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1 – Solenidades de inauguração do D.E.P. – (Prefeito Eustáquio Gomes de Melo, 

Lima Júnior, Bonifácio Silveira, Valdemar Cavalcanti, L. Lavenére, Padre Teofanes de 

Barros). 

2 – Maceió – Aspectos econômicos e sociais. 

3 – Floriano e Barroso – (Comte. Macedo Soares Guimarães e cap. Mário de 

Carvalho Lima). 

4 – O desenvolvimento da Instrução Pública em Alagoas – (Humberto Bastos). 

 

 

NO PRELO: 

 

5 – O centenário de Maceió. (Vários autores). 

6 – Escritores Alagoanos. 
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7 – Vida Comercial de Maceió. 
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NOTA EXPLICATIVA 

-------------- 

 

Os presentes trabalhos foram divulgados nas edições especiais do “Jornal de 

Alagoas” e “Gazeta de Alagoas”, edições comemorativas do Centenário de Maceió. O 

primeiro saíu com alguns erros muito sérios na parte estatística e não foram corrigidos 

em tempo. Agora, publicando-os através da seção de estatística do D. M. E., apresento-

os ao público livres daqueles enganos tipográficos que constituiram informações 

inverídicas sôbre a verdadeira situação do ensino em Alagoas. 

Com exceção de Craveiro Costa, que foi um dos agitadores de todos os nossos 

problemas, não me lembro de outros autores que tivessem focalizado a história do 

ensino em Alagoas. Refiro-me á história, seu desenvolvimento, etc. A matéria sempre 

foi discutidíssima. Poucos os autores , porém, que trouxeram documentos e que foram 

buscar nos arquivos as causas do nosso progresso atual. Diante do interêsse que vem 

despertando a questão entre os administradores alagoanos, interêsse que se concretiza 

em obras de vulto, e atendendo à insistência de amigos, comecei a examinar e a estudar 

o assunto. E o resultado foram êsses dois ensaios e um outro sob o título “O Ensino 

Popular no Nordeste”, que estou concluindo. 
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Começamos mal. A história de Maceió sempre foi a história de Olinda. Nasceu 

espúria cidade, escreveu Craveiro Costa (1). E interessante notar , como em um livro 

realmente valioso (2) o seu autor não tenha feito uma referência mais demorada a 

respeito da existência alagoana. Trabalho que é uma interpretação da vida do Nordeste, 

do Nordeste dos engenhos e das simpáticas sinhás-donas, do Nordeste açucareiro e 

monocultor – não trata de Alagoas nem fala de Maceió.  

Não foi levianamente que escrevi certa vez: a casa-grande, de talheres de prata e 

com seus cristais finíssimos, ficou mais em Pernambuco. As condições históricas que 

envolveram o território alagoano, reservaram-lhe quasi que sómente a senzala, a senzala 

das tragédias negras que cumularam nos quilombos. Todo aquele desperdício, de que 

nos fazem citações os viajantes estrangeiros que andaram por essas bandas, teve na 

sociedade patriarcal que se desenvolvia em território alagoano complemento pouco 

significativo. Outro detalhe expressivo é a ausência nossa no roteiro da maioria dos 

crônicos e ciêntistas que viajaram pela nova terra. Poucos os que se lembraram do 

pedaço da rica capitania pernambucana: Gardner, Mawe, Agassiz, sendo que o sr. Melo 

Leitão, só faz referência a Gardner (3).  

Os dois últimos apresentam registos menos rápidos. Agas-  

 

 ____________________ 

(1) “Maceió, seu desenvolvimento histórico” – Craveiro Costa –Revista do Inst. 

Hist. de Alagoas. – vol. XII – 1927. 

(2)“. Casa Grande & Senzala” – Gilberto Freire – Schmidt editor – Rio – 1934. 

(3) “O Brasil visto pelos ingleses” – C. de Melo Leitão – Cia. Editora Nacional – 

1937. 
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siz,diz,por exemplo, desceu a Maceió, onde foi recebido por Sinimbu. Dessa conversa 

com o futuro visconde, Agassiz dá uma interessante síntese no seu livro de impressões 

de viagem (4). E assim a atenção dos viajantes não se prolongava até Alagoas com 

aquela curiosidade que devorava todos os aspectos da vida pernambucana. Os dois 

territórios se identificavam. E é preciso ter-se muito cuidado no trabalho de pesquiza 

por entre as obras dêsses autores porque todos – ou quasi todos – se ressentem de uma 

integral compreensão do Brasil, da sua vida, dos seus costumes. Com o hábito das 

generalizações e com os olhos cheios de Europa, vários dêsses homens ficavam com a 

sensibilidade de civilizados ferida diante do primitivismo da terra descoberta.  

 

A INSTRUÇÃO 

 

Se era reconhecido êsse atrazo (5), se o progresso não aparecia rápido para a 

população, não poderia constituir exceção o ensino público. Não havia escolas. É uma 

declaração que desconcerta, mas cheia de verdade e sem interêsses derrotistas.  

De início foram os frades que começaram a anunciar umas aulas de latim e 

francês. E a bôa vontade dos franciscanos, com essas aulas, que começaram em Penedo, 

não serviria como solução para o problema do analfabetismo.  

Fala-se, também, das atividades anteriores dos jesuítas. Mas a ação dos frades era 

bem diferente da luta ao ar livre daqueles apóstolos da Companhia de Jesús. De mais 

positivo é isto: as aulas de latim para o povo alagoano em formação. 

Vale a pena notar como essa influência do latim se extendeu, durante muito 

tempo, nas reformas do ensino que se Regis- 

 

 

_________________ 

(4) .”Voyage au Brésil” – Louis Agassiz –Pags. 144-145. 

(5) .”História do Brasil” – H. Handelmannn – Públicação do Instituto Histórico e 

Geographico Brasileiro– Imprensa Official – Rio – 1931. 
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traram. Pequena lei de 15 de maio de 1835 determinava que os professores ficavam 

obrigados a dar aulas duas vezes por semana: os de latim, duas horas pela manhã (9 ás 

11) e duas horas de tarde (3 ás 5) (6). E o latim continuou, como índice seguro da 

predominância religiosa, como reflexo dos frades que iniciaram as lições do território. 

Ainda em 1835 foi criada outra cadeira de latim em Porto Calvo. Outras 

providências foram sendo tomadas em favor do latim. Em 1857, diz o vice-diretor geral 

Manoel Lourenço da Silveira: “Consta a instrução da Província do ensino primário e 

secundário; aquele exercido por professores vitalícios em escolas públicas nesta capital, 

sendo uma pelo método – Castilho– nas diversas cidades, vilas e povoações, e em aulas 

particulares com permissão do govêrno; esta está confiada a um liceu de preparatórios 

na capital e a algumas aulas avulsas, a saber: uma de latim na cidade de Penedo, duas de 

latim e francês na de Alagoas e outra finalmente de latim na vila de Atalaia. 

Era o caso de possuirmos bons latinistas, o que felizmente, não acontece. Muito 

pelo contrário. Segundo análise que fiz nos livros de matrícula e frequência dos 

estabelecimentos secundários de Maceió o latim é a matéria mais desprezada –póde-se 

dizer – pelos alunos. E mais ou menos em 1850, muito embora fosse grande a 

insistência dos governantes para impor a língua-mãe, sómente 6 alunos frequentaram as 

aulas de latim, durante o ano, em Maceió e Penedo. E nos anos seguintes os rapazes se 

matriculavam mas  não se apresentavam para exame. 

Em 1875 vamos encontrar uma voz, voz forte e independente, que se manifesta 

contra o latim: a de Antônio Martins Miranda, diretor-geral da instrução. Diz êle 

francamente que se não fosse exigida a língua-mãi nos exames das escolas supe-  

 

 

_________________ 

(6). “A instrção nas províncias” – Primitivo Moacir – Cia. Editora Nacional – 

1938. 
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riores do Império êle proporia a supressão da cadeira, pois naquele ano a frequência fôra 

de 8 alunos, apenas. E se torna oportuno transcrever abaixo um mapa da instrução 

secundária, com a lei que criou as cadeiras e com os números de matrícula: 

 

                                  Alunos 

Leis                      ________________                   Examinados                        Materiais 

                              Freq.       para exame 

 

106 de 1849          21                      1                          1                           Gram.  Nacional 

        “                    49                      2                          1                           Gram. Latina 

        “                    15                      0                          0                           Gram. Francêsa 

        “                      8                      2                          0                           Gram. Inglêsa 

        “                      8                      0                          0                          Geometria 

        “                      6                      1                          1                           Geografia 

        “                      4                      0                          0                           Retórica 

        “                      3                      0                          0                           Filosofia 

 

 

DE CABEÇA PARA BAIXO . . . 

 

Dessa maneira vê-se que em matéria de instrução começavamos de cabeça para 

baixo...Essa situação perdurou. Maceió permaneceu com sua população analfabeta, 

muito embora já constituisse um centro comercial de relativa importância, onde a maior 

parte dos comerciantes era composta de portugueses, sociedade comercial que já 

contrastava com a sociedade rural, que ficava nos engenhos sentindo diminuir o seu 

poderio.  

De mais evidente – e não ha dúvida – era uma população empobrecida e 

analfabeta, enquanto os filhos dos senhores de engenho se dirigiam para Europa em 

busca de educação. Se o açúcar contribuiu como fator econômico, se dos engenhos 

surgiu uma sociedade, não se pode negar: a população debatia-se em muitas 

necessidades, enquanto uma elite dominava eco-  
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nômica, política e administrativamente. Vejamos em 1862 a situação do ensino público 

primário: existiam 7 cadeiras do sexo masculino, assim distribuidas: 

           Localidade                  Cód.                    Mat.                                 Frequ. 

 

Maceió......................                  3                     290                                   180 

Jaraguá......................                  1                     57                                       53 

Bebedouro..................                1                      58                                       30 

Pióca..........................                 1                      23                                      23 

Coqueiro Sêco...........                 1                      28                                       15 

                                                                        ____                                  _____ 

           Total...............................................      456                                      301 

 

 

Mais sete do sexo feminino completavam o nosso parque escolar: 

           Localidade                  Cód.                    Mat.                                 Freq. 

 

Maceió......................                3                          200                                   194            

Jaraguá......................                1                           56                                      56 

Bebedouro..................               1                           58                                       30 

Pióca...........................               1                           13                                       12 

Coqueiro Sêco...........                1                            30                                       12 

                                                                              ____                                     _____ 

           Total...............................................             357                                         304 

 

 

Neste mesmo ano a matrícula do ensino secundário era de 116 e a frequência 

de 102, sendo que a cadeira que obteve maior matrícula foi a de gramática nacional, 

com 38.  

Um dos relatórios mais minuciosos sôbre o assunto é o do dr. Tomaz do 

Bom-Fim Espíndola. Em certa altura da sua exposição, que data de 1866, escreve – “A 

educação moral continúa em geral abandonada; os principais deveres do homem social, 

os princípios gerais de civilidade poucos ensinam”. Ainda no seu relatório Espíndola 

insistia pela fundação da Escola Normal, criada pela resolução 424 de 18 de junho de 

1864. 
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O panorama desolador do ensino era um reflexo da situação geral. Nada de 

positivo se tentava visando o amparo da coletividade. Por essa época vários países 

estrangeiros poderiam servir de exemplo para o Brasil. Dizia-se até que em Genebra 

todo cidadão sabia ler. Na Baviera antes de 12 anos era proibido se deixar a escola 

primária e nos Estados Unidos, mais ou menos da mesma idade do Brasil, apesar da 

legislação variar de Estado para Estado, os governantes dedicavam cuidado especial ao 

ensino e era recusado com energia o direito eleitoral a quem não fosse alfabetizado.  

O Brasil não tomava muito a sério êsses progressos. E as idéas de Tiberghien, 

Mollinari, Hippeau (7), Cousin (8), etc., eram citadas nos relatórios provinciais, como 

jogo de erudição, de erudição, apenas. As idéas de Rice sôbre a eficiência da mulher-

mestra ia com dificuldade vencendo. No Ceará, por exemplo, e no Recife, já existiam 

professoras.  

 

SITUAÇÃO GERAL 

 

O ensino popular entre nós teve a mesma orientação que o marcou em todo o 

Império. Começou através das ordens religiosas. A maioria dos meninos fugia dos 

conventos austeros e envolvidos em lendas por vezes fantásticas. E acrescente-se aqui 

que êsses ensinamentos não tinham método. Até á invasão holandesa no Nordeste não 

se sabe de outra providência mais séria no sentido de trazer o ensino das populações 

para um plano racional. O método de Lasalle, usado em Reims, desde 1680, foi 

lembrado em relatório de 1856 para Maceió. A influência de outros países, como já 

disse, não se extendia a nós, e sómente depois do século XVIII é que os govêrnos 

provinciais, nos seus  

 

 

_________________ 

 

(7) “ L’ instruction  publique aux  E’tatsunis”   ─  M.   C.  Hippeau  ─ Paris ─ 

1872. 

(8). “Oeuvres” de M. C. Victor Cousin ─ Tome ─ 1 ─ Paris ─ 1850. 
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relatórios, lembravam método da França, da Prússia, da Australia ou da Alemanha. 

Tudo lembrança...porque a escola em Maceió continuava como pardieiro incrível, 

inacessível e prejudicial ao mundo infantil que dela precisava. 

Se a Constituição de 25 de maio de 1825 declarou gratuita a instrução primária, a 

desorganização escolar era a mesma. Uma lei de 1839 autorizava o ensino individual 

em Maceió e em outros lugares da província. Êsse método já vinha sendo combatido em 

outros países. E fracassou inteiramente, conforme consta dos relatórios de diretores de 

instrução, que o desaconselhavam. 

Agassiz dizia que o livro entre nós não era objeto de uso quotidiano. E o atraso 

cultural do Nordeste todo se refletia mais nitidamente nos jornais, jornalecos incríveis, 

onde a parte de anúncios tomava o órgão, anúncios de espetáculos, de bolos, de 

escravos fugidos, de fraques a vinte mil réis, de chita a cem réis o metro. Sem querer 

falar na linguagem dos artigos, linguagem que muitas vezes fugia a todo o limite de 

despudoramento. O “Jornal das Alagoas”, que iniciara sua publicação em 1870, dizia 

que imitaria a todos na capital, menos áqueles que transformam a imprensa em mercado 

público. E lamentava que os seus colegas não usassem processos dignos. 

Num jornal da época também se encontra a seguinte nota: 

 

PEDIDO INOFENSIVO 

 

(pede-se encarecidamente ás patrulhas, e a quem mais competir que tenhão em 

vista, e não consintão, essa sucia de regras e molécas (escravas) que á noite frequentão 

as vendas e lojas, sempre em deboches, e imoralidades, de fórma que não se póde passar 

com família por elas. Os próprios caixeiros as insinuão e até os mesmos... Que 

escândalo, sempre, á noite, na rua do commercio...) 

O “Jornal das Alagoas”, de novembro, reclamava numa no-  
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ta ao presidente da Província que fosse publicado o novo regulamento da instrução pois, 

aprovado a 4 de setembro, naquela data não havia sido publicado. Os jornais que 

circulavam em Maceió, todos eram mantidos pelo ardor partidário dos vários grupos 

políticos e em geral êsse ardor os levava a certos excessos comprometedores de boa 

moral. “O seu conteúdo – escreve um entendimento da época – se compõe de artigos (á 

margem as exceções) que certamente não são passados pelo crisol da estética e da 

ciência do justo e do verdadeiro, e nêles não é raro notar-se o esquecimento das regras 

gramaticais”. O “Jornal das Alagoas” de 1870 publicou a seguinte nota sôbre o liceu de 

Maceió: 

 

OBRA NECESSÁRIA 

 

“O quintal da casa do liceu tem-se constituido uma latrina pública e mais... com 

grave prejuiso da moralidade e da higiene. 

Sendo um próprio provincial, e conhecendo-se que são inúteis todas as cercas da 

madeira que se hão feito, é de necessidade urgente a construção de um muro, pois só 

assim se poderá evitar o que todos lastimam. 

É triste que num dos acessórios da casa destinada a instrução superior de nossa 

mocidade, se dêm cênas tão pouco decorosas.”  

Notava-se ainda – e alguns relatórios mais minuciosos registram – o aspecto triste 

das livrarias, as poucas existentes, que se dedicavam a vender livrinhos de missa, albuns 

com raminhos de flôr á margem, papeis lindos para cartas, as deliciosas cartas dos 

namorados românticos que não podiam conversar nas esquinas do pedaço da capitania 

de Pernambuco. 

Há porém umas medidas curiosas para melhorar a instrução popular. Em 1843, o 

presidente Caitano Silveira da Silva, em lei de 6 de abril, lembra em artigo que o 

professor ou pro- 
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fessora que tiver em sua aula freqüência habitual de mais de 25 alunos nas cidades de 

Maceió, Alagoas e Penedo e doze nos mais lugares, receberá o ordenado completo. Na 

província do Ceará o govêrno instituiu o imposto de 120 réis por rês morta para o 

consumo. Êsse imposto se destinava á compra de material escolar para os meninos 

pobres. 

A respeito da situação nenhuma voz mais sincera do que a do presidente José 

Bento da Cunha Figueredo, na sua fala de 1850. Diz êle: “Em matéria de instrução de 

segunda ordem para cima, as escolas mal fundadas têm mais de nocivas á sociedade que 

de proveitosas. Entretanto, não peço a sua extinção; convém antes desde já lançar as 

bases do seu melhoramento, e uma delas é sem dúvida que se ensinem noções gerais de 

agricultura, de química aplicada ás artes, de geometria e mecânica prática, e outros 

conhecimentos favoráveis ao desenvolvimento da indústria americana. Desgraçado seria 

o país onde não houvesse senão filósofos ergotistas, retóricos e jurisconsultos; e parece 

que na nossa infância nacional já temos retórica de mais em proporção á nossa indústria; 

possuímos maior soma de instrumentos de brigas políticas do que de agricultura; 

estamos imbuídos na arte de intrigar que na de ser feliz.” 

Em 1865 a matrícula masculina assinalada das escolas primárias de Maceió foi 

de 469 e a feminina 314.  

Em 1867 – Maceió passa a ter 16 escolas públicas, 8 masculinas e 8 femininas, a 

matrícula foi de 565 meninos e 367 meninas. 

No mesmo ano as aulas do Liceu foram frequentadoras por 104, a cadeira de 

português continuou com maior número: 31. Destes 104 foram julgados habilitados 18. 

E nenhum se apresentou para exame. 

Muito embora o Regulamento interno das escolas primárias, aprovado em 1865, 

proíbisse o cas- 
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tigos aos menores nos informa o diretor de instrução em relatório de 1868 que os 

castigos corporais continuavam sendo aplicados com terror e que a disciplina 

continuava rotineira, tendo por base o terror em vez de amor. 

Em 1868 diz um ex-presidente da Província ao passar o exercício: “As escolas 

em geral estão mal montadas e precisam do que é de primeira necessidade.” 

Em 1868 o Colégio Nossa Senhora da Conceição de Maceió recebia caloroso 

elogio da Inspetoria de Estudos da Província. O govêrno procurava prestigiar as 

iniciativas particulares, porque se destinavam mais ás meninas, que fugiam das escolas 

públicas. 

A situação deficiente da máquina escolar é registrada no relatório de Antonio 

Martins Miranda, em 1875, que diz: “Quasi sempre o aluno deixa a escola sentindo 

indiferença, senão aversão ao livro; uns soletram ou silabam, outros lêem e não 

entendem.” 

Se Jules Simon dizia: - como lembrava o diretor geral da Instrução da província 

em 1875 – que o povo que possue as melhores escolas é o primeiro povo, se não o é 

hoje, sel-o-á amanhã – Maceió esteve em triste situação. As nossas escolas sempre 

foram péssimas. Com as devidas reservas de minha parte a população escolar da 

província era calculada em 78.672. Dêsses se achavam matriculados 9.473 

O relatório dêsse Antonio Martins Miranda, que parece muito letrado, 

estarrecendo os provincianos com citações em inglês, tinha alguns palpites 

interessantes. Já dizia: “O ensino da gramática, como geralmente é dado, eu o julgo sem 

proveito: decora o discipulo as regras que aplica analisando algum trecho do padre 

Vieira ou da Constituição”. 

Mais ou menos como faz hoje... 

Na Escola Normal, já criada conforme exigia Espindola, a matrícula foi de 27 

alunos em 1874. 

Vemos pois que as faltas de hoje são erros de origem. É  
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o resultado da má administração que marcou os primeiros passos da vida alagoana, da 

má administração que não soube compensar o desinterêsse do centro, que não soube 

realizar. 

Finalmente, em janeiro de 1880, o dr. José Cesário de Miranda Monteiro de 

Barros, ao deixar a presidência da Província diz: “Continúa infelizmente êste ramo do 

serviço a reger-se por disposições esparsas na legislação provincial, nada tendo a 

Assembléa resolvido em sua última sessão acerca do regulamento expedido por um de 

meus predecessores. 

Com êste serviço gasta a província quasi a terça parte de sua receita, pelo que 

muito convém tornar realmente aproveitada esta grande despeza, aperfeiçoando a 

educação do professorado, preferindo as mulheres para a difícil tarefa do magistério, 

promovendo a estatística escolar em toda a província, afim de que, mediante dados 

positivos, possam ser melhor localizados algumas das escolas existentes, e não crear 

novas emquanto perdurar a crise financeira da província. 

É necessário que os políticos de influências locais se compenetrem de que é 

dever e patriotismo não procurar adesões por meio de concessões de cadeiras de 

instrução primária muitas vezes inúteis e só destinadas a proteger afilhados”. 

Ainda em 1916 o governador Batista Acióli diz na sua mensagem: “Reflete 

infelizmente ainda os efeitos de sua longa desorganização êste importante ramo de 

serviço público. Apezar dos louvados esforços do govêrno passado em melhorar a 

instrução pública do Estado, a sua situação é todavia precária.” 

Nessas palavras macias do velho político alagoano podemos vislumbrar muito 

bem como estava o ensino popular. 

 

INFLUENCIA FRANCESA 

Maceió foi progredindo – dizem-nos os crônistas da época, os jornais que foram 

circulando, etc. É verdade que um pro- 
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gresso lento. Predominava a influência francesa, vinda através de Pernambuco, em 

certos costumes e na sociedade. As danças do tempo, seus nomes designativos, eram 

pronunciados por vezes num mau francês, pronunciadas e escritas. 

Comerciante, para atrair freguesia, dizia que as suas novidades – botinas para 

mulher, fraques para homens, cartolas, etc. – tinham vindo diretamente da França. As 

livrarias já anunciavam livros, romances, particularmente, de Vitor Hugo e George 

Sand. Encontrei um anúncio do livro de Tavares Bastos: - 8$000 o volume encadernado, 

caríssimo para a época, quando os fraques custavam vinte mil réis, a farinha de 

mandioca 4$000 o saco, o açúcar 4$000 a arroba e assim por diante. A instrução, 

porém, parecia marcar passo no mesmo terreno. Os relatórios provinciais são o roteiro 

mais seguro para se chegar ao descaso pelas coisas do ensino na Província e nas suas 

cidades principais. Não esqueçamos, porém, que foi ainda no Império que tivemos o 

primeiro grupo escolar instalado em Maceió, o atual grupo Pedro II. E a situação aos 

poucos apresentava-se mais promissora. Com o velho Imperador o ensino público 

tornou impulso, mas Alagoas, perdida aqui num recanto do nordeste, sempre foi 

esquecida. E quasi nada se fez pela Província. Emquanto Pernambuco apresentava um 

índice de cultura elevado, se mostrava como um centro irradiador de idéas, a província 

alagoana se apagava num atraso injustificável. 

DEPOIS DO SÉCULO XX... 

Com o tempo tudo melhora. Menos a instrução pública de Alagoas. Alguns 

devotados estudiosos tentaram, na administração, realizar algo de concreto pelo ensino 

popular. As verdades eram até animadoras. Mas a falta de orientação, de preparo técnico 

dos elementos, de plano educacional, - tudo contribuía para o fracasso das tentativas. 

Depois, a acromania  
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das reformas. Em 40 anos, a instrução pública sofreu doze reformas integrais no Brasil, 

sem contar com outras pequenas reformas parciais, que só vinham estabelecer maior 

confusão no ambiente caótico do ensino público no país. 

Houve – não há dúvida – melhoras na máquina escolar do Estado, melhora esta 

que se refletia quasi que inteiramente em Maceió. O governador Costa Rego foi um dos 

que se interessaram com certo entusiasmo pela causa do ensino e no seu govêrno notou-

se um grupo forte de professores que faziam um movimento intesessantíssimo na 

cidade, promovendo conferências, publicando revistas, realizando refórmas e 

reavivando o gôsto artístico da gente. Reavivando, sim, porque em Maceió, apesar do 

atraso evidente, já se fez bom teatro, bom, naquela época, bem entendido, onde se 

representava, entre outras, o “sublime drâma do exmo. Sr. conselheiro José de Alencar, 

intitulado “Mãe”. 

Dêsse período, da administração Costa Rego, útil para Maceió, ficou muita coisa 

interessante, ficou, sobretudo, o exemplo do interêsse pela educação do povo.  

Dêsse tempo foi a Sociedade Alagoana de Educação que, entre outras coisas, 

tentou um Curso de Aperfeiçoamento de Professores, iniciativa do mais alto alcance. 

Eram presidente e vice-presidente da S.A.E. os srs. Adalberto Maroquim e Sidrônio 

Santa Maria. 

Basta se acrescentar que de 283:186$000, que era a verba para as despesas com 

o ensino elementar, três lustros depois essa despesa atingia a 1.546:440$. 

Mas, como vemos no quadro adiante, o aparelhamento educativo do Estado se 

afirma na escola isolada, 337 era o número delas. Essa escola isolada, do B com A, não 

poderia fazer nada pela educação do nosso povo. Como não fez. E se os jornais de 

Maceió hoje têm uma vendagem avulsa diária de 500 e 800 exemplares não é por outra 

coisa: é o analfabetismo, 
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 a falta de interêsse pela cultura. E apesar de um jornalista da época ter escrito que “em 

qualquer escola do interior, na hora que passa, há método aperfeiçoado de educação” 

(Revista do Ensino – n. 6 – pg. 36) posso adiantar que é exagêro, pois não pode haver 

método aperfeiçoado de educação na escola isolada, sem ar, sem luz, sem material 

pedagógico. 

Na sua mensagem de 1927 o sr. Costa Rego dizia: “a situação especial em que 

nos encontramos, com o depreciamento dos nossos principais produtos, tolheu-nos 

iniciativas mais arrojadas, obrigando-nos a uma expectativa que se torna cada dia mais 

sombria”. E lamenta que não tenha podido construir novos grupos escolares para o 

Estado, criando nessa época o “Cincinato Pinto” na capital e aproveitando um prédio 

mais ou menos adaptado para congregar a população escolar daquela zona. 

Em 1928 o número de matricula nas Escolas isoladas era 24.579; nos grupos 

escolares: 1.960. Tínhamos 337 escolas isoladas e 9 grupos. 

Em Maceió o número de alunos matriculados em 1928 era: 

______________________________________________________________________ 

                       Matricula                                            Frequência 

______________________________________________________________________ 

Masculina .. .. .. .. .. 1.242               Masculina .. .. .. .. 900 

Feminina .. .. .. .. .. 1.683                Feminina .. .. .. .. 1.263 

                            _______                                      ________ 

                 Total ..   2.925                                 Total ..  2.163    

___________________________________________________________________ 

Dêsses 2.925, 1.210 estavam em grupos, assim distribuidos: 

Pedro II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 312 

Fernandes Lima .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 331 

Cincinato Pinto .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 137 

Diégues Junior .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  255 

Tomaz Espíndola .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  175 
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O restante, ou sejam – 1.715, - estava nas escolas isoladas. Depois, veio o 

movimento de 30. Inicialmente dispersivos, sem homogeneidade, á procura de um 

rumo, os governantes brasileiros esqueceram os problemas imediatos em favor do 

equilíbrio político. E como sempre é difícil conseguir equilíbrio político sem a solução 

dos problemas objetivos do povo, o Brasil perdeu muito tempo na luta estéril. Maceió 

teve a sua época de invenções, de “revolucionários autênticos”, de caras-pretas, de lutas 

e picuinhas incríveis. E nesse ambiente prejudicou-se quasi nada fizeram pela terra. 

Passando períodos relativamente curtos no poder, não podiam articular a realizar um 

plano de trabalho. Quem vinha depois era para crear novas coisas enormes benefícios e, 

principalmente, no terreno da educação popular. Não somos, como diz bem Delgado de 

Carvalho, o que fomos há dez anos passados. (9). O ambiente asfixiante, carregado de 

preconceitos, cheio de exclusivismo, que se observava no ensino foi se aclarando. 

A mulher passou a frequentar mais francamente a escola, a mulher perdeu 

aqueles sentimentos do nosso tempo patriarcal, que a afastavam do banco da escola, que 

a isolavam, que a jogavam numa sala com um professor particular, com suas longas 

tranças, tendo de lado sua tia mais velha. E não se póde deixar de reconhecer que as 

reformas educacionais mais profundas, as que visavam subverter a situação de rotina 

existente, surgiram depois de 30. E daí então apareceram as tentativas mais racionais de 

solução, orientadas cientificamente, com métodos modernos, sem o empirismo que 

sempre havia dominado. Fernando de Azevedo, Sud Menucci, Afrânio Peixoto, 

Lourenço Filho, Almeida Júnior e mais tarde Aní- 

 

 

 

_______ 

(9) – “Sociologia e Educação – Rio – pg. 87. 
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sio Teixeira, foram alguns dos concretizadores das novas idéas educacionais, que 

encontraram bom terreno no Brasil. 

 

ÚLTIMOS ANOS EM MACEIÓ 

 

A escola ideal, única, onde se aprende trabalhando, a escola que, de auditório, passou a 

laboratório, não foi praticada integralmente em Maceió. Começámos, nos nossos 

primeiros tempos, pelo francês, pela retórica e pelo latim. Hoje temos programas mais 

lógicos. Iniciámos de cabeça para baixo mas já estamos direitos. Acontece, porém, que 

a reforma ideológica que aqueles professores tentaram disseminar em todo o país não 

logrou o sucesso desejado. Em Maceió foi pequena a sua influência. E basta dizer que 

até 1935 poucos eram os municípios que contavam com grupos escolares no Estado, e 

em Maceió a escola isolada, sem higiene, sem confôrto, proliferava assustadoramente. 

Hoje não se póde negar um evidente progresso para o parque escolar do Estado em geral 

e da capital em particular. E o grito límpido de Sílvio Romero – “O ensino entre nós não 

é, nunca foi, senão nos tempos coloniais, o privilégio de uma classe” – (10) encontrou 

acústica na esquecida província alagoana. Tavares Bastos dizia que precisávamos de 

escolas e mais escolas, e escolas dignas deste nome. Os números vão dizer que 

progredimos regularmente em matéria de ensino público. E o panorama dos modernos 

grupos escolares e do Instituto de Educação enchendo a cidade é bem um índice seguro 

de progresso. 

A muitos parece bem parcial a orientação do interventor Osman Loureiro 

preocupando-se quasi que exclusivamente com o problema do ensino. Mas êsse detalhe 

define a personalidade de um administrador, o traço marcante do seu espírito. Quanto 

 

________ 

(10) – “Notas sôbre o ensino público – pg. 127 – in “Estudos de Sociologia e Literatura” 

– Rio – 1901. 
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 á reforma educacional, ideológica, subjetiva, virá depois penso eu. Ora, na Inglaterra, 

muito citada como modêlo, o ensino também apresentava as suas falhas profundas, o 

que justificou a conhecida reação de Thomas Arnord, reação contra o regime de 

concorrência individual que se verificava ali. A reforma ideológica dos nossos 

processos educacionais não será obra de uma só administração. Exige tempo. E tempo 

muito. Tempo e dinheiro. 

A atual administração, voltada por inteiro para o problema do ensino, deve 

verificar a queda da matrícula, que não tem sido pequena nestes últimos anos. Corrigida 

essa falha, conquistada a população escolar para os grupos, deu-se um passo com botas 

de sete léguas para a solução do problema. 

 

ESTADUAL – 1934 

Professores, 112 – Mat. Geral, 3.168m – 4.996 f. – Total, 8.164. – Frequência, 2.072m. 

– 2.823 f. – Total, 4.895. – Conc. de Curso, 307m. – 436f. – Total, 743. 

ESTADUAL – 1935 

Professores, 113 – Mat. Geral, 3.100m. – 4.210f. – Total, 7.310. – Frequência, 2.035m. 

– 2.876f. – Total 4.911. – Conc. de Curso, 286m. – 477f. – Total, 763. 

ESTADUAL – 1936 

 Professores, 120 – Mat. Geral, 2.654m. – 3.710f. – Total, 6.364. – Frequencia, 1.690m. 

– 2.689f. – Total, 4.379. – Conc. de Curso, 260m. – 386f. – Total 646. 

ESTADUAL – 1937 

Professores, 125 – Mat. Geral, 5.437. – Frequencia, 3.821. 

 

 

 

 



23 
 

 

ESTADUAL – 1938 

Professores, 135 – Mat. Geral, 5.660 – Frequencia, 3.886. 

 

 

ENSINO PÚBLICO ESTADUAL 

______________________________________________________________________ 

Ano                          Corpo docente                         Mat.                        Frequ. 

______________________________________________________________________ 

1862                                14                                      791                           616 

1928                                __                                    2.925                        2.163 

1934                               112                                   7.264                        4.895 

1935                               113                                   7.310                        4.911 

1936                               120                                   6.364                        4.379 

1937                               125                                   5.437                        3.821 

1938                               135                                   5.660                        3.886 
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A INSTRUÇÃO EM ALAGÔAS 
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Não se pode, realmente, falar da alfabetização no Brasil sem lembrar logo a 

ação persistente, imperturbável e intensa dos jesuítas. Foram êles, incontestavelmente, 

os que iniciaram êsse grande trabalho em favor da instrução. E quando os discipulos de 

Santo Inácio de Loióla andaram pelas bandas do Nordeste, nas santas missões, e na 

tarefa de catequização dos indígenas o território alagoano ainda pertencia a 

Pernambuco. E não ha, verdadeiramente, uma notícia, um documento, qualquer traço 

nítido e saliente da passagem dos evangelizadores pelas terras das Alagôas.  

E’ verdade que o colégio que êles deixaram num local que tomou o nome de 

Porto Real de Colégio e que fica á margem esquerda do Rio São Francisco existiu até 

1820, conforme nos indica Craveiro Costa. Mas não resta nada mais interessante e que 

sirva de prova segura o observador e estudioso da História. O que não ha dúvida é que 

êles se estenderam até Alagoas, sempre cheios daquele entusiasmo e desprendimento 

que caracterizaram os membros da Companhia de Jesús. 

OS FRADES 

Á ação popular, ao ar livre, dos jesuítas, que iam buscar os alunos nos seus 

acampamentos selvagens, sucedeu a atividade concentrada, cheia de um recato quasi 

feminino, dos frades carmelitas. Quem quizesse aprender que fosse ao convento. Os 

franciscanos de lá não saíam, fiéis aos seus princípios monásticos, levando uma vida 

puramente pelo espírito. O desinterêsse pelas coisas exteriores, por tudo que se passava 

fora do  
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mundo creado com a disciplina rígida do convento, levava esses homens a se 

desinteressarem também pela tarefa de instruir os ignorantes. 

Ensinavam, mas a quem batesse á porta, a quem puxasse o cordão sujo daquela 

sinetinha que sempre existiu no convento, conforme tive oportunidade de ouvir de um 

frade de Penedo. Acontece, porém, que daí principia a instrução em Alagoas. As aulas 

de gramática, de latim, de francês anunciadas pelos frades e que seriam ministradas aos 

filhos dos moradores da redondeza sem nenhum pagamento, absolutamente grátis, 

foram úteis e marcam o primeiro passo para a alfabetização dos alagoanos. 

Em Penedo e em Alagoas ficaram instalados os conventos dos frades 

carmelitas e ainda hoje lá estão esperando pela boa vontade de um governante que 

mande restaurar as obras de arte que se encontram alí e que cedem pouco e pouco á 

ação dissolvente do tempo. Alagoas por essa época já era comarca com três povoados 

distintos: Penedo, Porto Calvo e Alagoas que foi durante tempo a capital do Estado. Os 

canaviais eram a riqueza fundamental da terra e o engenho de açúcar a fonte de rendas 

que atraía mais colonizadores para êsse pedaço do nordeste que esteve durante muitos 

anos entregue ao jôgo dos franceses e á selvageria dos índios. 

 

ABANDONO E PROBEZA 

 

Continuou assim a alfabetização dos alagoanos dependentes dos frades 

carmelitas, que nem sempre estavam dispostos para atender a todos os que batiam ás 

sólidas portas do convento. E mesmo de que serviria um estudo de gramática, de francês 

ou de latim para uma população sem as noções preliminares de ensino? O êrro, portanto, 

já começava. Ensinar-se de cima para baixo, sem fortalecer uma certa base na 

inteligência do indivíduo, constitue hoje, como já constituia hontem, erro 
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grave em matéria de educação. Sim, porque antes de 1874 já existia a escola primária 

organizada nos Estados Unidos. E êsse erro perdurou por muito tempo na Brasil- 

Colónia e mesmo no Brasil Império. Quais os núcleos sólidos de instrução que legaram 

os dirigentes do Brasil colonial ao Brasil imperial? Que contribuição êstes deixaram 

para os que fizeram a República? A contribuição foi muito pouca. Ainda hoje o Brasil 

luta para realizar um plano amplo de alfabetização e educação do povo, e se o tem feito 

não chega, por exemplo, á metade do que já se fez nos Estados Unidos ou na Inglaterra. 

Não se pode negar que a causa principal dêsse atraso no terreno da instrução se 

encontra na pobreza das populações. Um exemplo do que afirmo está nesse fato 

ocorrido em 1798,mais ou menos: D. Maria I mandou ouvir as câmaras da Capitania de 

Pernambuco sobre a creação de uma taxa de dez ou vinte réis sôbre indivíduo livre, de 

ambos os sexos, maior de doze anos, para manter com essa renda estudantes 

seminaristas pobres no seminário de Olinda, que ia se fundar. A resposta da câmara de 

Vila das Alagoas foi imediata e desconcertante: concordava com a creação do tributo, 

mas achando que o mesmo deveria ser dez reis, ”por se maior parte dos habitantes 

extremamente pobre”. 

Os primeiros professores que chagavam a Alagoas, nomeados para a tarefa de 

ensino, foram José Vitoriano da Rocha e Bartolomeu Antonio de Souza, chegados no 

ano de 1799, para ministrar ”as primeiras letras”. 

 

  SINTÔMAS DE EVOLUÇÃO 

 

A Constituição de 25 de março de 1825 prometeu proporcionar a instrução 

gratuitamente ao povo. E mais tarde a lei de 1827, regulamentando o ensino, deixava 

evidente a intervenção do Estado na educação dos brasileiros. E adiante, em 1834, as 

Assembléias Provinciais ficaram com o direito de Le- 
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gislar sobre o ensino primário. A impressão que as providências oficiais deixavam era 

de trabalho intenso e oportuno, mas os manejos políticos, as competições partidárias 

findavam sempre no entravamento dos setores administrativos, e a instrução pública era 

atingida em cheio. 

O fenômeno que assistimos ainda ha pouco tempo, com o sistema dos pedidos 

e dos compadrescos, paralizando quasi a máquina administrativa, que deixavam de 

elaborar verdadeiros benefícios sociais, num ritmo progressista necessário, para 

satisfazer os chefes políticos e de partidos sem programa - o fenômeno que assistimos 

ainda hoje é o mesmo daquela época, com a circunstância de ser num ambiente menos 

civilizado e de mentalidade nacional ainda em formação. Em vários aspectos a situação 

das Províncias tem muita semelhança com a situação dos Estados, atualmente. Os 

problemas que não são atacados em cheio, que gritam por soluções são quasi os 

mesmos, que o diga (no que toca ao Brasil) o alagoano Tavares Bastos. 

 Contudo, porém, a instrução pública vai para frente. Passos de pequeno 

polegar, em geral, mas vai indo... Os números exprimem melhor o pensamento nessa 

questão: em 1815 havia 15 escolas para toda a Província; em 1835 a população escolar 

da Província era calculada em 20.000; existiam 29 escolas e frequentavam essas escolas 

1,160 alunos. Segundo, ainda, dados computados por Craveiro Costa, em 1870, o 

número de escolas era 104, o número de alunos chegava a 5.234 e a população escolar 

atingia ao algarismo de 50.000. Em 1889 a Província contava com 184 escolas, o 

número de alunos era calculado em 6.458 e a população escolar era 120.000. Tem que 

ser dado aí naturalmente o desconto da falta de orientação dos cálculos estatísticos, pois 

não se faz referência ao algarismo de freqüências médias e total, etc. 

De 1835 a 1889 o progresso é ínfimo. Mas não deixa de haver um sintoma de 

evolução. 
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A INSTRUÇÃO E OS DIRIGENTES DA PROVÍNCIA 

 

De um sistema econômico baseado na escravatura, onde o traço latifundiário e 

monocultor deixava uma marca indelével nos principais setores sociais, não se podia 

esperar uma situação mais promissora para o ensino público. As tentativas que hoje se 

têm feito para a prática da policultura nos vários núcleos de economia nacional, como 

em S. Paulo, Rio Grande do Sul, Baía, etc. – nada encontrava ambiente reanimador no 

Brasil Colonial mesmo ainda no Brasil Império. Em Alagoas, que viveu muito tempo 

sob a tutela de Pernambuco, sentia-se até a influência de preconceito de côr, coisa hoje 

muito desmentida. Mas o certo é que o presidente João Vieira de Araújo, na sua “fala”, 

dizia que era para recear “a administração de menores escravos nas escolas diurnas, pois 

iam afugentar delas os menores livres”. E a instrução era olhada com sinceridade pelos 

responsáveis diretos pela administração. Um diretor de Instrução diz textualmente: “já 

eu disse no meu relatório de 31 de janeiro de 1854, e se conclúe pelo que acabo de 

expor, que era lastimável o estado de desleixo, desalento, e desamparo, em que achei a 

instrução pública primária da Província em 1853”. 

E já e, 1878 o presidente Francisco Soares Brandão escrevia, referindo-se 

lacônica, mas expressivamente á instrução: “Êste importante ramo do serviço público, 

vai muito mal à Província”. E em 1890 o recenseamento realizado assinalou para 

Alagoas uma população de 649.237 habitantes. Dêsses, 429.563. sómente, sabiam ler e 

escrever. 

Permaneceu, assim, nesse abandono, (registrando-se um pequeno progresso), o 

sério problema da instrução pública em Alagoas. Do ensino técnico profissional nem se 

fala. Não tenho conhecimento de uma tentativa verdadeiramente séria e que marcasse 

um sinal de adeantamento para a solução do pro- 

 

 

 

 



34 
 

 

blema que sempre desafiou os administradores. E para concluir basta lembrar aqui as 

palavras do governador Batista Acióli, já em 1916, que dizia no seu relatório: “Reflete 

infelizmente ainda os efeitos de sua longa desorganização êste importante ramo do 

serviço público. Apesar dos louváveis esforços do govêrno passado em melhorar a 

instrução pública do Estado, a sua situação é todavia precária”.  

Torna-se necessário aqui um registro da época em que a Instrução Pública em 

Alagoas teve um período de trabalho eficiente. A administração do Sr. Costa Rego  

atacou em cheio o problema e deixou feito alguma coisa. Assim, é que em desembro de 

1926 já existiam no estado 371 escolas primárias, sendo 241 oficiais e 30 particulares. 

O ensino nessa época foi ministrado por 428 professores, 26 homens e 402 mulheres nas 

escolas particulares. Nessas escolas atingiu a 29.248 o número de crianças matriculadas. 

Foram construidos alguns grupos escolares no interior do Estado. Tudo, emfim, 

constituiu uma tentativa bastante útil em favor da Instrução pública em Alagoas, 

tentativa animada por um grupo de professores e auxiliares que queriam trabalhar, 

embora um pouco presos a uma burocracia sempre prejudicial. Aurino Maciel, 

Adalberto Marroquim, Craveiro Costa, merecem ser lembrados nessas notas. 

 

ÚLTIMOS ANOS 

 

Houve um período de estacionamento nas iniciativas em favor da instrução 

pública em Alagoas. As reclamações surgiam de todos os lados contra o abandono em 

que se encontrava o ensino primário na capital e no interior do Estado. A Escola Normal 

não contava com um prédio próprio. As escolas isoladas, hoje tão contrárias aos 

princípios da pedagogia moderna, eram inúmeras nos municípios, mal instaladas, sem 

ma- 
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terial didático, sem confôrto, sem higiene, sem nada. E tudo parecia numa dessas fases 

de decadência tão lastimável. De 1932 em diante, porém, o ritmo ascendente é 

significativo. A matrícula aumenta, as escolas se sucedem. Há movimento intenso para 

a alfabetização do povo. 

Em 1932, por exemplo, o total da matrícula geral no Estado era de 15.826. Em 

1933 êsse número atingiu a 22.821; em 1934 a 25.840; em 1935 a 25.952. Aumento 

crescente e animador. 

No que toca aos estabelecimentos escolares observaremos também 

desenvolvimento. Em 1932 o número de casas de ensino (incluindo as estaduais, 

municipais e particulares) era de 477, em 1933 passou o 560, em 1934 aumentou para 

596 e, finalmente, em 1935 atingiu ao algarismo de 625. Trata-se, não ha dúvida 

nenhuma, de uma fase de progresso. Daquela época de utilitarismo feroz, em que a 

população escolar era atirada ao mais lamentável esquecimento, passamos hoje a um 

ambiente que mais arejado e que a instrução recebe alguns benefícios que se faziam 

necessários. 

Não é demais lembrar o panorama de hoje com os municípios aparelhados com 

os seus grupos escolares e o govêrno Osman Loureiro realizando uma obra de 

popularização do ensino, que representa grande e expressiva contribuição. 

Índice significativo acha-se neste detalhe: dos 33 municípios de Alagoas 

sómente um acha-se sem grupo escolar. 28 prédios construidos na atual administração. 

Tudo isto deixa bem evidente que estamos abandonando muito longe o 

ambiente caótico do nosso parque escolar e caminhando para uma época de maior 

progresso para o ensino. Nunca é demais lembrar as palavras de Tavares Bastos, o 

sempre presente Tavares Bastos, quando dizia, num dos seus estudos, que precisávamos 

de escolas e mais escolas. Escolas, porém dignas deste nome. Mas a nossa escola 

isolada, sem 
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 banco para os alunos e sem giz para os acanhados cálculos aritméticos, não poderia ser 

nunca uma escola. Um lugar que atraisse a criança. 

Êsse lado da questão está em grande parte resolvido. Os grupos escolares que 

se espalham pelo interior do Estado constituem uma das tarefas mais interessantes para 

a vulgarização do saber. Se não temos trabalho educacional, no seu verdadeiro sentido 

pedagógico, temos certamente uma ampla tentativa no sentido de arrancar o povo da 

ignorância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


