característica da História da Educação consiste na aplicação dos 

procedimentos historiográficos ao estudo de objetos pertencentes ao universo 

educacional, esta pesquisa incluiu a leitura e exposição minuciosas do parecer sobre o 

ensino secundário, a fim de extrair os elementos que facultem a exploração das 

proposições pedagógicas contidas no documento. 

A análise recaiu sobre a proposta de Rui Barbosa para os ensinos 

secundário e profissional – ou técnico, como chamado à época. Entende-se que, pensar 

um estudo sobre a proposta requer que se leve em consideração não apenas as 

formulações strito sensu sobre as modalidades de ensino. Há que se considerar, 

também, o ambiente em que se apresentou uma tal formulação, contando-se aí a 

“ferramenta mental” de que dispunha o autor, os laços sociais nos quais estava 
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envolvido. Isto porque, ao pensar a cultura como um sistema de representações e 

práticas, é impossível pensar o campo educacional dissociado de todos os outros que 

compõem a vida social de uma determinada época. Dito de outro modo, o 

entendimento das proposições apresentadas por Rui Barbosa para a organização do 

ensino secundário não encontra solução se não forem levados em conta fatores 

exógenos ao mundo da educação, mas que com ele interagem continuamente. 

A fim de responder às questões levantadas, o documento basilar para 

esta pesquisa consiste do próprio texto dos pareceres, e mais detidamente no que 

diz respeito ao ensino secundário e superior.20 O primeiro procedimento utilizado 

para a compreensão da peça em questão foi a descrição do documento, realizado no 

intuito de aclarar a sua composição interna, bem como buscar informações iniciais 

acerca de sua origem e destinação. Seguiu-se, assim, uma diretriz da História 

Cultural: primeiro o visível, depois o invisível; primeiro a forma, depois a função; 

“ver e descrever o que vê”.21

A análise do conteúdo dos pareceres recaiu sobre os modelos educacionais 

apresentados por Rui Barbosa, os autores por ele citados para dar sustentação a suas 

idéias, os dados estatísticos apresentados, as disciplinas que compuseram os programas 

substitutivos propostos, as finalidades apontadas pelo autor para cada uma daquelas 

modalidades de ensino. Os elementos aí contidos foram tabulados de forma a gerar um 

conjunto de dados que esclarecessem pontos fundamentais para o entendimento das 

proposições de Rui Barbosa. 

                                                 
20 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). 
21 Cf. POMIAN, Krzysztof. História Cultural, história dos semióforos. IN: RIOUX, Jean-Pierre; 
SIRINELLI, Jean-François. Para uma História Cultural. Lisboa: Estampa, 1998. p. 71-95. 
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Além disso, outros testemunhos compuseram o universo heurístico desta 

pesquisa. Recorreu-se também à correspondência, ativa e passiva, de Rui Barbosa com 

alguns de seus interlocutores. Destacam-se aí as cartas trocadas com o Conselheiro do 

Império e chefe do Partido Liberal Baiano, Manuel Pinto de Souza Dantas; com o filho 

deste, Rodolfo Epifânio de Souza Dantas; com os primos, Albino José Barbosa de 

Oliveira, também Conselheiro, e Antonio d’Araújo Ferreira Jacobina; e ainda procedeu-se 

a busca de outras mais, que pudessem contribuir para o rastreamento das relações pessoais 

e políticas que envolviam a figura de Rui Barbosa à época dos pareceres. 

Se o estudo de uma figura como Rui Barbosa encontra inconvenientes por 

conta da quantidade de estudos que a ele foram dedicados, a importância histórica 

atribuída ao indivíduo também produz facilidades ao pesquisador que se dedica a 

estudá-lo. Neste caso, pôde-se contar com a comodidade de dispor das obras completas 

de Rui Barbosa, que envolvem textos políticos, jurídicos, cartas e, o que mais importa 

aqui, os de caráter pedagógico.22

Outro testemunho a que se recorreu foi o que se encontra nos Anais do 

Parlamento Brasileiro. As falas aí reunidas são elucidativas das discussões em torno 

das questões educacionais travadas durante o tempo em que Rui Barbosa esteve à 

frente da Comissão da Instrução Pública. Estabelecer contato com esta documentação 

possibilitou o cotejo entre as proposições apresentadas nos pareceres, as idéias 

defendidas no palco da Assembléia e as ações perpetradas na condição de presidente 

daquela comissão. 

                                                 
22 O Decreto-Lei nº 3.668, de 30 de setembro de 1941, dispõe sobre a publicação das Obras Completas de 
Rui Barbosa. Cf. REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Coleção das Leis de 1941. (Atos 
do Poder Executivo, vol. V, Decretos-lei de julho a setembro). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1941. 
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Foi indispensável para a compreensão da proposta em análise a localização 

de seu autor em um universo discursivo pedagógico e político bem delimitado. O 

documento elaborado por Rui Barbosa foi visto aqui como parte de uma discussão para 

a qual ele elaborou uma intervenção. Procurou-se, assim, evitar a definição do autor 

como inovador absoluto e como propugnador de “idéias fora do lugar”. O texto por ele 

produzido foi analisado como peça de uma situação histórica determinada. O parecer 

não foi lido como pertencente ao indivíduo duas vezes candidato à presidência da 

República, ou o consagrado jornalista, jurista e político. A obra em questão foi lida 

sob a ótica de sua historicidade, como tendo sido produzida por um jovem 

deputado, ainda em busca de seu estabelecimento no campo político. 

Com vistas a atender as expectativas acima arroladas, no Capítulo I está 

traçado um panorama da política imperial até a época da produção do documento aqui 

analisado. Também se parte do entendimento de que, no momento da elaboração dos 

seus pareceres, Rui Barbosa fazia parte de uma dada estrutura de sociabilidade que 

lhe dava as bases para as idéias nele defendidas. No Capítulo II examina-se a 

proposta de Rui Barbosa para o programa de estudos do Pedro II. Para tanto, fornece 

uma caracterização do parecer e do projeto substitutivo que o acompanhou e as 

proposições para o ensino naquela instituição. No Capítulo III, defende-se a 

perspectiva de que o texto produzido pelo deputado baiano era resultado da 

realidade tanto intelectual, quanto material, vivida pelo Brasil naquele momento.  
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Capítulo I 
 

Rui Barbosa na política imperial brasileira 
 

 
“A história humana não se desenvolve no campo 
das idéias, mas sim no mundo sublunar em que os 
indivíduos, de modo irreversível, nascem, 
infligem sofrimentos ou são a eles submetidos, e 
morrem.” (Carlo Ginzburg) 

 

 

egundo David Hamilton, no século XIX, principalmente nas 

últimas  décadas, a Pedagogia moderna foi definida na sua forma 

ainda hoje conhecida.23 Os ideais difundidos pelo Iluminismo na centúria 

precedente forneceram os subsídios necessários para a defesa da expansão da 

escolarização básica para a formação dos cidadãos e da instrução secundária e 

superior para a formação das elites dirigentes. Os Estados Nacionais que se 

consolidaram nesse período tomaram para si a responsabilidade de oferecer uma 

formação escolar antes quase monopolizada por instituições religiosas. Três 

características fundamentais definiriam o campo  pedagógico à época: 

secularização, liberdade de ensino e sistematização. Não obstante a aparente 

homogeneidade desse fenômeno, é preciso ter claro que havia nuances próprias a 

cada situação nacional, ou mesmo embates entre os ideólogos de cada nação.24

S 

                                                 
23 Cf. HAMILTON, David. Notas de lugar nenhum: sobre os primórdios da escolarização moderna. 
Revista Brasileira de História da Educação, nº 01, 2001, p. 45-73. 
24 Acerca desses aspectos pode-se consultar CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad. Álvaro 
Lorencini. São Paulo: UNESP, 1999.; EBY, Frederick. História da educação moderna: teoria, 
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Nesse período, o mundo ocidental vivenciou a realização crescente dos 

Congressos e das Exposições. Verdadeiras vitrines mundiais, nessas ocasiões os países 

expunham seus símbolos de progresso, material e espiritual. O Brasil participou dos 

eventos internacionais e organizou exposições nacionais. Nesses espaços, a educação 

mantinha cadeira cativa e lugar de destaque. Eram apresentados resultados alcançados, 

métodos de ensino, materiais didáticos. Toda sorte de instrumentos relacionados ao 

mundo pedagógico figurava nesses ambientes. Personagens de destaque social no 

assunto realizavam palestras para defender as inovações educacionais25. 

Os três últimos decênios do século dezenove foram definidos por Roque 

Spencer Maciel de Barros como sendo um período marcado pela existência de uma 

“ilustração brasileira”, que se opunha ao pensamento tido como conservador. Formada 

por membros da elite dirigente do país, tinha em mente conduzir o Brasil pelos trilhos 

do progresso e da civilização, acompanhando as nações vistas como mais 

desenvolvidas. Os rumos dos diferentes tipos de ensino eram o ponto de pauta das 

discussões no setor educacional. A educação constituía um dos lugares que figuraram 

constantemente nos debates da época.26 No Parlamento Brasileiro deram-se muitas 

dessas discussões. É nesse locus que se podem compreender as proposições 

formuladas por Rui Barbosa. 

 

                                                                                                                                             
organização e práticas educacionais. 2 ed. Porto Alegre: Globo, 1976.; FERRER, Alejandro Tiana; 
SAUTER, Gabriela Ossenbach; FERNÁNDEZ, Florentino Sanz (orgs.). Historia de la educación (Edad 
Contemporánea). Madri: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002. 
25 Cf. KUHLMANN JUNIOR, Moysés. As grandes festas didáticas: a educação brasileira e as 
exposições internacionais. São Paulo, 1996. 246 f. Tese (Doutorado em História Social). Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 
26 Cf. BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São Paulo: 
USP/FFCL, 1959.  
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1.1 – Divisões, conflitos, conciliações: o jogo político imperial 
 

A história da política partidária brasileira do Segundo Império (1840-

1889) foi marcada pela existência de basicamente dois partidos, que se revezaram 

no poder devido à estrutura organizacional pautada na composição de Gabinetes 

Ministeriais. De um lado, o Partido Conservador, de outro, o Partido Liberal. Seus 

membros disputavam os cargos na estrutura política da época, que contava, além do 

Poder Executivo (formado pelo Imperador e o Conselho de Ministros), com o 

Senado (composto por um número de Senadores que variou entre cinqüenta e 

sessenta), com a Câmara dos Deputados (com uma variação entre cem e cento e 

vinte e cinco assentos) e com o Conselho de Estado (com doze Conselheiros 

ordinários e doze extraordinários). 

Em 1841 foi criado o cargo de Presidente do Conselho de Ministros, 

espécie de Primeiro Ministro ao lado do Imperador, semelhante ao que ocorria na 

política inglesa. Costumeiramente, D. Pedro II escolhia o Presidente e este ficava com 

a tarefa de selecionar seus colaboradores. Até 1861, eram seis Ministérios; depois 

desse ano, sete. Ao longo do Segundo Império sucederam-se trinta e seis gabinetes, 

sendo que quatorze foram chefiados pelo Partido Conservador e quinze pelo Partido 

Liberal. A superioridade numérica não deve, todavia, causar enganos: os 

conservadores governaram por vinte e seis anos em média, contra treze dos liberais. 

Além desses partidos, é preciso destacar a presença de outros dois, que 

existiram em épocas distintas e que dividiram espaço com eles. Um, foi o Partido 

Progressista, cuja vida abrange os anos entre 1864 e 1868 e que nasceu do chamado 

movimento de Conciliação, iniciado em 1853 e encerrado em 1868. O outro, foi o 
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Partido Republicano, fundado em 1870 e resultante do fim do movimento e do partido 

supracitado, que esteve presente até o final da Era Imperial. Este último constituiu de 

fato uma presença marcadamente diferençada num cenário delimitado pelos embates 

entre conservadores e liberais, ambos monarquistas.27

Da composição partidária, é importante ressaltar a origem de seus 

membros. Embora se possa acreditar, à primeira vista, tratar-se de entidades totalmente 

antagônicas desde sua raiz social, a análise realizada por José Murilo de Carvalho 

revela nuanças esclarecedoras. Neste sentido, ele destaca que o Partido Conservador 

compunha-se basicamente de funcionários públicos e donos de terras, enquanto o 

Partido Liberal somava prioritariamente em seus quadros profissionais liberais e 

proprietários rurais. A observação deste quadro desmitifica a representação que se tem 

do período, de que de um lado estavam os grandes proprietários rurais, retrógrados, e 

de outro os profissionais liberais, renovadores.28

Outro dado útil a uma melhor compreensão da situação consiste no fato de 

que os donos de terras ligados ao Partido Conservador, em geral, provinham de áreas 

de produção agrícola exportadora e de colonização antiga, que primavam por uma 

política nacional e pela estabilidade do sistema, garantida pela centralização. São 

exemplos desta situação Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Quanto aos liberais, em 

sua maioria eram representantes da produção para o comércio interno de regiões como 

Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, que lutavam por menor centralização 

política. Além das divergências entre os partidos, Carvalho chama a atenção para as 

                                                 
27 Sobre esses aspectos ver CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política 
imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 204-
210. 
28 Cf. CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial; O teatro das 
sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 211-215. 
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disputas internas aos partidos, principalmente dentro do Partido Liberal, que 

apresentava distinções no que diz respeito aos Estados do Nordeste (como a Bahia) e 

os do Sudeste (como São Paulo).29

 

1.2 –  O retorno do Partido Liberal 
 

Dentro da política de revezamento dos partidos na composição dos 

gabinetes ministeriais, chegara a vez dos liberais, após dez anos de domínio 

conservador (desde 1868, com a queda do gabinete presidido por Zacarias de Góis e 

Vasconcelos). O nome mais provável para substituir Luis Alves de Lima e Silva, o 

Duque de Caxias, na presidência do Conselho, era o do liberal destituído uma década 

atrás. Com a súbita morte deste, foi convidado o seu correligionário João Lins Vieira 

Cansanção de Sinimbu. O aceite foi dado no mês de fevereiro de 1878, e o novo 

gabinete, apresentado a 05 de março.30

A missão a ser desempenhada pela nova formação e nova direção 

partidária tinha suas razões no encerramento da Guerra do Paraguai, com a qual o 

Brasil havia estado envolvido nos últimos cinco anos. O término do conflito trouxe à 

baila assuntos referentes às reformas sociais, vistas como imprescindíveis por D. Pedro 

II. Corroborava para isto a visibilidade social alcançada por militares e por escravos 

que participaram da guerra. Uma maior representatividade política e a chamada 

“questão do elemento servil” foram os assuntos que emergiram em fins dos anos 1860. 

                                                 
29 Cf. CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial; O teatro das 
sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 217-225. 
30 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República). p. 185-187. 
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O governo, sob o comando dos conservadores, não conseguia avançar nessas questões 

e, por isso, o monarca optou por uma nova composição que lhe fosse favorável.31

Foi nesse cenário de retomada do gabinete ministerial pelo Partido Liberal 

que teve início a história dos pareceres elaborados por Rui Barbosa acerca da reforma 

da instrução pública. Na composição ministerial apresentada por Cansanção de 

Sinumbu constavam os nomes de Osório Duque Estrada, Silveira Martins, Lafayette 

Rodrigues, Eduardo de Andrade Pinto, Barão de Vila Bela. Além desses, compunha o 

grupo Carlos Leôncio de Carvalho, então professor da Faculdade de Direito de São 

Paulo, na pasta do Império, após recusa de José Bonifácio. 

Leôncio de Carvalho integrava o grupo que entendia ser o melhor 

direcionamento para a educação nacional a instituição do ensino livre. Tendo isto 

como diretriz principal, fez baixar, a 19 de abril de 1879, o Decreto nº 7.247, que 

reformava o ensino primário e secundário no município da Corte e o superior em todo 

o Império. Como algumas disposições contidas nessa lei eram de atribuição do 

Legislativo, foi necessário submetê-lo a sua aprovação. Aí entrou em cena Rui 

Barbosa, como sempre que se fazia necessário para seu grupo. 

 

1.3 – Tecendo a rede de sociabilidades 
 

À época dos pareceres, Rui Barbosa ainda se encontrava em um dos 

momentos de formação de quem viria a ser o afamadíssimo intelectual e político 

que concorreu à presidência da República por duas vezes nos primeiros anos do 

                                                 
31 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República).; CARVALHO, José Murilo de. A 
construção da ordem: a elite política imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
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século XX. A produção dessa peça parlamentar constitui, assim, um dos pontos da 

trajetória realizada por ele até a candidatura à presidência do país. Não se quer 

dizer com isso que seja possível antever nos acontecimentos passados a 

premeditação daquilo que o futuro lhe reservava, muito menos denotar na 

elaboração dos pareceres o vulto político que viria a se tornar. 

O certo é que, ao longo de sua formação, ele acumulou os elementos que o 

tornariam o melhor nome para defender os interesses de seu grupo no momento em 

que elaborou a proposta aqui estudada. Não apenas elementos intelectuais, mas também 

acumulou relações sociais que lhe permitiram inserir-se no campo político. É o caso da 

ligação estabelecida entre Rui Barbosa e Manuel Pinto de Souza Dantas, Conselheiro 

Imperial e chefe do Partido Liberal Baiano. Estes laços fortaleceram-se na década de 

1870, destacadamente a partir de 1874 – quando da morte de João José Barbosa, pai do 

jovem advogado – e somente vieram a se abalar com o movimento que culminou na 

Proclamação da República, em 1889. 

As constantes disputas entre os partidos desenrolavam debates intensos que 

extrapolavam o espaço das assembléias e chegavam ao ambiente da imprensa. Nesses 

confrontos, eram convocados de ambos os lados os melhores oradores e escritores para 

fazer uso da palavra em defesa de sua agremiação. Rui Barbosa atuou muitas vezes 

nessas contendas, direta ou indiretamente, discursando ou elaborando projetos e 

pareceres a serem apresentados por ele ou por outros membros de sua facção. É no 

pertencimento a este grupo que se crê um melhor entendimento das proposições de Rui 

Barbosa sobre a educação, destacadamente o ensino no Colégio Pedro II. Isto por se 

entender que o então deputado ocupava um lugar específico nesse grupamento àquele 
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tempo. As relações aí estabelecidas deram o tom das contribuições recebidas pelo autor 

no momento da composição de seu parecer. 

Ainda há outras duas relações pessoais de Rui Barbosa que merecem 

atenção. Uma é a que o ligou ao Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira. Ele era 

primo de seu avô e já havia ajudado seu pai, João Barbosa, a concluir os estudos 

superiores na Faculdade de Medicina da Bahia e a iniciar sua carreira. Auxiliou 

também a Rui Barbosa. A outra relação é a que se estabeleceu com Antonio d'Araújo 

Ferreira Jacobina. Ele casou-se com a filha mais velha do Conselheiro Albino na época 

em que João Barbosa estava na Corte como deputado. São dois laços de parentesco que 

Rui Barbosa herdou de seu pai e que lhe foram válidos ao longo de sua carreira. 

 

1.4 – A formação de Rui Barbosa 
 

Contava Rui Barbosa pouco mais de trinta e dois anos de idade à época dos 

pareceres sobre a reforma da instrução. Filho de João José Barbosa de Oliveira e Maria 

Adélia Barbosa de Oliveira, nasceu em 05 de novembro de 1849 na cidade de 

Salvador. Estudou primeiras letras com Antônio Gentil Itapiranga, pelo método de 

Castilho, com o que, tornou público o professor, aos cinco anos de idade aprendera 

análise gramatical em quinze dias. 

Rui Barbosa realizou os estudos secundários no Ginásio Baiano, dirigido 

por Abílio César Borges, futuro Barão de Macaúbas – que depois seria proprietário de 

uma escola na Corte onde continuaria a trabalhar na vanguarda dos métodos de ensino. 

No Ginásio, foi aluno destacado, chegando mesmo a ser orador da turma, quando de 
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sua formatura. Participou também dos diversos concursos literários promovidos pelo 

diretor da escola. É desta época o primeiro escrito seu de que se tem notícia. Ainda foi 

redator de um jornal produzido pelos alunos e que circulava no Ginásio. Quando 

terminou o secundário, Rui Barbosa contava quinze anos de idade, um a menos que o 

exigido pela lei para dar entrada num dos cursos superiores. Era prática corrente à 

época a adulteração da data de nascimento a fim de garantir a matrícula dos 

pretendentes. João Barbosa, todavia, não aceitou tomar tal medida e recomendou que 

seu filho passasse um ano aprofundando os estudos da língua alemã. 

Sua passagem pela Faculdade de Direito do Recife não foi das mais 

tranqüilas. De início, teve de fazer todas as provas, visto que os exames de 

preparatórios prestados no Ginásio Baiano não eram válidos para matrícula ali. 

Superada esta etapa, matriculou-se a 12 de março de 1866. No segundo ano, recebeu 

um “simplesmente” como nota do professor Menezes Drummond, que, ao que parece, 

não votava muitas simpatias pelo aluno por conta de divergências ideológicas, uma vez 

que aquele era ultramontano e este já adverso a tal doutrina. 

Além das questões acadêmicas, problemas de outras ordens iriam 

tumultuar os anos passados por Rui Barbosa no Recife. Ele enfrentou problemas de 

saúde, diagnosticados à época como congestão cerebral. Também foi neste período que 

faleceu sua mãe. Não bastassem essas atribulações, as disputas políticas entre João 

Barbosa e Luis Antonio, um seu cunhado que tinha algumas relações na Faculdade de 

Direito do Recife, seria um dos fatores da transferência para São Paulo. Alia-se a esses 

elementos o desejo de seu pai de que conhecesse as duas academias. 

E foi assim que em 1868 Rui Barbosa chegou às terras paulistas para dar 

prosseguimento aos estudos superiores. Cursaria o terceiro ano. Na mesma leva, 
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transferiu-se Castro Alves. Dava-se, assim, continuidade à convivência que 

remontava ao Ginásio Baiano. Na sua chegada à capital paulista, duas grandezas 

chamaram a atenção de seus futuros colegas que dividiam com ele a embarcação: as 

dimensões de seu crânio e a quantidade de caixotes com livros que compunham a 

maior parte de sua bagagem. 

Ao desembarcar, Rui Barbosa já estava entregue aos cuidados de Saldanha 

Marinho, então presidente da Província, a quem fora apresentado pelo pai. Por conta 

disso, ficou hospedado no Palácio do Governo, até encontrar uma república onde 

pudesse se estabelecer. Essa moradia encontrou na antiga Ladeira da Constituição, no 

Largo de São Bento. Nessa república, conviveu com Santos Werneck, Felix José da 

Costa, Emídio dos Santos Lobo e Adriano Fortes de Bustamante, além da presença 

esporádica do velho amigo Castro Alves. 

A chegada à Faculdade de Direito de São Paulo deu-se sob um hábito dos 

mestres dessa academia frente aos alunos transferidos do Recife: uma sabatina. Rui 

Barbosa causou boa impressão nos professores que o argüiram, dentre eles José 

Bonifácio, o moço, importante figura na casa. Motivado pelos elogios recebidos, 

lançou-se de imediato à vida política e literária. Tornou-se membro da sociedade 

acadêmica Ateneu Paulistano, presidida por Joaquim Nabuco e que tinha por divisa a 

tríade “Deus, pátria e liberdade”. Em 18 de março daquele ano, celebrou-se a primeira 

sessão anual em que foram apresentados como sócios efetivos Rui Barbosa, Castro 

Alves, Pereira do Rego, Negreiros Lobato e Ribeiro Rosado. A tese discutida pelos 

membros da sociedade foi: “Qual a verdade sobre Catilina?”. 

A estréia na imprensa deu-se a 11 de junho do mesmo ano. Rui Barbosa 

escreveu um artigo em que discutia a centralização das academias, no jornal político e 
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literário A Independência, fundado por Joaquim Nabuco. O texto em questão saía em 

oposição a um outro publicado no Imprensa Acadêmica – então o mais importante 

periódico produzido pelos alunos da Faculdade – dirigido pelo estudante Cândido 

Leitão, ligado ao Partido Conservador. Nesse escrito, o autor afirmava ser a Faculdade 

de Direito de São Paulo “um sorvedouro improfícuo dos dinheiros públicos”. 

A 07 de julho ocorreu a inauguração da Loja América, e Rui Barbosa 

iniciou sua atuação na Maçonaria. Naquela data, além dele, discursaram Freitas 

Coutinho, Pamplona de Meneses, Ferreira Nobre e Vitorino Brito. Encerrou a sessão 

Antonio Carlos, o Venerável da Loja América. Não tardou para Rui Barbosa eleger-se 

o orador da sociedade e, nessa função, enfrentou Antonio Carlos, na defesa do projeto 

que tornava obrigatório aos membros da instituição a libertação dos ventres de suas 

escravas e tornava esta condição sine qua non para a admissão de novos elementos. 

Vitoriosa a proposta de Rui Barbosa, renunciou o Venerável. Outra ação dos membros 

da Loja América foi a fundação de escolas noturnas para trabalhadores analfabetos. A 

atuação do jovem baiano na maçonaria encerrar-se-ía com a formatura em Direito. 

Seguiu-se por todo o ano a atividade política e literária de Rui Barbosa. No 

Ateneu Paulistano, dissertou sobre a questão: “Qual a influência do celibato clerical 

sobre o desenvolvimento do povo?”. No Teatro São José, em 03 de agosto, recitou o 

poema Humaitá, extenso como já era de seu estilo, publicado posteriormente na 

Imprensa Acadêmica. Ainda nesse mês, a sociedade acadêmica promoveu um 

banquete no Hotel de França em homenagem a José Bonifácio, o moço. Em 11 de 

novembro, Rui Barbosa foi eleito presidente efetivo do Ateneu Paulistano e Castro 

Alves 1º Orador. Durante seu mandato, imprimiu feição estritamente política à 

sociedade, passando-se a discutir temas sobre democracia e liberdade. 
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Em 15 de outubro, Rui Barbosa protagonizou um episódio dos mais 

polêmicos de sua vida acadêmica. Naquela data, Cândido Leitão, então diretor-chefe 

do Imprensa Acadêmica, com o apoio de Rodrigues Alves, propunha que os alunos do 

curso de preparatórios anexo à Faculdade tivessem direito a voto nas eleições para a 

chefia do dito periódico. Esse era um cargo de grande visibilidade, visto que o 

Imprensa Acadêmica constituía o mais importante jornal estudantil e o redator-chefe 

acabava por ser uma espécie de guia político do alunado. Em apoio a essa idéia partiu 

Joaquim Nabuco. Rui Barbosa pôs-se contra, alegando ser repugnante a equiparação 

entre os “bichos” e os estudantes da Faculdade. Após calorosa disputa, Rui Barbosa 

saiu vencedor por 59 votos contra 17 favoráveis a Joaquim Nabuco. A posição adotada 

por Rui Barbosa lhe valeu a antipatia dos alunos do curso anexo, que chegaram a 

fundar um jornal, o Quinze de Outubro, para protestar contra a atitude do baiano, 

definida por eles como antidemocrática. 

Desse ano de sua formação, o terceiro de seu curso superior, Rui Barbosa 

deixou anotações de obras com que estabeleceu contato. Figuram dentre elas, 

L’Angleterre et la vie anglaise, de Esquiros; Politique Radicale, de Jules Simon; 

L’instruction publique et le suffrage universel, Discours populaires e Conferências 

sobre Horace Mann, todos de Edouard Laboulaye; Introduction à l’histoire du XIX 

siècle, de Gervinus; Lettres sur l’Angleterre, de Louis Blanc; Thomas Jefferson, de 

Cornelis de Witt; Allemands et Fraçais, de Henri Heine; Discours e L’Eglise libre 

dans l’Etat libre, ambos de Montalembert; Les apôtres, de Ernest Renan; Un roi 

constituitionel – Léopold I, de Emile de Lavaleye; L’Espagne et l’esclavage dans le 

iles de Cuba et de Porto Rico, de Augustin Cochin; L’education dês femmes et des 

affanchis en Amérique, de Hippeau; Les Etats Unis pendant la guerre 1861-1865, de 

 28



August Langel; Macbeth – The tempest, de Shakespeare; Reformateurs et publicistes 

de l’Europe, de Franck; Les Etats Unis en 1861, de George Froh; O homem que ri, de 

Vitor Hugo; Considerações acerca da Revolução Francesa, de Burke; Histoire des 

Girondins, de Lamartine; Decadence de la Monarchie, de Eugène Pelletan. 

Essa longa relação fornece algumas idéias sobre as leituras que Rui 

Barbosa fez durante sua passagem pela Faculdade de Direito de São Paulo. Leituras 

que, com certeza, não lhe foram exclusivas. Joaquim Nabuco, em sua autobiografia, 

fez uma lista semelhante, excetuando-se um ou outro título.32 É relevante ter em mente 

que no ano de 1868 fizeram parte da mesma turma, além dos dois supracitados, Castro 

Alves, Rodrigues Alves e Afonso Pena, figuras de relevo político e social na história 

do Brasil. Conhecer as leituras que esses homens fizeram fornece dados para a 

compreensão das proposições de Rui Barbosa não como um discurso no vazio, mas 

como uma representação da realidade compartilhada.33  

 

1.5 – Entrada e atuação de Rui Barbosa no campo político 
 

Além da dívida financeira, Rui Barbosa herdou as relações pessoais 

estabelecidas por seu pai. É o caso da amizade com a família Dantas. Após a morte 

de seu progenitor, ele acabou sendo "adotado" por Manuel Pinto de Souza Dantas, 

Conselheiro do Império e chefe do Partido Liberal Baiano, seu padrinho na política. 

                                                 
32 Cf. NABUCO, Joaquim. Minha formação. Porto Alegre: Paraula, 1995. 
33 Sobre as informações acima arroladas cf. CARVALHO, Antônio Gontijo de. Prefácio. In: 
BARBOSA, Rui. Primeiros trabalhos. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1951. (Obras 
Completas, vol. I, t. I).; LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. Prefácio. In: BARBOSA, Rui. Queda 
do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1947. (Obras Completas, vol. XVI, t. I).; 
VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. 
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Foi esse acolhimento que garantiu a entrada de Rui Barbosa nesse ambiente e o 

papel a desempenhar no campo político. Passou a atuar nos bastidores da política 

parlamentar, na produção de textos que seriam apresentados pelas figuras de maior 

destaque, ou fazendo a defesa do Partido na tribuna parlamentar e na imprensa. 

Dentre as várias produções que saíram de sua pena estão os pareceres sobre a 

reforma da instrução de 1879.34

São vários os acontecimentos que elucidam as relações entre Rui Barbosa e 

o Conselheiro Dantas. É o caso da nomeação do jovem advogado para o cargo de 

Inspetor da Estação Central da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. O posto havia 

sido ocupado anteriormente por João Barbosa, que falecera em novembro de 1874. Em 

dezembro do mesmo ano foi nomeado Rui Barbosa, pelo provedor em exercício 

Cincinato Pinto da Silva, atendendo a pedido de Manuel Dantas. Receberia Rui 

Barbosa 250$000 mensais.35

No ano de 1876, Rui Barbosa tomou importante decisão. Resolvera ir para 

a Corte tentar a sorte em sua profissão. As dividas herdadas com o falecimento do pai e 

o projeto do casamento para breve levaram-no a abandonar a terra natal. Mais uma 

vez, porém, teve de recorrer à colaboração dos amigos para conseguir realizar a 

viagem. Não apenas auxílio material, mas também alguns contatos prévios foram 

realizados. Manuel Dantas não poupou esforços e enviou pelo jovem advogado 

                                                 
34 Cf. VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. 
35 Em carta a Rui Barbosa, datada de 09 de dezembro de 1874, assim se expressou Manuel Dantas: “Eu 
quisera, eu mesmo, assinar a tua nomeação, que ficou assentada por mim, desde que recebi uma carta de 
minha mulher, amiga de vocês informando-me do que se passara nas últimas horas da existência de teu 
Pai, e do que por ele fôra pedido a ela para pedir-me. É legado sagrado. 

A demora prejudica-te e autorizo o Cincinato a fazer a nomeação com os nossos amigos de luta, como 
verás.”. Cf. ARQUIVO DA CASA DE RUI BARBOSA. Correspondência do Conselheiro Manuel 
Pinto de Souza Dantas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1962. p. 15. 
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diversas cartas de apresentação. A exemplo, uma de 24 de maio daquele ano, 

endereçada ao Conselheiro Nabuco de Araújo, em que o chefe do Partido Liberal 

Baiano referiu-se a Rui Barbosa como um profissional de “talento já provado e 

conhecido e fortes estudos”.36 Em 09 de junho estava ele trabalhando no escritório de 

Antonio Alves de Souza Carvalho.37

Por esta época, era Rui Barbosa colaborador do Diário de Notícias, 

jornal liberal fundado em 1857, mantido pela família Dantas. Em fins de 1872, ao 

fazer uma viagem à Europa, Manuel Pinto de Souza Dantas confiou a Rui Barbosa 

a direção do periódico. Na condição de colaborador foram inúmeros os artigos 

produzidos por Rui Barbosa aí reproduzidos, sempre em favor de seu grupo. Se o 

Partido Liberal estava no poder ele saia em defesa; quando era oposição ao governo 

lá estava ele pronto para fazer críticas.38

Em julho de 1877, Rui Barbosa deu mais uma contribuição às causas 

defendidas por alguns membros do Partido Liberal, destacadamente aqueles ligados à 

Maçonaria. Naquele mês, chegava às livrarias a tradução de O Papa e o Concílio, de 

Janus (provável pseudônimo de um opositor ao papado de Pio IX, Doellinger). A 

história dessa publicação teve início no ano anterior, quando Rui Barbosa fazia uma 

série de leituras sobre a questão do referido pontificado. Nesse período, ele estreitou 

laços com Joaquim Saldanha Marinho, então grande líder maçom, e este lhe sugeriu a 

dita tradução. O trabalho foi encerrado em meados de maio de 1877, tendo Rui 

Barbosa elaborado uma introdução mais extensa do que a obra original. 
                                                 
36 Cf. ARQUIVO DA CASA DE RUI BARBOSA. Correspondência do Conselheiro Manuel Pinto de 
Souza Dantas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1962. p. 18s. 
37 Cf. VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. p. 86. 
38 Cf. ARQUIVO DA CASA DE RUI BARBOSA. Correspondência do Conselheiro Manuel Pinto de 
Souza Dantas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1962. p. 18s. 
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Imediatamente após a chegada do livro às lojas, a imprensa liberal tratou de 

fazer-lhe a propaganda. Em contrapartida, Rui Barbosa sofreu todo tipo de perseguição 

por parte dos católicos. O principal ponto de crítica da introdução por ele elaborada 

dizia respeito à infalibilidade do Papa. Em verdade, Rui Barbosa nunca se disse um 

irreligioso, apenas acreditava ser necessário defender a liberdade, que estaria correndo 

perigo com as decisões tomadas pelo Concílio Vaticano. Prova de sua religiosidade foi 

o fato de ter marcado seu casamento para data bem anterior à publicação do livro, a 

fim de fugir de represálias.39

É evidente que a troca de favores não se dava em mão única. O caso da 

produção do parecer aqui enfocado é disto um exemplo. Em carta de 13 de abril de 

1881, Rui Barbosa relatou a seu primo, Antonio d'Araújo Ferreira Jacobina, os 

sucessos envolvidos na tradução da obra de Norman Alisson Calkins, que receberia em 

português o título Lições de coisas. Nessa missiva, o deputado baiano aponta a causa 

principal que o levou a traduzir o livro, qual seja: conseguir dinheiro para sanar suas 

dívidas. A idéia ter-lhe-ía surgido a partir da constatação de que a reforma do ensino 

que estava em andamento na Bahia instituía um curso de lições coisas na escola 

normal. Seu plano era conseguir a aprovação do Conselho Superior de Instrução 

Pública para a adoção de sua tradução. Segundo Rui Barbosa, a empreitada em que se 

envolvera era mais que traduzir, mas adaptar uma série de proposições do texto 

original, tais como as que envolviam o sistema de medidas. Seu primo, Antonio 

Jacobina, colaborou nessa tradução, fazendo comentários ao texto.40

                                                 
39 Cf. VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. p. 
83-100. 
40 Cf. BARBOSA, Rui. Mocidade e exílio. 3 ed. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1949. p. 117. 
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Jacobina também viria a contribuir no processo de elaboração do parecer 

sobre a reforma da instrução pública. Além dos habituais comentários, ficou 

encarregado, por exemplo, de conseguir junto ao diretor de seção da Secretaria de 

Estado dos Negócios Estrangeiros, João Carneiro do Amaral, uma série de 

programas de estudos de escolas francesas, como a Politécnica e a de Pontes e 

Calçadas.41 Por sua vez, Rui Barbosa fez campanha pela adoção do Silabário 

Nacional, um manual de leitura para o ensino primário elaborado por Antonio 

Jacobina e que acabou publicado em 1883.42

A época vivida por Rui Barbosa foi marcada pela existência de jovens 

promessas na política brasileira. Faziam parte da convivência do parecerista figuras 

como José Bonifácio, o moço, Joaquim Nabuco, Martim Francisco, Martinho Campos, 

Rodolfo Dantas. Eram, todos eles, pertencentes a linhagens familiares de reconhecida 

relevância no cenário político nacional. Desde filhos a sobrinhos, ou primos, todos 

apareciam como herdeiros natos do poder familiar. Não era esse o caso do jovem Rui 

Barbosa. Seu pai não tivera a expressividade política necessária para garantir-lhe um 

legado considerável. Ocupara o posto de deputado provincial, a Diretoria de Instrução 

Pública e mais algum cargo secundário, mas não fora um grande nome. 

Mas, na microfísica do poder político imperial, Rui Barbosa não arcava 

apenas com o ônus das obrigações. Crescentemente via seus pedidos sendo atendidos 

pelos correligionários no que se referia a nomeações nos escalões mais baixos da 

hierarquia. É este o caso de duas solicitações atendidas no tempo do gabinete 

                                                 
41 A carta fazendo o pedido é de 06 de janeiro de 1881, a encomenda foi enviada em 14 de março. Cf. 
BARBOSA, Rui. Mocidade e exílio. 3 ed. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1949. p. 114, nota 2. 
42 É exemplo dessa campanha uma carta de 29 de março de 1883, remetida por Rui Barbosa a Afonso 
Augusto Moreira Pena, afim de que a cartilha fosse adotada em Minas Gerais. Cf. BARBOSA, Rui. 
Mocidade e exílio. 3 ed. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1949. p. 136s. 
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presidido por Martinho Álvares da Silva Campos, no primeiro semestre de 1882. É o 

que relatam duas cartas do período, trocadas entre Rui Barbosa e Rodolfo Epifânio 

de Souza Dantas, nas quais este informa as nomeações de Bernardino José Santos 

Moreira, para o cargo de 2º escriturário do Ministério da Fazenda, e a de João Pinto 

da Silva, para solicitador dos feitos da Fazenda.43

Uma grande vitória sua foi a nomeação do seu primo Albino José Barbosa 

de Oliveira, que muito o auxiliara materialmente desde os tempos da Faculdade de 

Direito, paro o cargo de Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. O caso deu-se 

no final do ano de 1880, durante o Gabinete presidido por José Antônio Saraiva. 

Nesta oportunidade, Manuel Dantas estava responsável pela pasta da Justiça e, 

atendendo pedido de Rui Barbosa, fez a nomeação. Rui Barbosa retribuía bem todos 

os préstimos concedidos pelo primo.44

Mesmo assim, quando da produção do parecer sobre a reforma da instrução 

pública, Rui Barbosa ainda era um político em ascensão. Elegera-se pela primeira vez 

em 1877, chegaria à Corte no ano seguinte, exercendo dois mandatos consecutivos. 

Durante esse período, trabalhou na elaboração de diversas peças parlamentares, como a 

Lei Saraiva, que reformou as eleições, e o parecer aqui referido. Nestes textos, 

procurava defender não somente aquilo que lhe era caro, mas também as proposições 

comuns aos seus pares, àqueles que confiavam em seu poder de oratória. 

 

 
                                                 
43 Cf. ARQUIVO DA CASA DE RUI BARBOSA. Correspondência do Conselheiro Rodolfo Epifânio 
de Souza Dantas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1973. p. 84. VIANA FILHO, Luiz. A vida de 
Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. p. 124. 
44 Cf. ARQUIVO DA CASA DE RUI BARBOSA. Correspondência do Conselheiro Manuel Pinto de 
Souza Dantas. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 1962. p. 44. 
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Capítulo II 
 
 
 

A proposta de Rui Barbosa para o ensino no Pedro II 

 
 

“As pedras talhadas e encaixadas para compor 
uma casa não passam de um meio; a casa é o 
fim. Seremos também nós, como seres 
humanos individuais, não mais que um meio 
que vive e ama, luta e morre, em prol do todo 
social?” (Norbert Elias) 

 

 

 

osto provisoriamente em execução, o Decreto nº 7.247, de 19 a de 

abril de 1879, de autoria de Carlos Leôncio de Carvalho, que 

reformava a instrução primária e secundária no município da Corte e superior em todo 

o Império, aguardava parecer na Câmara dos Deputados. Em 16 de junho de 1880, 

Franklin Dória, que estava à frente da Comissão de Instrução Pública, foi nomeado 

presidente de Pernambuco.45 Para substituí-lo foi eleito Rui Barbosa, designado para 

relator do parecer acerca do referido decreto.46 Acompanharam-no nesse trabalho 

Ulysses Machado Pereira Viana e Thomaz de Bonfim Spinola.  

P

                                                 
45 Cf. PARECER nº 23 de 1880. Concede licença ao Deputado Franklin Dória para exercer a 
presidência de Pernambuco. IN: ANAES DO PARLAMENTO BRASILEIRO. Sessão de 16 de junho 
de 1880, p. 252. Vale a pena a leitura desta passagem dos Anaes pelo intenso debate travado pelos 
deputados no processo de aprovação da licença. 
46 “O Sr. Presidente nomeia para a Comissão de Instrução Pública, durante o impedimento do Sr. 
Deputado Franklin Dória, o Sr. Rui Barbosa.”. Cf. ANAES DO PARLAMENTO BRASILEIRO. Sessão 
de 25 de junho de 1880, p. 436. 
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O resultado dessa investida fez-se ver em dois momentos. O primeiro 

ocorreu a 13 de abril de 1882, quando foi apresentado à Câmara dos Deputados o 

parecer referente aos ensinos secundário e ao superior. A 12 de setembro do mesmo 

ano foi apresentada a parte referente ao ensino primário e às “várias instituições 

complementares da escola”. Ao final, a Comissão havia preparado três volumes – 

sendo que um foi publicado ainda no ano de 1882 e os demais em 1883 – que 

configuravam muito mais que pareceres, mas um novo projeto de reforma.47

 

2.1 – Uma radiografia do documento 
 

A leitura da folha de rosto do parecer é bastante informativa sobre diversos 

aspectos do documento em questão. Na linha superior, lê-se a inscrição “CAMARA 

DOS DEPUTADOS”. Em seguida, vem o título “REFORMA DO ENSINO 

SECUNDARIO E SUPERIOR”, acompanhado da indicação de que se trata de um 

Parecer e Projeto relativos ao Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879. Logo abaixo, 

segue a referência à data em que o estudo foi apresentado à Câmara – Sessão de 13 de 

abril de 1882 – pela Comissão de Instrução Pública composta por Rui Barbosa 

(relator), Thomaz do Bonfim Spinola e Ulysses Machado Pereira Vianna. 

Há, ainda, a indicação de que o parecer é seguido de um aditamento 

organizado na Secretaria da Câmara dos Deputados, contendo os projetos relativos ao 

assunto e seus respectivos andamentos, apresentados no decênio de 1870-1880. 

                                                 
47 Sobre esses aspectos ver MOREIRA, Thiers Martins. Prefácio. In: BARBOSA, Rui. Reforma do 
Ensino Secundário e Superior. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional. 1942. (Obras completas de Rui 
Barbosa, vol. IX, tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde).; LOURENÇO FILHO, 
Manuel Bergström. A pedagogia de Rui Barbosa. 4 ed. Brasília: INEP, 2001. 
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Finaliza a folha de rosto a indicação do local em que o impresso foi produzido (Rio de 

Janeiro, na Tipografia Nacional) no ano de 1882. O dito parecer constitui separata do 

Anexo M, ao volume III dos Anais do Parlamento Brasileiro – Câmara dos Deputados 

(Sessão de 1881-1882, 18ª Legislatura).48

A descrição minuciosa de uma simples folha de rosto não é despropositada, 

pois vem desfazer um reiterado equívoco relativo ao texto de Rui Barbosa: a afirmação 

de que os pareceres eram referentes ao projeto de reforma apresentado por Rodolfo 

Dantas49. O documento em tela, no entanto, é relativo à reforma implantada por Carlos 

Leôncio de Carvalho, tendo sido finalizados em 1882. 

O parecer é composto por dezesseis itens, que de agora em diante serão 

chamados de capítulos, dispostos na seguinte ordem: Despesas; Liberdade de ensino, 

Faculdades provinciais; Ciências Físicas e Naturais, Bacharelado; Taxas de 

inscrição, Propina; Liberdade científica, Programas, Duração do Curso, Exames; 

Liberdade de freqüência; Nomeações, Acessos, Acumulações, Concursos; Faculdades 

de Medicina; Faculdades de Direito; Escola Politécnica; Escola de Engenharia Civil; 

Escola de Minas; Curso Superior de Ciências Físicas e Naturais; Instituto Nacional 

Agronômico; Imperial Liceu Pedro II; Ensino Secundário em Geral. 

Em seguida ao parecer é apresentado o projeto substitutivo, composto de 

onze títulos, assim distribuídos: Disposições comuns aos estabelecimentos de ensino 

superior; Das faculdades de Medicina; Das Faculdades de Direito; Escola 

                                                 
48 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). 
49 Cf. ALMEIDA, José Ricardo Pires de. Instrução Pública no Brasil (1500-1889): história e legislação. 
Trad. Antonio Chizzotti. 2 ed. São Paulo: EDUC, 2000.; AZEVEDO, Fernando. As origens das 
instituições escolares. In: A cultura brasileira. Tomo III – A transmissão da cultura. 5 ed. São Paulo: 
Melhoramentos; Brasília: INL, 1976. 
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Politécnica; Escola de Engenharia Civil; Escola Nacional de Minas; Curso Superior 

de Ciências Físicas e Naturais no Museu Nacional; Instituto Nacional Agronômico; 

Instituto Meteorológico; Do Ensino Secundário; Disposições transitórias. 

Três anos haviam se passado entre a publicação do Decreto nº 7.247 – 

Reforma Leôncio de Carvalho – e a apresentação do parecer da Comissão de Instrução 

Pública. No preâmbulo ao referido documento, seu relator explicita as razões do tempo 

decorrido. Em primeiro lugar, afirma que o ato do poder executivo encontrou a Câmara 

envolvida nas discussões sobre a reforma eleitoral. A isto deveria somar-se a mudança 

na composição da Comissão de Instrução Pública, ocorrida em meados de 1880. Nesse 

ano, Franklin Dória, então à frente dos trabalhos, foi nomeado presidente da província 

de Pernambuco, sendo substituído na presidência da Comissão por Rui Barbosa. Para 

finalizar essa exposição de motivos, o parecerista chama a atenção para a minudência, 

extensão e multiplicidade dos assuntos escolares abordados pelo decreto em questão, o 

que exigia uma análise pautada e cautelosa dos termos. 

Dito isto, o relator ressalta que a educação consiste assunto da máxima 

importância para o futuro do país, a saber: “a formação da inteligência popular e a 

reconstituição do caráter nacional pela ciência de mãos dadas com a liberdade.” Diante 

disso, não poderia a Comissão julgar apressadamente questões que envolviam instituições 

novas, resultantes de longa propaganda e acalorados debates, figuradas naquilo que Rui 

defini como “audácia de uma generosa iniciativa” (o Decreto nº 7.247). 

Reclama, ainda, o deputado, das dificuldades de desenvolvimento do 

trabalho de que a Comissão fora incumbida. Elenca aí a falta de estatísticas do ensino, 

a “parcimônia, a incoerência, a superficialidade e insegurança dos subsídios oficiais”, 

o desgaste da Câmara, recém-saída da mencionada reforma eleitoral. Rui Barbosa 
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esforça-se para explicitar que sua natural simpatia pela reforma contida no decreto por 

ele avaliado – visto que fruto de um Gabinete chefiado pelo partido ao qual era filiado 

– não o privou de analisá-lo com a imparcialidade que a situação exigia. Afirma, 

inclusive, discordar da iniciativa do Poder Executivo de estatuir reformas próprias da 

competência da “representação nacional” – a Assembléia Legislativa. Iniciar a 

apresentação dos resultados pelo ensino superior foi justificado por aí serem mais 

aprofundados os elementos a julgar e resolver por “certas particularidades”, não 

declaradas, a ele inerentes.50

Ao final da leitura do texto que antecede à apresentação do projeto 

substitutivo elaborado pela Comissão de Instrução Pública, percebe-se que se trata 

menos de um parecer acerca do Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, do que de 

uma justificativa do próprio substitutivo apresentado. No decorrer da explanação, Rui 

Barbosa não fez mais do que algumas menções ao documento de reforma da instrução 

apresentado por Leôncio de Carvalho à Câmara dos Deputados. Quase toda a 

explanação ali disposta foi destinada a defender a necessidade de adoção das medidas 

previstas pela nova reforma proposta. Os elementos contidos nessa defesa, aliados ao 

destaque de alguns pontos do substitutivo, serão aqui tomados para a análise das idéias 

de Rui Barbosa para o ensino secundário no Brasil finissecular. 

 

2.2 – A organização dos estudos no Imperial Liceu Pedro II 
 

Nos primeiros anos da segunda metade do século XVIII, Sebastião José de 

Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, I Ministro de D. José I, rei de Portugal, 
                                                 
50 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 5-9. 
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encabeçou um movimento que, dentre outras medidas, expulsou os jesuítas do reino de 

Portugal e suas colônias. À época, a Companhia de Jesus mantinha a maior parte das 

instituições de ensino secundário. Para suprir essa falta, o governo estabeleceu o 

sistema de aulas régias.51

Após a Independência do Brasil em relação a Portugal, ganharam 

visibilidade as discussões sobre a criação de uma escola secundária oficial. Essa 

idéia tomou corpo no ano de 1837, com a aprovação do projeto apresentado por 

Bernardo Pereira de Vasconcelos, então Ministro Interino do Império. Estava 

criado o Imperial Colégio Pedro II, com um programa de estudos resultado das 

consultas de Vasconcelos aos regulamentos das escolas européias, no que optou 

pelo modelo francês.52

Não obstante a escolha inicial pelo do modelo francês, ao longo do 

século várias foram as mudanças sobre o funcionamento do Pedro II, e vários 

também os modelos referenciados e mesclados. Os programas de ensino do colégio 

haviam sido reformados sete vezes até o ano de 1882. As modificações mais 

recentes datavam de 1878, sob Leôncio de Carvalho, e 1881, quando o Barão 

Homem de Melo estava à frente do Ministério dos Negócios do Interior.53 No ano 

em que Rui Barbosa apresentou à Câmara dos Deputados o parecer do qual era 

relator, o colégio completava quarenta e quatro anos em atividade. 

                                                 
51 Cf. CARVALHO, Laerte Ramos de. As Reformas Pombalinas de Instrução Pública. Boletim n o 160, 
São Paulo: FFCL/ USP, 1952. Sobre o sistema de aulas régias cf. CARDOSO, Tereza M. R. Fachada L. 
As luzes da educação: fundamentos, raízes históricas e práticas das aulas régias no Rio de Janeiro (1759-
1834). Bragança Paulista: EDUSF, 2002. 
52 Cf. AZEVEDO, Fernando. As origens das instituições escolares. In: A cultura brasileira. Tomo III – 
A transmissão da cultura. 5 ed. São Paulo: Melhoramentos; Brasília: INL, 1976. 
53 Cf. VECHIA, Ariclê; LORENZ, Karl Michael. Programa de ensino da escola secundária brasileira, 
1850-1951. Curitiba: Autores Associados, 1998. 
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Leôncio de Carvalho reformou os estudos no Pedro II por meio do Decreto 

6.884, de 20 de abril de 1878. Segundo Haidar, esta reforma “alterava 

fundamentalmente a estrutura” do colégio. Os pontos principais dessa reorganização 

foram a redistribuição das matérias pelos sete anos do curso com a supressão do 

primeiro ano elementar criado em 1870 por Paulino José de Souza; a ampliação dos 

estudos literários com a inclusão do Italiano; o aumento do espaço ocupado pelas 

disciplinas científicas na formação dos alunos, com a instalação de gabinetes de Física, 

Química e História Natural e aquisição do material didático necessário. 

A reforma do Colégio de Pedro II seria “um primeiro passo para a reforma 

geral dos estudos secundários no país”. A ampliação dos preparatórios exigidos para 

matrícula nas Faculdades de Direito e de Medicina seria um mecanismo para aumentar 

a importância dos estudos científicos e mesmo literários no ensino secundário. Mas o 

ponto mais polêmico da reforma de 1878 foi a implantação da liberdade de freqüência 

que, em 1879, seria ampliada para o ensino superior.54

Segundo o projeto substitutivo proposto pela Comissão de Instrução 

Pública presidida por Rui Barbosa, o Colégio Pedro II deveria ser renomeado. Passaria 

a chamar-se Liceu Imperial Pedro II. Seu externato seria convertido “num grande 

modelo nacional”, que disponibilizasse não apenas a instrução secundária, organizada 

de acordo com “as idéias científicas de nosso tempo”, mas que também oferecesse “a 

todas as classes da população o ensino técnico para várias carreiras industriais”.55

                                                 
54 Cf. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: 
Grijalbo, 1972. p. 127-129. 
55 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 148. 
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A idéia de um ensino que formasse não apenas para a entrada nas 

academias não era nova. Em meados dos anos 1850, quando era Ministro do Império 

Luiz Pedreira do Couto Ferraz, foi instituída a divisão dos estudos no Pedro II em dois 

cursos distintos: um especial, dito de 1ª Classe, com quatro anos de duração e que ao 

final dava aos estudantes um certificado especial e um de 2ª Classe, montado sobre o 

primeiro e que exigia mais três anos de estudo para garantir o título de Bacharel em 

Letras. O curso especial visava a “conferir aos estudos realizados no Colégio de Pedro 

II a flexibilidade que o habilitaria a preparar para as carreiras comerciais e industriais”. 

Acompanhou essas medidas a reformulação do ensino no Instituto Comercial e na 

Academia de Belas Artes. Tal movimento foi cessado na década seguinte e essas 

discussões ganharam relevo novamente a partir dos anos 1870, e estavam plenamente 

na ordem do dia quando Rui Barbosa elaborou seu parecer.56

Da estrutura proposta por Rui Barbosa para a organização do ensino no 

Pedro II resultava a criação dos sete cursos. Destes, apenas dois conduziriam ao 

ensino superior. O aluno que se diplomasse no curso de Ciências e Letras (com seis 

anos de duração) poderia dar entrada na Faculdade de Medicina57, ou de Direito58, 

                                                 
56 Cf. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: 
Grijalbo, 1972. p. 109-120. 
57 No que diz respeito às Faculdades de Medicina, o projeto substitutivo acrescentava algumas cadeiras 
às admitidas na reforma Leôncio de Carvalho. Figuram dentre elas Zoologia, Anatomia Comparada, 
Química Analítica, Clínica de Crianças, Patologia e Terapêutica Intertropicais, dentre outras. Foram 
extintas também algumas cadeiras, como a de Obstetrícia e a de Farmacologia, sob a alegação de serem 
de caráter meramente teórico. O Decreto nº 7.247 é condenado pelo parecerista por ser nesse assunto 
“um simples arremedo do sistema atual, defeituosíssimo e condenado por mais de 26 anos de 
experiência”. A única parte louvável da reforma, segundo a Comissão, seria a inauguração do ensino 
médico para o sexo feminino. Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de 
Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 81-103. 
58 No tocante às Faculdades de Direito, a Comissão de Instrução Pública se pôs favorável à maior parte das 
disposições da reforma. Divergiu quanto à criação da cadeira de Higiene Pública, ao que sugeriu sua 
supressão. Mas o ponto mais criticado foi a manutenção da cadeira de Direito Eclesiástico, considerada 
“sem utilidade real”. Para defender sua posição, o parecerista recorreu a exemplos internacionais, 
afirmando que “até no Instituto Católico de Paris, o curso de direito não tem cadeira alguma destinada ao 
estudo de cânones”. Também foi reprovada a cadeira de Direito Natural, sendo proposta a de Sociologia 
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ou no Curso Superior de Ciências Físicas e Naturais59, ou ainda no de Agronomia60 

ou Meteorologia. Aquele que se formasse no curso de Agrimensor e Diretor de 

obras públicas (cinco anos) poderia escolher entre a Escola Politécnica61 e a Escola 

de Minas62. Os demais cursos – Maquinista (cinco anos), Industrial (cinco anos), 

Finanças (quatro anos), Comércio (três anos) e Relojoaria e Instrumentos de 

precisão (três anos) – seriam de formação técnica e não dariam direito ao ingresso 

no superior. A organização proposta por Rui Barbosa para os cursos ministrados no 
                                                                                                                                             
em seu lugar, entendendo que aquela era pura metafísica, enquanto esta “ainda que não rigorosamente 
científica, é certo, na mor parte dos seus resultados, mas científica nos seus processos, nos seus intuitos, na 
sua influência sobre o desenvolvimento da inteligência humana e a orientação dos estudos superiores”. Cf. 
BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 103-110. 
59 O Curso Superior de Ciências Físicas e Naturais seria ministrado em parte na Faculdade de Medicina 
e no Museu Nacional. Rui Barbosa afirma, ainda, que por suas especificidades, diferentemente da 
Escola de Minas, o Museu pertence ao Ministério do Império. O curso em questão conferiria o diploma 
de Bacharel em Ciências Físicas e Naturais e teria duração de três anos. Para nele ingressar seria exigido 
dos candidatos o bacharelado em Ciências e Letras. O parecerista afirma ainda que à sua época estava 
muito deficiente o programa do curso. Além disso, criavam-se também os cursos de Paleontologia, 
Zoologia e Antropologia – com grande destaque para este último. Finalizando sua explanação, o 
parecerista enfatiza a necessidade de criação e organização de laboratórios. Cf. BARBOSA, Rui. 
Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. 
(Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 131-135. 
60 Outra criação do substitutivo é o Instituto Nacional Agronômico, do qual a Comissão afirma não 
haver “para este país necessidade mais imperiosa, de mais atualidade, de mais alcance”. Não seria uma 
escola prática, mas destinada a formar “administradores de trabalhos agrícolas”, e estaria vinculada ao 
Ministério da Agricultura. Esse “novo ensino” destinar-se-ia às “classes que possuem a riqueza rural, e 
das quais depende, portanto, a direção da lavoura no país”. O Instituto seguiria o modelo internacional 
implantado na França, Alemanha e Suíça, tendo por principais teóricos o Barão Liebig e L. Grandeau – 
indicado por Rui Barbosa como “um desses homens que o governo deverá fazer todos os esforços para 
chamar ao seio do país”. Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: 
Ministério da Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 137-145. 
61 Quanto à Escola Politécnica, Rui Barbosa afirma que o “pensamento da comissão foi excluir da 
Escola o curso propriamente preparatório”. Fariam parte, assim, do novo programa de estudos, as 
cadeiras de Eletricidade e Magnetismo; Som, Luz e Calor; Telegrafia; Meteorologia; Anatomia e 
Fisiologia; Mecânica, Cálculo; Análise Química; Química Orgânica. Reforçou-se, ainda, a importância 
do curso de Engenheiros Geógrafos e criou-se a classe de Engenheiros Telegrafistas. Cf. BARBOSA, 
Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. 
(Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 111-118. 
62 Pelo substitutivo, deixaria de existir o curso de Minas, lecionado na Escola Politécnica, e seu corpo 
profissional seria transferido para a já existente Escola de Minas de Ouro Preto, uma vez que é “a província 
de Minas a que mais multiplicadas, mais prontas e mais completas ocasiões depara, entre nós, à ciência 
para esses estudos”, no que muito lucraria o país com tal disposição. Além disso, substituir-se-iam a 
cadeira de Economia Política pela de Legislação concernente a minas. Criavam-se as cadeiras de Cálculo e 
Princípios de Geodésia; Física; Química e Hidráulica Agrícola e Agricultura. Cf. BARBOSA, Rui. 
Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. 
(Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 125-129. 
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Liceu Imperial Pedro II é ilustrativa das discussões que se desenrolavam no período 

para definir como deveria ser norteado o ensino secundário no país. 

A organização dos estudos do Pedro II propugnada por Rui Barbosa 

deveria seguir os princípios do Positivismo comteano. Em suas palavras, a estrutura do 

ensino secundário e técnico estaria pautada na “integralidade do ensino desde a 

escola”. Citando Auguste Comte, Rui Barbosa procura enfatizar a universalidade da 

“educação positiva”, intelectual e moral ao mesmo tempo. Tal idéia estava pautada na 

crença de que há uma “invariável homogeneidade do espírito humano”, que não se 

limita pelas diferenças sociais ou individuais.63

Data dos anos 1840 o início da difusão das proposições de Auguste Comte 

em terras brasileiras. O Positivismo fornecia as bases teóricas para os cientificistas 

brasileiros que defendiam a ingerência das ciências experimentais, ou seja, positivas, 

nas questões práticas do cotidiano nacional. Dito de outro modo, aqueles eram homens 

que acreditavam no poder transformador do pensamento científico sobre o indivíduo e 

sobre a sociedade. Comungavam, dessa forma, com certos grupos de intelectuais de 

países como França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, que também defendiam 

esses princípios.64

Após apresentar as disciplinas tidas como fundamentais para a concepção 

dessa educação positiva – e que serão tratadas mais adiante neste estudo – Rui Barbosa 

faz a apresentação dos seis cursos de formação técnica que também seriam oferecidos 

                                                 
63 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 153-154. 
64 CF. BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São 
Paulo: USP, 1959; DANTES, Maria Amélia M. Os positivistas brasileiros e as ciências no final do 
século XIX. In: HAMBURGER, Amélia Império; et al (orgs.). A ciência nas relações Brasil-França 
(1850-1950). São Paulo: EDUSP/FAPESP, 1996. p. 49-63. 
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pelo Pedro II. O curso de Finanças tinha em vista preparar funcionários para as 

repartições do Estado; o de Comércio tinha como finalidade garantir aos que se 

destinassem a esse encargo uma “instrução completa”; o de Agrimensura seria 

destinado a habilitar “para uma das profissões de mais utilidade e necessidade mais 

instante neste país” e serviria como preparatório para a Escola Politécnica. O curso de 

Máquinas formaria profissionais “destinados ao serviço de construção, aplicação e 

direção dos grandes instrumentos da indústria moderna”; o de Indústria diferiria deste 

último pela incorporação das cadeiras de Química Industrial e de Fiação e Tecelagem, 

e seria destinado a formar mestres de oficina. Encerra a lista de novos cursos o de 

Relojoaria e Instrumentos de Precisão, com a finalidade de habilitar para as duas 

profissões consideradas auxiliares ao desenvolvimento industrial.65

Rui Barbosa reconhecia que o Brasil era “um país essencialmente agrícola”, 

mas, defendendo o desenvolvimento da indústria nacional, “ainda até hoje entre nós em 

estado embrionário”, afirma em seu parecer a necessidade da introdução do ensino de 

Desenho “em todas as camadas da educação popular, desde a escola até os liceus, e dar 

aos liceus nova capacidade, adaptando-os à formação de profissionais nas artes de 

aplicação comum”.66

Neste plano de educação integrada e universal tem destaque a relação entre 

o estudo das letras e o da ciência, e também entre o ensino científico e o da arte, 

entendida como o ensino de Música, Ginástica e Desenho. Este último é ponto de 

longa discussão por parte de Rui Barbosa, disciplina que, pelo projeto substitutivo 

                                                 
65 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 184-186. 
66 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 170-172. 
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proposto pela comissão, estaria presente “em todos os anos de todos os cursos”.67 

Resulta dessas observações a afirmação de que consiste em erro a “bifurcação do 

bacharelado em dois ramos distintos, incomunicáveis”, com “conseqüências 

extremamente depravadoras”. Rui Barbosa conclui que não é o caso de extinguir o 

bacharelado, mas reformá-lo e exigí-lo como “condição preliminar à matrícula no 

ensino superior”.68

Esse posicionamento era compartilhado por outros intelectuais da época e 

o debate teve início na década de 1870, quando se reivindicava cada vez mais um 

destaque maior ao ensino científico. Esta preocupação acompanhava um movimento 

mundial que se disseminava da Europa, principalmente da Alemanha e da França (que 

seguia os passos daquela nesse assunto). A solução mais satisfatoriamente aceita era a 

bifurcação do bacharelado entre Ciências e Letras, a fim de não comprometer os 

interesses dos alunos de um ou outro ramo. Rui Barbosa foi um dos que à época 

colocou-se contra essa solução.69

Para fundamentar suas proposições, Rui Barbosa recorre a uma longa 

citação. Trata-se de um trecho da obra Art education, scholastic and industrial, de 

Walter Smith. Este autor é apresentado por Rui Barbosa como um professor inglês do 

Kensington Museum, que fora contratado pelo governo norte-americano para 

organizar, no Estado de Massachusetts, mais precisamente na Escola Normal de Arte 

de Boston, o ensino de Desenho. Este modelo de educação artística, proposto para o 

                                                 
67 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 154. 
68 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 37; 38. 
69 Cf. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: 
Grijalbo, 1972. p. 120-124. 

 46



Brasil, seguiria a noção da “educação do senso artístico do povo pelos museus públicos 

de arte acomodada aos usos industriais”.70

Além desse elemento para a formação de “uma nação laboriosa e 

produtiva”, Rui Barbosa ressalta a necessidade de uma educação higiênica, que 

“acompanhe pari passu, desde o primeiro ensino até ao limiar do ensino superior, o 

desenvolvimento do espírito”. A educação higiênica aí estabelecida seria a ginástica, 

que segundo o autor, “fortalece os vigorosos e reconstitui os débeis”.71 Esse 

pensamento estivera presente já na reforma de 1870, implementada por Paulino José de 

Souza, que também tornava obrigatório o ensino de música e desenho.72

Em suas ponderações, Rui Barbosa afirma ser a ginástica uma disciplina 

universalmente obrigatória e destaca que seria pouco circunscrevê-la ao ambiente 

da instrução primária, sendo necessário “casá-la ao ensino secundário”. Como em 

todos os casos do que chama “disciplinas especiais”, Rui Barbosa advoga a 

recorrência aos profissionais estrangeiros, de preferência os suecos, que já haviam 

sido requisitados por nações européias e pelos Estados Unidos. A prática dessa 

disciplina, seguindo-se o modelo em voga, teria um duplo alcance: o 

desenvolvimento fisiológico e a disciplina do caráter.73

Os novos cursos propostos pelo substitutivo da Comissão teriam cadeiras que 

lhes seriam exclusivas e que não fariam parte do bacharelado. Seriam elas: Arquitetura, 

                                                 
70 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 156-167. 
71 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 174-175. 
72 Cf. HAIDAR, Maria de Lourdes Mariotto. O ensino secundário no Império brasileiro. São Paulo: 
Grijalbo, 1972. p. 125. 
73 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 178-179. 
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Construções e Materiais; Análise Química e suas aplicações à indústria e à agricultura; 

Física Industrial; Química Industrial; Fiação e Tecelagem; Direito Administrativo, 

Agrícola e Industrial; Direito Comercial; Economia Política; Finanças e Estatística; 

Operações Financeiras (parte matemática); Topografia; Grafostática; Construção de 

Máquinas e seus órgãos; Relojoaria; Instrumentos de precisão.74 Dessas cadeiras, as de 

Arquitetura..., Análise Química..., Direito Administrativo..., Economia Política, 

Topografia e Grafostática entrariam no curso de Agrimensura, que substituiria o 

preparatório da Escola Politécnica para o Curso de Engenharia Civil. Das novas matérias, 

Estenografia, Economia Política e Escrituração Mercantil seriam comuns aos seis cursos e 

ao bacharelado. 

O ensino das chamadas línguas vivas (Inglês, Francês, Alemão e Italiano) 

estaria baseado no princípio de que “não há saber línguas vivas, sem as saber falar”. 

Essa discussão vinha sendo gestada ao longo dos últimos anos. As críticas vinham 

recaindo sobre a excessiva atenção dispensada à gramática e à pouca prática de 

conversação nos idiomas. No plano de estudos proposto pelo substitutivo apresentado 

pela Comissão, recebeu grande destaque o ensino de Língua Portuguesa. Presente em 

todos os anos do Bacharelado em Ciência e Letras e no curso de Comércio, nos demais 

só não figurava no último ano. Das línguas estrangeiras, a que mais espaço ocuparia 

pela proposta seria o Alemão, seguido do Francês e do Inglês. No Bacharelado,o Latim 

teria o mesmo número de horas semanais que o Português. 

Rui Barbosa dá especial destaque, no programa do bacharelado, ao 

ensino da Filosofia, que deveria constituir a história das idéias, sistemas e escolas. 

                                                 
74 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 186. 
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Com essa medida, a Comissão pretendia retirar da Igreja Católica o monopólio 

desse ensino, afirmando que, uma vez sob o controle do Estado, a escola não 

deveria ensinar “o credo de uma filosofia especial ou de uma seita religiosa”.75 O 

final do século XVIII teve como uma de suas marcas a tomada do controle da 

educação das mãos da Igreja pelo Estado. Em quase toda a Europa e América, 

vários pensadores se posicionaram contra o domínio eclesiástico sobre os assuntos 

educacionais. Essa onda permaneceu ao longo do século XIX e se fez presente 

também no Brasil.76 No Brasil, os cientificistas estavam em combate contra o clero 

católico ultramontano.77 Além dessa medida laicizante, pela nova proposta também 

seria supresso do currículo o ensino de religião. 

Outra disciplina ressaltada por Rui Barbosa é a Grafostática. Com a 

finalidade de resolver pelas propriedades das figuras geométricas os problemas de 

aplicação e construção, diz o parecerista, “é reconhecida atualmente como um dos 

estudos de necessidade elementar em todas as carreiras e artes de aplicação”. Para 

finalizar a defesa da reforma do Pedro II, a Comissão defende a gratuidade da 

instrução nos liceus do Estado, alegando que o “ensino secundário e a educação 

técnica do povo são o complemento necessário da escola e a mais alta conveniência do 

país, depois do ensino elementar”.78

                                                 
75 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 189-190. 
76 Cf. EBY, Frederick. História da educação moderna: teoria, organização e práticas educacionais. 2 ed. 
Porto Alegre: Globo, 1976. p. 315-341. 
77 Cf. Cf. BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São 
Paulo: USP, 1959. p. 191. 
78 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 190-191. 
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QUADRO I: Cursos e respectivas matérias propostos para o Imperial Liceu Pedro II 
 
Ano Ciência e Letras Finanças Comércio Agrimensor e Diretor de 

Obras Agrícolas 
Maquinista   Industrial Relojoaria e instrumentos

de Precisão 

 
1º 

Português; Latim; Aritmética; 
Francês; Alemão; Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

Português; Latim; Aritmética; 
Francês; Alemão; Geografia 
Antiga e Geografia Física; 
Estenografia; Desenho;
Música; Ginástica. 

 

Português; Latim; Aritmética, 
Álgebra; Francês; Alemão; 
História Antiga e Média; 
Geografia Antiga e Geografia 
Física; Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica. 

Português; Latim; Aritmética 
e Álgebra; Francês; 
Geografia; Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

Português; Francês;
Aritmética, Álgebra;
Geografia; Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 

Português; Francês;
Aritmética, Álgebra;
Geografia; Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 

Português; Francês; 
Aritmética e Álgebra; 
Geografia; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 
2º 

Português; Latim; Francês; 
Alemão; Geografia antiga e 
Geografia física; História Antiga e 
Média; Geometria Plana e 
Espacial; Exercícios de 
Estenografia; Desenho, Música; 
Ginástica e exercícios militares. 

Português; Francês; Alemão; 
História Antiga e Média; 
Geometria e Trigonometria; 
Elementos de Sociologia e 
Direito Constitucional;
Escrituração mercantil;
Exercícios de Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 

Português; Francês; Alemão; 
Geometria, Trigonometria; 
Inglês; Escrituração mercantil; 
Elementos de Sociologia e 
Direito Constitucional; História 
Moderna, Contemporânea e 
Pátria; Exercícios de 
Estenografia; Desenho; Música; 
Ginástica. 

Português; Francês;
Geometria e Trigonometria; 
Elementos de Sociologia e 
Direito Constitucional;
História Antiga e Moderna; 
Economia Política; Exercícios 
de Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 

 

Português; Francês;
Elementos de Sociologia e 
Direito Constitucional; 
Geometria, Trigonometria; 
Economia Política;
Escrituração Mercantil; 
Exercícios de Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 

 

Português; Francês;
Elementos de Sociologia e 
Direito Constitucional;
Geometria, Trigonometria; 
Economia Política;
Escrituração Mercantil; 
Exercícios de Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 

 

 

Português; Francês; 
Geometria, Trigonometria; 
Física, Química; Geometria 
Analítica, Elementos de 
Mecânica; Economia 
Política; Escrituração 
Mercantil; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 
3º 

Português; Latim; Francês; 
Alemão; Física; História Moderna, 
contemporânea e do Brasil; 
Álgebra superior, geometria 
analítica; Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica e exercícios 
militares. 

Português; Alemão; Francês; 
História Moderna,
Contemporânea e Pátria; 
Álgebra Superior, Geometria 
analítica; Física e Química; 
Direito Administrativo; 
Exercícios de estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
Português; Alemão; Italiano; 
Francês; Física; Química; 
Álgebra superior, Geometria 
Analítica; Economia política; 
Exercícios de estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

Português; Francês; Álgebra 
Superior e Geometria 
Analítica; Física; Química; 
História Moderna,
Contemporânea e Pátria; 
Direito Administrativo e 
Agrícola; Exercícios de 
Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 

Português; Francês;
Geometria Analítica,
Álgebra Superior; Física, 
Química; Topografia;
Exercícios de Estenografia; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 

 

Português; Francês;
Geometria Analítica, Álgebra 
Superior; Física, Química; 
Topografia; Exercícios de 
Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 Relojoaria e Resistências 
Passivas; Instrumentos de 
Precisão; Português; 
Francês; Geometria 
Projetiva, Geometria 
Descritiva; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 
4º 

Português; Latim; Inglês; Alemão; 
Zoologia, botânica, higiene; 
Escrituração mercantil, agrícola e 
industrial; Geometria projetiva; 
geometria descritiva;
Estenografia; Desenho; Música; 
Ginástica e exercícios militares. 

 

Português; Alemão; Inglês; 
Economia política; Botânica, 
Zoologia, Higiene; Italiano; 
Cosmografia; Exercícios de 
Estenografia; Desenho;
Música; Ginástica. 

 

Português; Alemão; Inglês; 
Italiano; Botânica, Zoologia, 
Higiene; Operações
Financeiras; Cosmografia; 
Direito Comercial; Desenho; 
Música; Ginástica. 

 

Português; Botânica,
Zoologia, Higiene;
Mineralogia, Geologia;
Geometria Projetiva,
Geometria Descritiva;
Topografia; Mecânica,
Noções de Análise; Exercícios 
de Estenografia; Desenho; 
Música; Ginástica.  

 
 
 
 
 
 

Português; Zoologia,
Botânica, Higiene;
Geometria Projetiva,
Geometria Descritiva;
Mecânica; Cosmografia; 
História Antiga e Média; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 
 
 

Português; Zoologia, 
Botânica, Higiene; Geometria 
Projetiva, Geometria 
Descritiva; Mecânica; 
Cosmografia; História Antiga 
e Média; Desenho; Música; 
Ginástica 

 

 
5º 

Grego; Inglês; Italiano; História 
das Idéias, escolas e sistemas de 
filosofia, Lógica e Moral; 
Elementos de Sociologia e Direito 
Constitucional; Mineralogia, 
Geologia; Noções de análise, 
mecânica e suas aplicações às 
máquinas; Desenho; Música; 
Ginástica e exercícios militares. 

Inglês; Italiano; Finanças e 
estatística; Mineralogia e 
Geologia; Noções de Análise, 
Mecânica; Operações 
Financeiras; Agricultura; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 Agricultura; Arquitetura,
construções, materiais;
Análise química;
Cosmografia; Grafostática; 
Desenho; Música; Ginástica. 

 
 
 

Construções de Máquinas; 
Arquitetura, construções, 
materiais; Grafostática; 
Física Industrial; História 
Moderna, Contemporânea e 
Pátria; Desenho; Música; 
Ginástica. 

Construções de Máquinas; 
Arquitetura, construções, 
materiais; Grafostática; Física 
Industrial; História Moderna, 
Contemporânea e Pátria; 
Fiação e Tecelagem; Química 
Industrial; Desenho; Música; 
Ginástica. 

 

 
6º 

Grego; Inglês; Italiano; Gramática 
comparada; Cosmografia;
Agricultura; Economia Política; 
Desenho; Música; Ginástica e 
exercícios militares. 

 
      

FONTE: BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. (Obras completas, t. 1, v. IX). p. 245-257.
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São significativas para o entendimento de que Rui Barbosa comungava do 

ideal de uma época as escolhas modelares por ele efetuadas. Para o ensino de Desenho, 

nada melhor do que os exemplos dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Áustria. Para a 

Ginástica, a Suécia e a Suíça. Nesses casos, o governo deveria contratar profissionais 

daquelas nacionalidades para ministrar os ensinos no Brasil. É o caso também da 

Grafostática e da Geometria, em que se deveria dar preferência à Itália e à Alemanha. 

Um outro ponto polêmico à época dos pareceres era a questão dos exames 

de preparatórios. Em suas duas primeiras décadas de funcionamento, os preparatórios 

teriam sido alvo de críticas constantes, culminando na reforma realizada por Luiz 

Pedreira do Couto Ferraz, então Ministro do Império. A principal inovação estabelecida 

por esta reforma fora a criação das bancas de exames de preparatórios e dos exames 

gerais. Na década de 1870, novas mudanças foram implementadas. Primeiro, em 1871, 

passaram a ser válidos para todos os cursos superiores – incluindo-se a Escola Naval e a 

Politécnica – os exames prestados em qualquer uma das instituições. Ou seja, o 

candidato podia fazer as provas na Escola Politécnica e apresentar o certificado para dar 

entrada na Faculdade de Direito de São Paulo, e vice-versa. Outra reforma, esta de 

1873, criou mesas gerais de exames de preparatórios nas províncias onde não havia 

faculdades. Essas medidas causaram polêmica por possibilitarem que os candidatos 

prestassem exames considerados menos rigorosos. A reforma de 1879 não alterava o 

sistema de preparatórios, apenas incluía mais saberes a serem avaliados. 

O substitutivo apresentado pela Comissão de Instrução Pública previa em 

seu Artigo 4 que, de 1885 em diante, para a matrícula em qualquer curso superior, 

além dos exames preparatórios até então exigidos, incluir-se-iam os elementos de 

Ciências Físicas e Naturais, Anatomia, Fisiologia e Alemão, “conforme o programa do 
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curso de ciências e letras do Liceu Imperial Pedro II”, e se subtrairiam os exames de 

Retórica. Após 1890, aquele que recebesse o título de bacharel no referido curso, fosse 

no Pedro II ou em outro a ele equiparado, estaria dispensado dos exames.79 Quanto às 

mesas de exames gerais de preparatórios, existentes nas demais províncias, o 

substitutivo as extinguia desde já (Art. 90). No lugar dos cursos anexos às Faculdades 

de Direito do Recife e de São Paulo, o governo criaria um Liceu Geral, com o curso 

de Ciências e Letras nos moldes do Pedro II (Art. 91).80

 

2.3 – O fio condutor da educação: a cientificidade 
 

No terceiro capítulo de seu parecer Rui Barbosa apresenta o que para ele 

constituía um ponto fundamental do substitutivo que propunha: a importância das 

Ciências Físicas e Naturais como fios condutores do ensino secundário. O relator 

advoga, a bem da verdade, a “introdução da ciência no âmago da instrução popular 

desde a escola”, visto que a “escola, o liceu e a universidade não são senão uma série de 

esferas concêntricas”, sendo “sempre a ciência da realidade o que deve constituir a 

matéria viva do ensino”.81

O século XIX foi marcado por uma crescente difusão da cientificidade no 

mundo ocidental. Figuras como Charles Darwin e Herbert Spencer foram formuladores de 

teorias da evolução das espécies e das sociedades e contribuíram enormemente para o 

                                                 
79 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 197-198. 
80 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 262. 
81 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 34-35. 
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abalo do prestígio gozado pelas matérias que compunham o currículo escolar humanista – 

Retórica, Grego, Latim. Nas nações que encabeçavam o que se entendia por civilização, 

ganhou força a defesa de maior espaço para as ciências nos currículos do ensino 

secundário, contando com a participação de intelectuais como Auguste Comte. 

Os debates eram intensos. Afinal, para que serviria o ensino secundário? 

Qual sua finalidade? O que significava formar elites? Segundo André Chervel, o termo 

“secundário” apareceu pela primeira vez no léxico educacional francês para se referir a 

um tipo de ensino no ano de 1815, tendo se tornado comum por volta de 1840. Durante 

longo tempo discutiu-se sobre seu espaço de recrutamento e quais destinações sociais 

estariam regulamentadas pelos saberes aí transmitidos.82 As humanidades clássicas e o 

Latim desempenhavam uma formação não meramente ornamental, mas instrumental. 

Isto porque, além do conteúdo moral e cívico por esses saberes transmitido, o 

aprendizado da Retórica e o estudo dos autores clássicos forneciam as ferramentas 

necessárias para a constituição psíquica que se acreditava necessária para a boa 

contribuição dos indivíduos ao progresso da nação.83

Na segunda metade do século XIX a defesa de um ensino mais científico, 

mais utilitário passou por uma ascensão crescente. As discussões eram polarizadas entre 

os que defendiam a permanência da supremacia dos estudos literários contra os 

propugnadores de uma maior participação das ciências, em particular as Matemáticas e 

as Ciências Naturais. Era o conflito entre humanistas e utilitaristas, que viam no ensino 

                                                 
82 Cf. CHERVEL, André. Quando surgiu o ensino “secundário”? Revista da Faculdade de Educação 
(USP), vol. 18, nº 1, jan./jun. 1992. p. 99-112. 
83 Cf. CHERVEL, André; COMPÈRE, Marie-Madeleine. Les Humanités dans l’histoire de 
l’enseignement français. Histoire de l’Education. Paris: INPR, nº 74, maio/1997. p. 5-38. 
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secundário um espaço de formação para a sociedade industrial.84 As proposições 

defendidas por Rui Barbosa comungam desse movimento intelectual. 

Dentre os autores em voga referidos pelo relator da Comissão de 

Instrução Pública, o nome mais parafraseado e citado foi o de Thomas Henry 

Huxley. Tido como o grande responsável pela adoção das ciências no programa 

escolar inglês, foi médico e cirurgião antes de lecionar Geologia e Anatomia 

Comparada, mostrando-se grande conhecedor das idéias científicas que circulavam 

na Grã-Bretanha, França e Alemanha, além de defensor da teoria de Darwin na 

Inglaterra. Ao ocupar a presidência do Conselho Escolar de Londres, defendeu a 

criação de escolas elementares, escolas de continuação e técnicas, que seriam “uma 

escada educacional desde a sarjeta até a universidade”.85

Remontando a trajetória efetuada por Rui Barbosa nos anos de composição 

do parecer, chega-se a um momento elucidativo de suas formulações cientificistas no 

ano de 1881. Naquele ano, ele traduziu para a língua portuguesa o livro Primary Object 

Lessons, de Allison Norman Calkins. Na tradução, a obra recebeu o título de Primeiras 

Lições de Coisas, destinado ao uso de pais e professores86. Seu primeiro contato com 

esse livro dera-se em 1879, quando se mudou para a Corte e seu primo, Antonio 

Ferreira Jacobina, retornou da Europa, onde fora estudar. Este fato elucida como o 

parecerista estava em contato com o que ficou conhecido como método intuitivo. 

Basicamente, esse método de ensino tem como premissa o fato de que o aprendizado 

                                                 
84 Cf. BELHOSTE, Bruno. Les caracteres généraux de l’enseignement secundaire scientifique de la fin de 
l’Ancien Regime à la Première Guerre Mondiale. Histoire de l’Education. Paris: INPR, nº 41, jan/1989. 
p. 3-45. 
85 Cf. EBY, Frederick. História da educação moderna: teoria, organização e práticas educacionais. 2 ed. 
Porto Alegre: Globo, 1976. p. 507-511. 
86 Cf. BARBOSA, Rui. Lições de Coisas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1950. (Obras 
Completas, v. XIII, t. I). 
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deve ser pautado no contato sensível entre o sujeito e o mundo que o cerca. É um tipo 

de experimentalismo que demonstra bem o entendimento de Rui Barbosa sobre a 

cientificidade com que deveriam ser conduzidos os estudos.87

Deixando para o outro parecer a discussão sobre o ensino primário, Rui 

Barbosa centra seu discurso no secundário, uma vez que este, em suas palavras, 

“prepara ingresso para as academias”. Segundo o parecerista, o maior defeito desse tipo 

de ensino consistia ter sido quase exclusivamente literário, situação agravada pela falta 

de exercícios práticos, ficando as aulas somente no plano das abstrações. Em seu 

entendimento, nem mesmo a parte literária seria digna da nomenclatura, no que tece 

inúmeras críticas ao ensino de Retórica, História e Línguas. Todas as mazelas seriam, 

assim, fruto da “ausência do espírito científico”.88

Para o bom desenvolvimento do “espírito científico”, o substitutivo proposto 

instituía em seu Artigo 77 a criação no Pedro II de laboratórios de Física, Química, 

Botânica, Zoologia, Mineralogia e Geologia, Análise Química, Física Industrial, Química 

Industrial e de Agricultura, todos “com seus respectivos museus”. Também se previa a 

criação de uma galeria de modelos de máquinas, oficinas de Relojoaria e Instrumentos de 

Precisão e de Fiação e Tecelagem. Além desses, criar-se-iam os gabinetes de Geografia e 

                                                 
87 Sobre essa tradução, a introdução elaborada por Lourenço Filho para a edição citada constitui um dos 
mais substanciais estudos sobre. Cf. LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. Introdução. In: 
BARBOSA, Rui. Lições de Coisas. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1950. (Obras 
Completas, v. XIII, t. I). Ver também FARIA FILHO, Luciano Mendes de. A tradução como negócio. In: 
ABREU, Márcia (org.). Leitura, História e História da Leitura. Campinas-SP: Mercado das Letras: 
Associação de Leitura do Brasil; São Paulo: FAPESP, 1999. p. 89-125. 
88 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 35-39. 
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Instrumentos de Topografia e Cosmografia. Alia-se a esses instrumentos de ensino a 

constante reiteração da aprendizagem para aplicações práticas.89

Relacionado à cientificidade com que deveriam ser encaminhados os estudos, 

outro tópico que rendeu longa explanação foi o relativo à liberdade de freqüência. Rui 

Barbosa condena a disposição do Decreto nº 7.247 – o da Reforma Leôncio de Carvalho – 

que garantia “freqüência ilimitadamente facultativa no ensino superior”. Sua explanação 

centra-se, primordialmente, sobre o curso de Medicina, entendendo que “nos cursos onde a 

lição é puramente teórica, não têm inconvenientes apreciáveis essa indiferença legal quanto 

à assiduidade do aluno”. A esse propósito, recorre aos exemplos da França, Bélgica, 

Holanda, Áustria, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, para afiançar que por “toda a 

parte o exemplo dos melhores modelos” contraria o disposto na reforma supracitada. 

Quanto aos cursos em que “as ciências se professam teoricamente, não havia a mesma razão 

para intimar a assistência obrigatória do aluno”, cabendo ao professor ser mais exigente 

com esses alunos no momento das avaliações.90

O caso do ensino secundário estava regulamentado pelo Decreto 6.884, de 20 

de abril de 1878, citado anteriormente. Sobre esse assunto versa o Artigo 83 do 

substitutivo apresentado pela Comissão de Instrução Pública. Ali, fica determinado que a 

freqüência seria obrigatória, estando somente dispensados dos cursos de Desenho, 

Ginástica e Musica "os que por inspeção forem declarados incapazes". Este mesmo artigo 

reza ainda sobre a duração das aulas, que seria de uma hora e meia, "destinando-se 1/4 

para perguntas e, nas línguas vivas, o tempo preciso para a conversação, em que se terá 

                                                 
89 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 258. 
90 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 55-64. 
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particular esmero". A freqüência também seria obrigatória nos laboratórios, cujas aulas 

disporiam de horas especiais, o mesmo valendo para o trabalho dos concursos que 

consistiriam "na solução de problemas e execução de projetos, plantas, planos, estudos de 

desenho matemático e industrial sobre elementos e dados fornecidos pelo professor".91

A proposta de Rui Barbosa para o ensino no Pedro II tornaria esta instituição 

em um espaço de formação ampla, para além da preparação de candidatos às Faculdades 

de Direito e Medicina. Do colégio sairiam também os técnicos necessários para o 

desenvolvimento da indústria nacional, fosse ela agrícola ou fabril. O Estado poderia 

recrutar entre os egressos os quadros para a composição de sua burocracia. No 

entendimento do parecerista, para qualquer dessas destinações os candidatos deveriam 

estar formados pelo espírito científico. Esta condição lhes possibilitaria, sob sua 

perspectiva, a devida interferência sobre os mais diversos âmbitos da vida material e 

social indispensáveis para o progresso do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação 
e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 260-261. 
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Capítulo III 

 

Um texto pedagógico de seu tempo 
 

 

“Em suma, nunca se explica plenamente um 
fenômeno histórico fora do estudo de seu 
momento. (...) O provérbio árabe disse antes de 
nós: ‘Os homens se parecem mais com sua época 
do que com seus pais.’” (Marc Bloch) 
 
“Tudo isso, numa palavra, permite dizer que o 
indivíduo é apenas o que a sua época e o seu 
meio permitem que ele seja.” (Lucien Febvre) 

 

 

 

Rui Barbosa, ao formular tal projeto de reforma da instrução, 

composto pelos elementos arrolados acima, estaria vislumbrando 

algo irrealizável do ponto de vista material? Seria este um plano utópico? Estaria, 

também, apenas copiando modelos externos que, por conta das diferenças reais entre os 

demais países e o Brasil, obviamente seriam idéias fora do lugar? Teria sido por isto que 

os pareceres não foram sequer discutidos na Câmara dos Deputados? As causas de não 

ter sido efetivado, ou mesmo discutido, na Câmara dos Deputados, o projeto 

apresentado pela Comissão de Instrução Pública, extravasam o teor do documento e 

merecem análise histórica mais apurada. Cabe, a princípio, localizar as proposições 

presentes no documento elaborado por Rui Barbosa no ambiente histórico em que o 

trâmite se desenvolveu. 
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Neste sentido, a primeira tentativa é a de compreender as escolhas 

bibliográficas de Rui Barbosa. Este movimento segue a perspectiva apontada por 

Roque Spencer Maciel de Barros acerca da Ilustração brasileira da segunda metade 

do século XIX. Segundo o autor, diferentemente da abordagem simplista das idéias 

adotadas sem que se levasse em consideração a realidade nacional, um outro ponto 

de vista é mais esclarecedor, qual seja: o de que aqueles homens estavam produzindo 

propostas com vistas a integrar o país na cultura ocidental, "confundida com a 

humanidade". As doutrinas seguidas traziam uma "filosofia progressiva da história", 

que davam um "sentido ecumênico aos acontecimentos que se verificavam no 

país".92 Rui Barbosa não era uma voz solitária a propalar os benefícios da ciência. 

Esse entendimento sobre a intelectualidade brasileira pode ser estendido 

para um período anterior a 1870. Em um estudo sobre a “Ilustração” no Brasil, Maria 

Odília da Silva Dias apresenta alguns números reveladores. Segundo seus cálculos, de 

866 brasileiros formados em Direito na Universidade de Coimbra, entre os anos de 1722 

e 1822, pelo menos 800 formaram-se em algum ramo das ciências. Destes, 450 em 

Matemática, 285 em Filosofia Natural e 65 em Medicina. Das obras escritas por esses 

brasileiros, a maioria diz respeito às chamadas Ciências Naturais e à Medicina, em 

detrimento ao que se poderia chamar de ciências puras ou exatas, traço característico do 

período, segundo a autora. 

Dentre esses intelectuais, um dos mais famosos é José Bonifácio de 

Andrada e Silva, um dos artífices da Independência do Brasil, que realizou diversos 

estudos de Zoologia, Mineralogia e Etnologia. As pesquisas nessas áreas tinham como 

                                                 
92 Cf. BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São Paulo: 
USP, 1959. p. 26. 
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meta tornar o território mais conhecido e descobrir meios de exploração econômica 

mais rentáveis dos produtos agrícolas e mineralógicos.93 Os dois estudos citados, em 

conjunto, corroboram para questionar a tese de que o Brasil do século XIX era um país 

de bacharéis, de homens desligados da realidade nacional. 

Pelo contrário, estaria em pleno vigor desde meados do século XVIII o 

projeto iniciado com as medidas de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal, primeiro ministro de D. José I. As reformas educacionais modernizadoras 

implementadas por ele foram estudadas por Laerte Ramos de Carvalho. Segundo o autor, 

as transformações aí produzidas não eram fruto unicamente das vontades do Primeiro 

Ministro, mas acompanhavam as formulações Iluministas de um grupo de intelectuais 

portugueses do qual fazia parte o Marquês de Pombal. Dentre as reformulações postas em 

prática, as mais significativas deram-se no campo educacional, dentre elas a tomada das 

instituições controladas pelos jesuítas e a reforma do ensino superior. Tais medidas 

fizeram-se sentir fortemente nas colônias, seja pela formação dos homens que aí residiam, 

seja por medidas mais diretas de racionalização na produção colonial.94

 

3.1 – Estado e educação na perspectiva de Rui Barbosa 
 

No século XIX, os Estados Nacionais vinham consolidando uma política de 

formação de seus cidadãos, de indivíduos que, sob a perspectiva em voga, pudessem 

contribuir de fato para o desenvolvimento das nações. O quadro acirrava-se pelo 

                                                 
93 Cf. DIAS, Maria Odília da Silva. Aspectos da Ilustração no Brasil. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Rio de Janeiro, nº 278, jan./mar.1968. p. 105-197. 
94 Cf. CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: 
Saraiva/Edusp, 1978. 
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crescente da concorrência da Era Industrial, do novo movimento de colonização. Aquela 

centúria foi palco do aumento da importância atribuída à educação para o incremento 

dessas iniciativas. O Brasil compartilhava, assim, esse movimento universal.95 É 

ilustrativa desse relacionamento a quantidade de citações que Rui Barbosa faz de textos 

produzidos ou pelo Estado propriamente dito, ou por homens a seu serviço. Mais do que 

obras de caráter teórico-pedagógico, figuram no parecer referências a propostas de 

reformas, dados estatísticos, debates parlamentares. Antes de tudo, o documento 

produzido por Rui Barbosa é fruto de um ideal de reforma pautado pela política. 

O projeto substitutivo proposto pela Comissão de Instrução Pública assume, 

assim, o caráter de prática ordenadora das relações sociais. Esta idéia é apresentada por 

Luciano Mendes de Faria Filho, que, ao estudar a legislação escolar mineira no século 

XIX, desenvolve a tese de que melhor que pensar a lei como puro instrumento de 

opressão das classes dominantes é vê-la relacionada com os costumes e a tradição, seja 

competindo com eles, seja recebendo interpretação por eles mediada. A legislação seria, 

assim, um ordenamento jurídico específico relacionado a outros ordenamentos e 

representaria a ação de sujeitos determinados, exercendo ação civilizadora sobre o povo. 

Nesse movimento, os elementos retóricos do discurso legislativo são fundamentais para 

assegurar a legitimidade das estratégias de ordenação social implementadas pelo Estado. 

Segundo o autor, no século XIX brasileiro os sujeitos responsáveis por esta intervenção 

social estavam bem representados por um grupo específico: os bacharéis, grupamento 

                                                 
95 Acerca desses aspectos pode-se consultar CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Trad. Álvaro 
Lorencini. São Paulo: UNESP, 1999.; EBY, Frederick. História da educação moderna: teoria, 
organização e práticas educacionais. 2 ed. Porto Alegre: RS Globo, 1976. 
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do qual Rui Barbosa foi uma das expressões.96 O quadro que segue relaciona os autores 

e as obras apresentadas pelo parecerista ao longo de sua exposição.    

Nota-se nas formulações de Rui Barbosa que a predominância é de obras de 

autores que visavam a reformas educacionais executadas pelo Estado. Figuram aí desde 

textos de cunho oficial a documentos produzidos por homens a serviço do Estado. São 

inexistentes as referências a teóricos da educação, pedagogos, tais como Comenius, 

Pestalozzi, Froëbel. A relação de estudos que compõem a base bibliográfica com que o 

relator produziu o seu parecer é definidora do caráter do texto em questão. Dá bem a 

entender que se trata de uma obra reformista, mas que se colocava em contraposição a 

vários aspectos propostos pela reforma Leôncio de Carvalho. 

                                                 
96 Cf. FARIA FILHO, Luciano Mendes. A legislação escolar como fonte para a História da Educação: 
uma tentativa de interpretação. In: DUARTE, Regina Horta; et al. (orgs.) Educação, Modernidade e 
Civilização: fontes e perspectivas de análise para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: 
Autêntica, 1998. p. 89-125. 
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QUADRO II: Obras citadas por Rui Barbosa no Parecer 

 

FICHTE. Reden na die deutsche Nation. 

[N. D.]. Catalogue of Adams Academy (1874-75). Cambridge, 1875. 

THIERS. Discours parlementaires. V. VIII. Paris, 1880. 

MISMER, CH. Mémoire sur la réforme des méthodes et programmes d'enseignement. Paris, 1880. 

HIPPEAU. L'instruction publique dans l'Amérique du Sud. Paris, 1878. 

BAUDOIN, J. M. Rapport sur l'etat actuel de l'enseignement primaire en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Paris: Imprimerie Nationale, 1865. 

[N. D.]. Circulars of information of the Bureau of Education. Washington, Governement printing office, nº 2, 1879. 

COMTE, Auguste. Cours de philosophie positive. 4 ed. Paris, E. Littré, 1877. 

SMITH, Walter. Art Education, scholastic and industrial. Boston, 1873. 

VASCOCELOS, Joaquim de. Reforma do ensino de desenho. Porto, 1879. 
[N. D.]. Twenty-eighth repport of the Science and Art Department of the Committee of Council on Education. With appendice. Presented to both houses of 
Parliament by command of Her Magesty. London, 1881. 
KLENKE, Herman. Schul-Diãtetik. 

LECKY. History of Rationalism in Europe. 

FAURE, Felix. Le Havre en 1878. Exposition universelle de 1878. Havre: Chambre de Commerce, 1878. 

CLARKE, Edward. The building of a brain. Boston, 1880. 

MAUDSLEY, Henry. The pathology of mind. New York, 1880. 

REGAMEY, Felix. L'enseignement du dessin aux Etats Unis. (Notes et documents). Paris, 1881. 

FAVARO, Antônio. Leçons de statique graphique. Paris, 1879. 

GLADSTONE. Gleaning of past years. London, 1879. 

 



[N. D.]. Programma del R. Istituto Tecnico Superiore in Milano per l'anno scolastico 1875-1876. Pubblicado per cura del Consiglio Direttore. 1875. 

[N. D.]. Catalogue of the scholars in the English High School in Boston (1870-71). Boston, 1871. 
[N. D.]. Programi di insegnamento per gli Istituti Tecnici, approvati con R. decreto 5 de novembre 1876, nº 3.511, precedente della circolare 7 novembre 
1876 del ministero di agricoltura, industria e commercio. Milano, 1876. 
GORTON, D. A. Principles of mental hygiene. 

GEORGE, Henry. Progress and Poverty. New York, 1882. 

MAY, Theodor Erskine. Democracy in Europe. London, 1877. 

[N. D.]. Programm der Grossherzoglich Badischen Polytechnischen Schule zu Carlsruhe für das Studienjar 1878-79. Carlsruhe, 1878. 

THIERS. Discours parlementaires. V. VIII. Paris, 1879. 

HIPPEAU. L'instruction publique en Russie. Paris, 1878. 

PÉCAUT, Felix. L'Education nationale. Paris, 1879. 

WYROUBOFF, G. Quelques mots à propos du discours de M. Mill sur l'instruction moderne. Revue Philosophie Positive, t. 1, nº 3, 1867. 

BERSOT, Ernest. Questions d'enseignement. Paris, 1880. 

LAFARGUE, Georges. Des programmes de l'instruction publique. Revue Philosophie Positive, t. X, nº 4, 1873. 

FERNEUIL, TH. La réforme de l'enseignement en France. Paris, 1879. 

PICOT, J. J. Projet de réorganisation de l'instruction publique en France. Tours, 1871. 

PAULINO, José. Discurso parlamentar. 

FONTE: BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942. (Obras completas, t. 1, v. IX). 
 

 



Vale a pena, também, examinar a questão dos modelos apresentados por 

Rui Barbosa como os melhores para que o Brasil seguisse. Não se trata de um mero 

aglomerado de idéias difusas, incomunicáveis, produzidas em realidades diversas entre 

si e em relação à situação brasileira. Também não adotou o parecerista um modelo 

único, como a França, ou a Inglaterra, como quer grande parte da historiografia. 

Percebe-se que de cada padrão educacional Rui Barbosa extraiu os elementos que 

melhor casavam com o padrão por ele proposto. 

Mas, como é possível entender os argumentos de Rui Barbosa contra uma 

reforma implantada por um membro de seu próprio partido? 

Dentre os momentos de participação de Rui Barbosa na política imperial, 

percebe-se sua incidência sobre os assuntos que se podem localizar em situação de 

disputa e conflito entre os poderes Executivo e Legislativo e dentro do próprio Partido 

Liberal. Mesmo este partido político não deve ser compreendido como um bloco 

monolítico, visto que esta perspectiva pouco contribui para o entendimento dos 

contrastes que envolviam as discussões sustentadas por seus membros. O caso da 

reforma Leôncio de Carvalho e dos pareceres que gerou é exemplar do contexto de 

competição pela definição dos rumos que o país deveria seguir. 

Em um estudo sobre a instrução elementar no Brasil do século XIX – 

privilegiadamente em Minas Gerais – Luciano Mendes de Faria Filho faz uma 

significativa observação sobre a relação entre o Estado e a educação. Segundo o autor, 

é preciso, ao analisar a educação naquele período, desnaturalizar tanto o papel 

atribuído ao poder estatal, quanto a própria relevância social da escola. E mais, o autor 

afirma que a presença do Estado nesse campo, além de pequena e pulverizada, foi 

 



vista, por vezes, como perniciosa. Embora o interesse do autor no trabalho citado tenha 

recaído sobre outro ramo de ensino, é útil considerar suas observações para o 

tratamento do secundário e profissional. 

A leitura da obra do sociólogo alemão Norbert Elias também fornece 

subsídios para a compreensão das atribuições do Estado ao longo daquilo que 

denominou de "processo civilizador", basicamente compreendido entre os séculos XV 

e XIX. Segundo Elias, foi crescente a ação estatal em prol da monopolização do direito 

à tributação e do uso legítimo da força física. Esse movimento não teria se dado num 

curto período, mas na longa duração. Neste trajeto, o Estado foi estendendo seus 

domínios em diferentes direções e ocupando espaços que originalmente não eram seus. 

Chama a atenção, ainda, o estudioso, para o fato de que se deu de modos diferentes 

essa configuração nas diferentes nações. Seu estudo recaiu sobre os Estados europeus 

ocidentais, mas suas colocações são cabíveis também para o caso brasileiro.97

A segunda metade do século XIX no Brasil foi caracterizada pela ação 

estatal em prol do desenvolvimento e da modernização. Após o período precedente 

de consolidação do regime – o chamado Tempo Saquarema98 – a partir dos anos 

1870 o Brasil entrou numa era de reformas sociais, dentre as quais, e como parte 

constituinte delas, estava a educação. A volta dos liberais à direção ministerial em 

1878 foi acompanhada do acirramento das disputas intrapartidárias. 

Constantemente, a fim de aprovar as mudanças, os liberais precisavam recorrer ao 

                                                 
97 Cf. ELIAS, Norbert. O processo civilizador. 2 ed. Trad. Renato Janine Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1996. (v. 1. Uma história dos costumes, vol. 2. Formação do Estado e civilização). 
98 Sobre esse tempo e essa terminologia cf. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema. São 
Paulo: Hucitec, 2002. 

 



apoio dos conservadores. O quadro é demonstrativo do conflito entre o Poder 

Executivo a o Legislativo na aprovação das reformas. 

Um exemplo disso foi o caso da reforma eleitoral de 1881, conhecida como 

Lei Saraiva. Propugnada já por Cansanção de Sinimbu em fins dos anos 1870, a dita 

reforma não teve êxito durante a sua presidência. Seu enfraquecimento político terminou 

com a substituição do gabinete ministerial. Seria necessário um nome que pudesse agregar 

os interesses de membros dos dois partidos. Dentro do Partido Liberal a cisão estava 

consolidada. Encabeçavam o grupo dos dissidentes os deputados José Bonifácio, Saldanha 

Marinho, Pedro Luís e Joaquim Nabuco. Os principais pontos de divergência diziam 

respeito à elegibilidade dos acatólicos, à exigência de renda mínima de 200$000 para os 

votantes e 400$000 para os eleitores e à exclusão dos analfabetos. Segundo os dissidentes, 

esse sistema limitaria a participação no processo eleitoral em 1/20 da população livre.99

Por sua vez, o grupo de deputados que apoiava a reforma proposta pelo 

governo compunha-se de Visconde de Souza Carvalho, Belfort Duarte, Francisco 

Sodré (substituto de Leôncio de Carvalho na pasta do Império), Lafayette Rodrigues e 

Inácio Martins, dentre outros. Rui Barbosa migrou da composição dissidente para a de 

apoio ao governo. Sua resposta a Martim Francisco, inclusive, apontava como 

equivocada a estatística apresentada anteriormente, afirmando que a participação seria 

de cerca de ¼ da população. Além disso, alegava que aos analfabetos não caberia a 

                                                 
99 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República).; CARVALHO, José Murilo de. A 
construção da ordem: a elite política imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 

 



participação, visto que não eram suficientemente esclarecidos para discernir entre os 

candidatos aqueles que melhor trabalhariam pelo país.100

Para defender a proposta governamental compôs-se novo ministério, 

presidido por José Antonio Saraiva, apresentado em 28 de março de 1880. Em 09 de 

janeiro de 1881 teve êxito a reforma nos moldes apresentados pelo governo. Estava 

aprovada a chamada Lei Saraiva. Para elaborar o projeto que veio a ser aprovado pela 

Câmara foi convocado o jovem deputado Rui Barbosa. O prazo dado a ele foi de 

quarenta e oito horas, e foi cumprido a risca. Depois da vitória, o Conselheiro Saraiva 

lhe escreveu uma carta de agradecimento, declarando que se o "Gabinete 28 de março" 

por ele presidido não tivesse contado com "amigos e auxiliares de sua ordem" a 

reforma eleitoral não teria sido realizada.101

Mas o resultado das eleições efetuadas naquele ano não foi positivo para os 

liberais. O Partido Conservador garantiu 1/3 da representação na Câmara e ainda 

conseguiu importante vitória com as derrotas do Barão Homem de Melo, vencido por 

Paulino de Souza, e Leôncio de Carvalho, derrotado por Duque Estrada Teixeira. Além 

desses, compuseram a deputação conservadora nomes fortes do Partido como Andrade 

Figueira, Ferreira Viana e Costa Pinto.102

O quadro apresentado evidencia o panorama político no período em que Rui 

Barbosa elaborou seus pareceres. A Coroa tentava garantir a governabilidade necessária 

para a aprovação das reformas sociais que projetava. Por contraditório que pareça, muitas 

                                                 
100 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República). 
101 VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. p. 120-
135. 
102 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República). p. 185-187. 

 



vezes essas mudanças contaram com o apoio dos conservadores. A aprovação dos projetos 

apresentados pelo governo exigia muito mais habilidade de conciliação do que apenas a  

defesa de um programa partidário. Um nome de boa representatividade entre os membros 

da política era mais válido do que a mera composição ministerial. Foi este o caso da 

aprovação da Lei do Ventre Livre de 1871, aprovada sob o gabinete conservador presidido 

por Rio Branco, da Lei Saraiva e da Lei Áurea de 1888. 

A situação pós-1870 tornou-se mais complexa com a entrada do Partido 

Republicano na arena política. Composto por radicais saídos do novo Partido Liberal 

que se formara com o término do período de conciliação e do Partido Progressista, 

lançou seu Manifesto no ano de 1870, a partir do que passou a atuar muitas vezes ao 

lado de conservadores ou de liberais dissidentes. Essa atuação dificultava ainda mais a 

aprovação dos projetos apresentados pelo governo à Câmara dos Deputados. 

Classicamente, o período compreendido entre os anos de 1868 e 1889 tem 

sido caracterizado como o ocaso do Império. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, os 

homens “mais lúcidos” daquele tempo já anteviam o final da monarquia no Brasil.103 A 

interpretação é possível, desde que se tenha em mente que apenas de forma 

retrospectiva, ou seja, por se saber que a República foi instaurada. Isto porque estudos 

como os de Maria de Lourdes Mônaco Janotti fornecem outra perspectiva. Na leitura 

desta pesquisadora, a República, e tudo que a encerra, lutou durante anos ainda após o 

golpe militar que a instituiu para se estabelecer como sistema de governo reconhecido. 

Ainda segundo a autora, foi grande a propaganda monarquista nos primeiros anos do 

                                                 
103 Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 
1997. (T. II, O Brasil monárquico, v. 5: Do Império à República). p. 7. 

 



Brasil republicano, contando com nomes de não pouca representatividade social.104 

Assim sendo, a proposta contida no documento elaborado por Rui Barbosa não era 

apanágios do regime republicano, mas parte da política imperial brasileira. Mesmo 

porque, para o próprio Rui Barbosa, a forma de governo não era o mais importante. 

O Partido Liberal também não se apresentava uníssono nas questões 

relativas aos limites de ação do Estado. De um lado estavam os liberais, representantes 

das províncias de colonização mais recente, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e, 

principalmente, São Paulo. De outro, os das regiões de povoamento mais antigo, 

tradicionais redutos de lideres políticos e centros de controle do Estado, como é o caso 

de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro – onde estava situada a Corte105. 

É a partir dessa divergência entre os poderes Executivo e Legislativo e da 

divisão interna do Partido Liberal que se pode ter a compreensão dos diagnósticos e 

prognósticos educacionais presentes no parecer em tela. O modelo de liberalismo 

contido no Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, divergia consideravelmente do 

presente no substitutivo apresentado no Projeto nº 83 elaborado pela Comissão de 

Instrução Pública, presidida por Rui Barbosa. Enquanto o primeiro procurava 

resguardar a educação ao máximo possível da influência do Estado, o outro reservava 

a este um espaço próprio, o da administração, por assim dizer, enquanto que sob a 

égide do cientificismo pretendia manter o “fio condutor” distante dos imperativos 

políticos de qualquer espécie. 

                                                 
104 Cf. JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. Os subversivos da República. São Paulo, 1984, 459 f. 
Tese (Livre-Docência em História), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo. 
105 Sobre os aspectos constituintes da política imperial no período, tem sido de grande valia as 
observações desenvolvidas em CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política 
imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

 



Marco na história política do Ocidente, a Revolução Francesa foi a 

responsável pela ascensão do Estado ao posto de mantenedor do ensino nacional. 

Todavia, é possível localizar divergências de interpretação entre os mais expressivos 

nomes envolvidos com a construção dos Estados liberais em fins do século XVIII e 

durante o XIX. Condorcet, por exemplo, defendia uma ação limitada do Estado ao 

campo da administração, não devendo este oferecer uma escolarização obrigatória. No 

mesmo ambiente, França pós-revolução, Lepeletier acreditava que deveria ser instituída 

uma escola estatal obrigatória. Na Alemanha, Humboldt fazia a propaganda de um 

Estado que garantisse a liberdade científica e as condições de gratuidade do ensino.106

Veja-se a exposição de Rui Barbosa sobre seu entendimento acerca da 

função do Estado em relação à educação. Ponto que segundo o deputado era 

fundamental, o Estado deveria garantir o ensino público e gratuito nos seus liceus.107 

Essa diretriz figura já no primeiro capítulo de seu parecer, que se inicia com uma 

explanação sobre despesas.108 O item é aberto com uma citação do Conselheiro José 

Paulino, que, num discurso na Câmara dos Deputados em 1870, reclamava do baixo 

investimento do Brasil no setor educacional. A partir daí, Rui Barbosa passa a apresentar 

os números concernentes aos países europeus. São apresentados os investimentos da 

França, Itália, Alemanha. A justificativa para defender maiores despesas com a educação 

é reiterada diversas vezes, qual seja: investir no progresso da ciência seria garantir o 

sucesso do país, não só em termos econômicos, como também militares. 
                                                 
106 Cf. BOTO, Carlota Josefina Malta Cardozo dos Reis. A escola do homem novo: entre o Iluminismo e 
a Revolução Francesa. São Paulo: UNESP, 1996. FERRER, Alejandro Tiana; SAUTER, Gabriela 
Ossenbach; FERNÁNDEZ, Florentino Sanz (orgs.). Historia de la educación (Edad Contemporánea). 
Madri: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2002. 
107 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 192. 
108 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 11-17. 

 



Até então, segundo o deputado, a defesa da educação não teria passado de 

um exercício retórico, e faltavam políticos verdadeiramente engajados na “criação do 

ensino” no Brasil. Para defender o investimento financeiro estatal na educação, Rui 

Barbosa lembrou ainda a memória de Fichte, que em seus Discursos à Nação Alemã 

fazia a apologia desse tema, e finalizou essa exposição com o exemplo da Alemanha 

vitoriosa depois dos eventos da década de 1870, em que ocorreu não somente a 

unificação territorial sob a batuta da Prússia, como também a vitória sobre os franceses 

na Guerra Franco-Prussiana. Esta vitória foi atribuída pelos contemporâneos ao 

investimento do governo alemão no sistema de ensino. O impacto desse desfecho foi 

de tal monta, que mesmo a França derrotada, anos depois, enviou comissões para 

avaliar a possível implantação daquele modelo de ensino no sistema francês.109

No que diz respeito especificamente ao ensino secundário, a estruturação 

proposta para o Liceu Imperial Pedro II exigiria grande investimento financeiro por parte 

do Estado. Ciente da polêmica questão, o deputado pôs-se imediatamente a justificar o 

financiamento da reforma, afirmando que a riqueza é “obra da inteligência”, parafraseando 

Horace Mann. Diz ainda o parecerista que esta é uma questão reconhecida por todos os 

estadistas brasileiros, porém, posta em prática por poucos. 110

Como o ensino secundário deveria ser gratuito, o mecanismo proposto 

por Rui Barbosa para não sobrecarregar os cofres do Estado era a supressão do 

Instituto Comercial, cuja existência, segundo ele, "havia cessado, de fato, há muito 

tempo". Essa medida significaria uma economia de 8:280$000 (oito contos e 

                                                 
109 Cf. EBY, Frederick. História da educação moderna: teoria, organização e práticas educacionais. 2 
ed. Porto Alegre: Globo, 1976. 
110 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 147-151. 

 



duzentos e oitenta mil réis) no orçamento do Império e a verba poderia, assim, ser 

revertida para o Liceu Imperial Pedro II. Além disso, o Artigo 81 do substitutivo 

estabelecia que os alunos pagariam uma propina de 5$000 (cinco mil réis) por cada 

exame realizado e este valor deveria ser distribuído igualmente entre os 

examinadores. Os exames seriam por matéria (Art. 82) e os examinandos pagariam 

a taxa "tantas vezes quantas entrar em exame de cada disciplina".111

A defesa dos investimentos estatais abre espaço para a percepção de outro 

local que deveria ser ocupado pelo Estado no entendimento de Rui Barbosa: o da 

organização administrativa. Ao poder público caberiam as nomeações, os acessos, as 

acumulações e os concursos nas Faculdades. Segundo Rui Barbosa, era de competência 

do Estado o preenchimento desses postos. Defendia que ao poder executivo caberia dar o 

último voto na escolha dos administradores e professores titulares. Para essa exposição, 

recorreu aos exemplos de sempre, com a introdução da situação na Rússia. Afirmava que 

ao reservar ao poder estatal o controle de tais situações, impedir-se-ia a proliferação dos 

vícios corporativos.112 Pelo Artigo 87 do substitutivo, no Liceu haveria duas comissões 

com mandatos anuais: uma de aperfeiçoamento e uma administrativa. Metade dos 

membros de ambas, todos professores, seriam nomeados pelo Estado; a outra metade 

seria eleita pelos lentes da instituição.113

Ainda como demarcação do limite de atuação do Estado está a discussão sobre 

a liberdade científica. Nesse ponto o parecerista condena o favorecimento estatal à religião 

                                                 
111 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 259. 
112 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 65-79. 
113 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, vol. IX, t. I). p. 261. 

 



oficial no que diz respeito à organização disciplinar do ensino. No mesmo capítulo em que 

faz essa discussão, também tece críticas à atuação dos professores, que qualifica como 

“relação habitual”, ao que propõe medidas visando a conter o descaso com que eram 

ministradas as aulas. Sugere, ainda, o exame por matéria, o escrutínio secreto e o fim da 

interrupção dos cursos pelos trabalhos de concursos e exames. Para defender a tese de 

que o Estado não deveria omitir-se do controle da educação, recorre a autores como 

Schützemberger e Maurice Vernes, que escreveram após a Guerra Franco-Prussiana e 

que faziam a apologia da ação estatal sobre a educação como mecanismo de conduzir a 

nação nos trilhos do progresso. O relator não nega o princípio positivista de não 

interferência estatal como veículo do desenvolvimento científico, todavia, ressalta que 

a situação nacional ainda não nos permitia dar esse passo.114

A estrutura educacional proposta por Rui Barbosa visava à constituição de 

um ambiente de formação de quadros burocráticos: o ensino secundário (científico e 

técnico). É significativo, neste sentido, que o diploma de bacharel em Finanças 

garantiria, “independente de concurso ou exame”, o preenchimento dos cargos de 

praticante e amanuense em qualquer repartição do Estado (Art. 88). Além desse, os 

diplomas dos cursos de Industrial e de Relojoaria e Instrumentos de Precisão davam 

preferência, “em igualdade de condições”, para a contratação nas oficinas, obras e 

administrações do Estado (Art. 89).115

 

                                                 
114 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 47-53. 
115 Cf. BARBOSA, Rui. Reforma do ensino secundário e superior. Rio de Janeiro: Ministério da 
Educação e Saúde, 1942. (Obras Completas, v. IX, t. I). p. 262. 

 



3.2 – Idéias fora do lugar? 
 

Se no plano das idéias as formulações de Rui Barbosa comungavam com um 

movimento geral de formação intelectual e de intervenção do Estado, do ponto de vista 

da vida material o deputado apresentara uma proposta muito distante da realidade 

nacional? Esse fator seria o responsável pela não efetivação de sua reforma? Tem sido 

recorrente a hipótese das idéias fora do lugar para entender essa questão, mas afirmações 

como as de Roque Spencer Maciel de Barros indicam uma outra possibilidade 

interpretativa. De acordo com ele, longe de estarem desligados da chamada "realidade 

nacional", os homens da "ilustração brasileira" entendiam ser inócua qualquer ação não-

científica na resolução dos problemas humanos. Em defesa dessa proposta, partiram na 

investigação do Brasil, principalmente no que era de interesse das Ciências Naturais.116

Segundo Caio Prado Junior, o decênio que vai de 1870 a 1880 consistiu num 

“dos momentos de maior prosperidade nacional”. Mesmo sendo este um período 

imediatamente posterior ao término da Guerra do Paraguai (1865-1870) – evento do qual 

o Brasil saiu vencedor, mas com grande déficit econômico – a economia nacional dera 

provas de capacidade de recuperação próprias de um “organismo econômico em pleno 

desenvolvimento”. Retomou-se o surto de atividades observado desde 1850 e diferentes 

empreendimentos industriais, comerciais e, sobretudo, agrícolas, tiveram crescimento. 

Corroborou para esse movimento a proibição do tráfico negreiro, que permitiu o 

investimento de capitais antes empregados naquela atividade nessas áreas citadas. 

                                                 
116 CF. BARROS, Roque Spencer Maciel de. A ilustração brasileira e a idéia de universidade. São 
Paulo: USP, 1959; ver também: DANTES, Maria Amélia M. Os positivistas brasileiros e as ciências no 
final do século XIX. In: HAMBURGER, Amélia Império; et al (orgs.). A ciência nas relações Brasil-
França (1850-1950). São Paulo: EDUSP/FAPESP, 1996. p. 49-63. 

 



Ainda de acordo com o autor, ao final dos anos 1880 o Brasil encontrava-

se consideravelmente bem desenvolvido economicamente. Possuía uma população de 

cerca de 14 milhões de habitantes, dentro dos quais os que ocupavam as categorias 

mais elevadas desfrutavam de um bem-estar material em nada devedor daquilo que se 

encontrava no Velho Mundo. O país era um participante significativo do intercâmbio 

comercial externo e sua riqueza total não era desprezível. Contava, ainda, com estradas 

de ferro que somavam 9.000 km de linhas em tráfego e outros 1.500 em construção, 

uma bem-estruturada rede de navegação a vapor, além de uma desenvolvida rede 

telegráfica de quase 1.000 km de linhas.117

Observe-se também a situação mundial. Segundo Eric Hobsbawm, nos 

anos 1880, o mundo apresentava-se dividido basicamente em dois blocos: o dos países 

considerados “desenvolvidos” e os que não gozavam dessa condição. O primeiro grupo 

apresentava como principais representantes a Grã-Bretanha, Bélgica, França, 

Alemanha, Holanda e Suíça. Esse destaque não se dava meramente pelo grau de 

riqueza nacional, mas, sobretudo, pelo nível de desenvolvimento industrial dos países. 

Um outro dado a ser considerado para a compreensão dessa época é a 

constatação de que, afora esse núcleo, o chamado mundo “desenvolvido” consistia 

basicamente de países de base agrícola. Vale ainda destacar que o movimento de 

industrialização do período não se restringiu aos paises do primeiro bloco. Destacam-

se aí as indústrias têxteis, alimentícias e mesmo as de metalurgia. Culturalmente, 

todavia, a Europa Ocidental constituía o grande espelho no qual todo o mundo se 

mirava, na tentativa de atingir o mesmo estágio. 

                                                 
117 Cf. PRADO JUNIOR, Caio. História econômica do Brasil. 36 ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. Em 
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É justamente no campo cultural que parece estar um dos principais 

elementos de distinção entre países “avançados” e “atrasados”. De acordo com 

Hobsbawm, em fins dos anos 1870, “qualquer país ou região da Europa que contasse 

com uma maioria de analfabetos quase certamente podia ser classificada como não 

desenvolvida ou atrasada”. A educação de massa constituía, assim, um dos elementos 

fundamentais para o pertencimento a um ou outro bloco. Não obstante, é preciso ter 

claro que o analfabetismo da maioria não correspondia à inexistência de uma elite 

consideravelmente culta, como era o caso da Rússia, por exemplo.118

Foi nesse ambiente nacional e internacional que Rui Barbosa elaborou seu 

parecer. Longe de falar para um público ausente, ou apresentar uma reforma que não 

atendia à situação material em que se encontrava o país, o deputado pensava 

logicamente a partir da realidade, qual seja: a de um Estado periférico no sistema 

capitalista que dava seus passos na tentativa de acompanhar as potências da época. A 

educação seria assim mais um dos elementos dessa caminhada em marcha, parte do 

projeto civilizador tocado pelas elites intelectuais. 

As colocações de Rui Barbosa sobre a educação no país e no mundo e seu 

ponto de vista sobre a reforma implantada pelo Decreto nº 7.247 têm levado a 

historiografia a definir o documento aqui tratado como “um verdadeiro diagnóstico” 

da situação do ensino no país. No entanto, ele pode ser visto de uma perspectiva 

diferente: a de que o parecer elaborado pelo deputado constitui uma peça pertencente 

à retórica parlamentar. É necessário, para tanto, algum esclarecimento sobre o 

funcionamento da Retórica. Carlo Ginzburg fez uma discussão a respeito da relação 
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entre retórica e prova em seu livro Relações de força. Nesse estudo, o autor 

argumenta que em uma disputa discursiva não basta apresentar uma tese divergente, 

mas é preciso comprová-la. As provas e os exemplos assim apresentados 

desempenham a função de descredenciadores do discurso alheio119. 

No caso em tela, Rui Barbosa usa os exemplos estrangeiros para criar uma 

imagem invertida do Brasil. Enquanto tudo se havia feito nesses países pela educação, 

por aqui nada, ou muito pouco, estava sendo realizado. Daí a condição de atraso em 

que se apresentava o país. A reforma contida no Decreto nº 7.247 nada produziria para 

alterar esse quadro caótico. Percebe-se, assim, que a argumentação elaborada pelo 

parecerista constitui uma tentativa de desqualificar o discurso produzido pela 

contraparte representada por Leôncio de Carvalho. 

No oitocentos, a Retórica desempenhava papel fundamental na formação 

do homem público. O domínio das técnicas de composição do discurso retórico 

constituía instrumento indispensável àqueles que pleiteavam um espaço de destaque 

no púlpito da vida parlamentar ou literária. O seu ensino era parte essencial do 

currículo humanista, destinado a transmitir uma cultura geral, ou seja, aquilo que 

deveria ser comum aos homens. A presença de saber na formação dos homens 

letrados era tão marcante, que mesmo autores que se colocaram contra essa tradição 

utilizavam em seus discursos as técnicas fornecidas por esse saber.120

Pode-se dizer que este saber compunha parte daquilo que Pierre Bourdieu 

definiu como o habitus de um grupo. A Retórica seria, assim, parte do “sistema de 

                                                 
119 Cf. GINZBURG, Carlo. Relações de força: História, Retórica, Prova. Trad. Jônatas Batista Neto. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
120 SOUZA, Roberto Acízelo de. O império da eloqüência: retórica e poética no Brasil oitocentista. Rio 
de Janeiro: EdUERJ/EdUFF, 1999. 

 



disposições inconscientes que constitui o produto da interiorização das estruturas 

objetivas”, seria um dos elementos do “princípio unificador e gerador de todas as 

práticas”.121 Longe de ser um conhecimento meramente ornamental, a Retórica 

forneceria as ferramentas mentais de que dispunham os indivíduos àquele tempo para 

realizar a leitura da realidade. Pensando desta forma, torna-se compreensível a 

escalação de Rui Barbosa para a elaboração dos pareceres. Isto porque, entre seus 

pares, ele era reconhecido como um exímio manipulador da arte retórica. 

 

3.3 – Uma proposta malograda? 
 

Não somente a elaboração, mas também a repercussão do parecer era 

fundamental para que o grupo político marcasse posição no debate que se desenvolvia 

em torno da educação. No mesmo ano de publicação do texto, Rodolfo Epifânio de 

Souza Dantas, na sessão de 21 de agosto da Câmara dos Deputados, ao apresentar 

projeto que instituía o ensino secundário feminino no município da Corte, a ser 

instalado no Colégio Pedro II, fez grandes elogios ao texto dos pareceres de Rui 

Barbosa, sendo acompanhado por seus colegas deputados, que receberam tal afirmação 

com muitos votos de “Apoiado”122. Ainda em 1882, o Annuaire de Legislation 

Etrangère afirmou que cada um “desses projetos (produzidos por Rui Barbosa) é 

                                                 
121 Cf. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. 5ed. Trad. Sergio Miceli. São Paulo: 
Perspectiva, 2001. p. 201. 
122 Cf. DANTAS, Rodolfo Epifânio de Souza. A reforma do ensino. In: BARBOSA, RUI. Discursos e 
trabalhos parlamentares. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1948. (Obras Completas, v. IX, t. II). 

 



precedido de um longo e interessante relatório; jamais sendo esses trabalhos tão 

consideráveis, sob todos os pontos de vista, apresentados à Câmara”123. 

Todavia, naquele ano os pareceres não receberiam apenas votos elogiosos. 

O então professor da Faculdade de Direito de São Paulo, José Maria Correia de Sá e 

Benevides, escreveu um texto que circulou pelos jornais locais da época e que foi 

posteriormente publicado nos Anais da Câmara. Em seu escrito, o professor acusava a 

Comissão de Instrução Pública, responsável pelos pareceres, de má fé, ao incluir em 

seu relatório, e para ilustrar a decadência do ensino superior no país, as anotações 

feitas por um aluno durante uma de suas aulas. Este texto de protesto gerou 

repercussão na Câmara, levando Rui Barbosa à tribuna para defender sua iniciativa. 

Em resposta, o também deputado Martinho Francisco saiu em defesa do professor Sá e 

Benevides, encerrando aí, momentaneamente, a polêmica124. 

No momento de elaboração e apresentação dos pareceres, a Câmara dos 

Deputados estava envolvida nas discussões acerca do processo eleitoral e da abolição 

da escravatura. Diante desses assuntos, o projeto substitutivo não teve andamento ou 

mesmo foi objeto de apreciação. A situação liberal também chegaria ao fim no ano de 

1885, quando os conservadores retornaram ao poder sob o Gabinete Cotegipe. No ano 

seguinte, foi apresentado novo projeto de reforma da instrução, elaborado por Antônio 

Cândido da Cunha Leitão, que, embora apresentasse idéias semelhantes às do texto de 

Rui Barbosa, não fez a ele nenhuma menção. 

                                                 
123 “Chacun de ces projets (rapporteur M. Rui Barbosa) est précédé d’um long et intéressant rapport; 
jamais dês travaux aussi considérables, à tous les points de vue, n’ont été presentes aux Chambres”. Cf. 
Annuaire de Legislation Etrangère apud BARBOSA, Mario de Lima. Rui Barbosa na política e na 
história (1849-1914). Rio de Janeiro: F. Briguiet e Cia. Editores, 1916. p. 34. 
124 Cf. BENEVIDES, José Maria Correia de Sá e. Resposta à Comissão de Instrução Pública da Câmara 
dos Deputados. In: BARBOSA, RUI. Discursos e trabalhos parlamentares. Rio de Janeiro: Ministério 
da Educação e Saúde, 1948. (Obras Completas, vol. IX, t. II). 

 



Ainda que não tenha sido colocada em discussão, a proposta elaborada por 

Rui Barbosa lhe renderia alguns frutos. Dois anos depois da entrega dos pareceres, 

mais precisamente no mês de outubro de 1884, foi Rui Barbosa convocado para uma 

conversa com D. Pedro II. O assunto seria seus pareceres e o projeto substitutivo que 

lhes acompanhava. Dessa conversa, saiu o autor dos pareceres convencido de que 

aquele ato do Imperador não era mais do que uma demonstração de benevolência, 

sendo o seu projeto relegado ao mofo dos arquivos. Não obstante, nesse mesmo ano foi 

ele agraciado com o título de Conselheiro, pelas "enormes contribuições" que havia 

dado aos interesses da instrução pública no Brasil125. 

Sua chegada ao universo político deu-se pelo apadrinhamento do 

Conselheiro Imperial Manuel Pinto de Souza Dantas, já acima referido. Depois da perda 

do pai, Rui Barbosa foi praticamente adotado pelo então chefe do Partido Liberal 

Baiano. Sua amizade com Rodolfo Dantas, filho daquele, era tamanha, que ficaram os 

dois conhecidos como os irmãos “siameses”. E era ao lado deste que Rui Barbosa atuava 

quando escreveu os pareceres e os projetos substitutivos apresentados à Câmara dos 

Deputados em 1882. No ano em terminou esse trabalho, Rodolfo Dantas estava à frente 

do Ministério do Império, responsável pelos assuntos da educação. Foi ainda na relação 

com os Dantas, agora na figura do pai, que o deputado teve uma audiência com D. Pedro 

II, quando o Conselheiro Dantas estava na chefia do Gabinete Ministerial, em 1884. 

Tem sido questionado pela historiografia corrente o motivo de não ter sido 

apresentado o nome de Rui Barbosa para a pasta do Império quando estava à frente do 

Gabinete o Conselheiro Dantas. A posição adotada pelo chefe do partido parece indicar 

                                                 
125 Cf. BARBOSA, Rui. Introdução. In: Queda do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Saúde, 1947. (Obras Completas, vol. XVI, t. I). 

 



justamente a expressividade do político Rui Barbosa à época. Embora fundamental 

colaborador na defesa das causas liberais, era possivelmente dispensável sua presença 

na composição do governo. Ou talvez, sua participação nos bastidores fosse 

considerada mais importante do que ter seu nome à frente de uma pasta ministerial. 

Esse episódio foi minuciosamente tratado pelo próprio Rui na introdução 

do livro Queda do Império. Nessa passagem, o protagonista faz questão de 

desqualificar a tese da resistência de D. Pedro II ao seu nome, no que defende a idéia 

de que não era de relevância política aos olhos do então Presidente do Gabinete. Ainda 

segundo Rui Barbosa, o Imperador preferia seu nome para a pasta do Império e 

Negócios do Interior, a fim de que pudesse por em andamento a reforma do ensino. Já 

Manoel Dantas o queria na Agricultura, para fazer andar o projeto de libertação dos 

escravos. Essa era a condição do então deputado às vésperas da composição do novo 

Gabinete Ministerial. No momento da definição, todavia, para o Império foi 

apresentado o nome de Francisco Maria Sodré Pereira, e para a Agricultura Antônio 

Carneiro da Rocha.126

Não ter ocupado a pasta ministerial teria sido a razão principal para que não se 

executasse a reforma proposta por Rui Barbosa? É bem provável que sim; ao menos em 

parte, visto que não houve quem a defendesse com plenos poderes. Ainda outra vez ele 

teve oportunidade de fazer parte de um Gabinete. Foi em junho de 1889, quando o senador 

Afonso Celso foi convidado para a presidência do Gabinete Ministerial. Manoel Dantas, 

consultado, indicou o nome de Rui Barbosa, que à época não exercia mandato e militava 

na imprensa. Este não aceitou o cargo, mesmo diante de grandes insistências, alegando não 

                                                 
126 Cf. BARBOSA, Rui. Introdução. In: Queda do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Saúde, 1947. (Obras Completas, vol. XVI, t. I). p. 45-70. 

 



poder fazer parte de um governo que não tomasse como medida urgente a federalização 

das províncias, idéia que vinha defendendo com empenho no Diário de Notícias.127

A sua condição dentro do Partido Liberal pode ter sido, ainda, um dos 

motivos pelos quais Rui Barbosa aderiu ao movimento republicano nos últimos 

instantes do regime imperial. Teria ele vislumbrado a possibilidade de ter, no novo 

regime, suas qualidades reconhecidas, de ganhar autonomia no cenário político 

nacional? Seja como for, o fato é que Rui obteve êxito com essa manobra, tanto que 

ocupou o posto de Vice-Chefe do governo provisório, Ministro da Fazenda e concorreu 

duas vezes à presidência da República128. 

E foi na condição ainda de “aprendiz do poder” que Rui Barbosa 

elaborou os pareceres que depois receberiam a assinatura dos demais 

componentes da Comissão de Instrução Pública. Um político de peso secundário 

para tratar de um assunto que, por mais recorrente que fosse, não ocupava ainda o 

patamar de outras necessárias reformas sociais, como a eleitoral e a questão da 

mão-de-obra escrava. Como parte do seu aprendizado estava a elaboração de 

textos a serem defendidos por outros políticos mais demarcados no campo. É o 

caso da Lei Saraiva, ou dos relatórios de Ministro do Império concernentes à 

educação referentes ao mandato de Rodolfo Dantas e Manuel Dantas. 

 

 

 
                                                 
127 Cf. BARBOSA, Rui. Introdução. In: Queda do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e 
Saúde, 1947. (Obras Completas, vol. XVI, t. I). p. 74-79. 
128 Acerca desses e de outros aspectos da vida de Rui Barbosa cf. VIANA FILHO, Luiz. A vida de Rui 
Barbosa. 6 ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1960. 

 



Considerações finais 
 
 
 
 

O discurso educacional de Rui Barbosa e a educação no Império 
 

 

“O que é, com efeito, o presente? No infinito da 
duração, um ponto minúsculo e que foge 
incessantemente, um instante que mal nasce 
morre.” (Marc Bloch) 

 

 

 

m 18 de fevereiro de 1943, na Associação Brasileira de Educação, 

Manuel Bergström Lourenço Filho proferiu uma conferência 

versando sobre a publicação das obras completas de Rui Barbosa. O volume que abrira 

a série dizia respeito à reforma do ensino secundário e superior. Este texto foi 

referenciado pelo conferencista como “magistral tratado de pedagogia”, a partir do 

qual teria sido fixada “alguma coisa de universal e eterno”. O texto ao qual se 

reportava Lourenço Filho resultou dos pareceres elaborados por Rui Barbosa e 

apresentados à Câmara dos Deputados no ano de 1882. 

E

No início dos anos 1940, o governo federal, tendo à frente Getúlio Vargas, 

por meio do Ministério da Educação, sob o comando de Gustavo Capanema, tomou a 

iniciativa de publicar as obras completas de Rui Barbosa. Dentro desse movimento, o 

primeiro título que veio à luz foi o referente à reforma do ensino secundário e superior. 

 



Este ato do governo do Estado Novo configura-se como o ponto alto da eleição de Rui 

Barbosa ao posto de patrono dos “pioneiros” da Escola Nova no Brasil.129

Wilson Martins afirma que o grupo civilista e nacionalista, nas décadas de 

1910 e 1920, tinha em Rui Barbosa o “mestre de pensamento e atitudes públicas, quase 

um diretor de consciência. A derrota da campanha civilista teve a conseqüência 

inesperada e paradoxal de aumentar-lhe o prestígio e a popularidade: não era mais um 

político ou jurista, era o mito intelectual da nacionalidade”.130 E foi como obra de 

referência indiscutível que os pareceres de Rui Barbosa passaram à posterioridade. 

“Como aconteceu com tantos outros trabalhos de Rui Barbosa”, nos dizeres de Thiers 

Martins Moreira, “a tradição fixou e ampliou a ressonância com que seus estudos 

foram ao tempo recebidos e lhes atribui virtudes de sabedoria, a que talvez nunca 

ambicionara seu próprio autor”.131

A pesquisa que aqui se encerra teve por um de seus objetivos reinterpretar 

as proposições educacionais de Rui Barbosa contidas em seu parecer. Espera-se que ao 

final tenha sido aclarada esta outra perspectiva. Foi nesse sentido que se lançou mão do 

recurso a uma pequena biografia, na busca de trazer à cena os elementos acumulados 

ao longo de sua formação e as intersseções estabelecidas nessa trajetória. Assim 

também a identificação dos referentes bibliográficos dispostos pelo parecerista e as 

informações sobre a localização e natureza do documento contribuíram para uma outra 

                                                 
129 As informações até aqui arroladas foram extraídas de MOREIRA, Thiers Martins. Prefácio. 
BARBOSA, Rui. Reforma do Ensino Secundário e Superior. Rio de Janeiro: Tipografia nacional, 1942. 
(Obras completas de Rui Barbosa, vol. IX, tomo I. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde); 
LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. A pedagogia de Rui Barbosa. 4 ed. Brasília: INEP, 2001. 
130 Cf. MARTINS, Wilson. Prefácio da 4ª edição. IN: LOURENÇO FILHO, Manuel Bergström. A 
pedagogia de Rui Barbosa. 4 ed. Brasília: INEP. 2001. p. 14. 
131 Cf. MOREIRA, Thiers Martins. Prefácio. BARBOSA, Rui. Reforma do Ensino Secundário e 
Superior. Rio de Janeiro: Tipografia nacional, 1942. (Obras completas de Rui Barbosa, vol. IX, tomo I. 
Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde). p. IX. 

 



definição que a de tratado de pedagogia. Diferentemente, buscou-se a compreensão da 

proposta de Rui Barbosa para o ensino no Pedro II ao se analisar o campo político à 

época dos pareceres. O resultado dessa investida foi o entendimento do parecer como 

fruto da cultura retórica, e do projeto substitutivo como peça filiada a outra vertente 

liberal finissecular que não aquela basilar da reforma Leôncio de Carvalho. 

As proposições de Rui Barbosa sobre o lugar do Estado em relação à 

educação podem ser entendidas a partir do locus de produção do parecer. A 

compreensão do documento em questão é possível ao considerá-lo como uma peça 

política, elaborada para ser discutida num espaço político – a Câmara dos Deputados – 

e destinada há um público de mesmo caráter. Daí as recorrências às questões 

financeiras, com a apresentação de índices internacionais. Daí a defesa da educação 

para o desenvolvimento não só da indústria fabril, mas também da lavoura.132

Além de pensar as ações da elite dirigente como mecanismo de opressão 

sobre as camadas pobres da sociedade, deve ser levada em conta a representação que a 

elite faz de si mesma. Ou seja, pode-se vê-la como um grupo de indivíduos que 

acredita ser um seu dever ordenar a sociedade e lhe garantir o bom funcionamento. 

Para tanto, considera indispensável criar mecanismos de enquadramento dos fatores 

que pudessem se desviar desse plano organizador. Mais do que puro instrumento de 

controle social, a educação escolar constitui, sob essa perspectiva, uma ferramenta de 

fabricação de homens novos sob o controle do Estado. 

                                                 
132 Sobre as questões financeiras do Império, ver CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: 
a elite política imperial; O teatro das sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. p. 261-289.; MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o Império (1871-1889). 2 
ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. 

 



O caráter retórico do parecer apresentado pela Comissão de Instrução 

Pública não significa que seu relator fosse propugnador de idéias deslocadas da 

realidade. O modo como Rui Barbosa entendia o ensino no Pedro II – e por extensão 

em todas as instituições a ele equiparadas – visava formar indivíduos para atender 

necessidades práticas existentes no período. O crescimento da malha ferroviária, da 

comunicação telegráfica, a urbanização, dentre outros elementos de dinamização da 

cultura material, demandavam novas formações escolares. Mesmo a agricultura 

passava por um processo de modernização já há alguns anos, e muitos produtores 

rurais se fizeram arautos de uma educação técnica que qualificasse tanto os 

trabalhadores, quanto os donos de terras. 

Não se quer dizer com isso que o Brasil estava desprovido de gentes 

preparadas para trabalhar sob esse regime. O que se percebe é um movimento 

crescente de controle do Estado sobre diversos aspectos da vida social que até 

então não lhe eram de responsabilidade, fosse exclusiva ou mesmo parcial. É o caso 

da educação, que para muitos contemporâneos de Rui Barbosa deveria permanecer 

longe do domínio estatal. As colocações do parecerista denotam a defesa de um 

maior controle estatizado não somente da formação dos candidatos ao ensino 

superior, como também dos quadros que comporiam outros níveis da burocracia e 

do funcionalismo público. 

Um traço que distingue Rui Barbosa e o conjunto de intelectuais com o 

qual comungava muito de sua perspectiva era a confiança na ciência. Para esses 

homens, nenhum outro meio de intervenção sobre a realidade teria sucesso a não ser 

aquele que se fizesse pautado no conhecimento científico. Destacam-se nesse plano as 

chamadas ciências positivas, dentre as quais as Matemáticas e as Físicas e Naturais. A 

 



partir da matematização e descrição do real o progresso poderia ser alcançado. Este 

ideal não era exclusivo da intelectualidade brasileira. Isto é percebido pelos casos 

internacionais referenciados por Rui Barbosa. Ao invés da idéia de influência, ou 

cópia, percebe-se que havia um movimento próprio do mundo ocidental que se 

irradiava da Europa, principalmente de França, Alemanha e Inglaterra, e atingia 

diversos países que pleiteavam o grau de civilização. Essas nações modelares 

mantiveram constantes diálogos entre si e serviam de referência umas às outras. 

Difundia-se, assim, um ideal de progresso pautado pelo cientificismo. 

Longe de ser um discurso no vazio, a proposta de Rui Barbosa para o ensino 

no Pedro II encerra elementos que fazem dela uma dentre outras possibilidades. Seu 

parecer, marcado pelo que havia de mais sofisticado na formação retórica dos homens da 

época, demarcava um lugar nos debates educacionais do período. Na visão do grupo 

expressa nas palavras de Rui Barbosa, o Estado deveria garantir um determinado grau de 

liberdade para o exercício da formação dos espíritos, mas nada que pudesse afastá-lo do 

ideal de construção de uma nação pautada pelo cientificismo. As "luzes" deveriam 

atingir a todos, independentemente de sua origem social e de sua destinação profissional. 
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