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LLM. E EXM. SNR. – Em observancia ao que é determinado pelo § 6º do artigo 7º da Lei de 

3 de maio de 1870, venho a offerecer á consideração da presidencia o relatorio desta 

directoria, contendo a exposição do estado da instrucção na provincia em o anno findo e 

bem assim os mappas estatisticos que a mesma lei indica. 

De conformidade com o preceito do art. 3º da Resolução n. 673 de 13 de maio de 

1874 e por acto de 22 de junho do mesmo anno, houve por bem V. Exe. de nomear-me 

director geral da instrucção publica e particular das Alagoas. 

Recebendo a nomeação, nem apreciei a grandeza do encargo, nem pesei a debilidade 

de minhas forças. Só o movel de circumstancias fortuitas me collocaria á frente de uma 

repartição que deve ser dirigida por pessôa de melhores aptidões especiaes e de meritos 

reconhecidos.  

Fez-se necessaria a confissão da incapacidade propria quando examinei o modo 

porque é feito este ramo do serviço publico e quando, mais detidamente, observei o estado 

lastimoso da provincia á instrucção. 

De feito: sendo a instrucção propriedade intellectual que se revela nos mais simples 

actos da vida privada ou publica – a mais ligeira analyse dos factos sociaes patentêa o gráu de 

luz que esclarece a intelligencia do homem, já collectiva, já individualmente considerado. 

Entre outros factos, mencionarei o jornal, que em um paiz de liberdade, como o 

nosso, é o canal por onde o povo externa os seus pensamentos verdadeiros ou falsos, seus 

sentimentos elevados ou rasteiros, sua vontade razoavel ou illegitima. 

Em Alagoas os poucos e bem poucos jornaes existentes têm numero tão limitado de 

leitores que as emprezas deste genero só se mantém ou pelo auxilio do governo ou pelo 

interesse de opiniões politicas e religiosas que alguns homens baseam representar. O seu 

conteúdo compõe-se de artigos (á margem as excepções) que certamente não são passados 

pelo crisol da esthetica e da sciencia do justo e do verdadeiro, e nelle não é raro notar-se o 
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esquecimento das regras grammaticaes. Afóra isto, ha uma ou outra transcipção bem 

escolhida, sendo occupado grande espaço pelos annuncios do commercio á retalho. 

Desgostoso conheci, ainda, que são geralmente lidos com prazer os artigos em que 

era devassado o sanctuario do lar, em que a injuria e a calumnia, contidas em linguagem 

menos nobre, magoavam a qualquer cidadão. 

Si é erronea a apreciação rapida que deixo feita, posso assegurar a V. Exc. que é 

conscienciosa e isenta de paixões. 

São bem faceis de enumerar as livrarias que temos nós, expondo á venda maior 

quantidade de livros em branco com destino ao commercio e ás repartições e de papelaria 

para o consumo do serviço publico e correspondencia epistolar, do que de obras scientificas e 

de utilidade pratica. Esta provincia participa da observação judiciosa do professor Agassiz, 

quando disse que no Brazil os livros não são objectos de uso quotidiano. 

A ignorancia da população manifesta-se, de modo sensivel, no exercicio das 

industrias, ainda em embryão, maximè, na agricultura: o amanho das terras, a cultura das 

plantas, o fabrico dos productos são no presente o que foram nos tempos coloniaes. Em 

quanto, na Allemanha, as escólas e associações agricolas enviam seus discipulos e socios ás 

povoações ruraes á doutrinarem sobre as reformas reclamadas pelos campos agricultados, nas 

Alagoas, a agronomia e a agricultura, tão difficeis porque complexas, são praticadas pelo 

feitor ignaro e pelo escravo embrutecido. 

Na ordem moral não é menos deploravel a feição que a provincia offerece á relectido 

exame. 

O crime, sob variadas fórmas, perturba as relações sociaes, notavelmente as lesões 

contra a propriedade que a policia e os tribunaes procuram reprimir. 
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 Grande parte da juventude, e até da velhice, foge das mezas do estudo para sentar-se 

ás bancas do jogo, onde malbaratam ou o tempo precioso, que é dinheiro, ou o tempo, 

dinheiro e saúde, que são a vida. 

Inclino-me a acreditar que as bebidas alcoholicas não flagellam as nossas populações 

como as dos paizes frios, mas, nem por isso, o seu uso deixa de occasionar effeitos funestos 

aos bons costumes. 

As mulheres – esta directoria tem o direito e, ao mesmo tempo, sagrado dever de 

fallar d’ellas – muito pouco fruem dos bens que a instrucção prodigalisa, e as nossas leis civis 

e politicas e a ignorancia que as cerca arrebatam grande quantidade d’ellas dos braços da 

virtude immergindo-as nos treinedaes do vicio. 

Melhor conhecimento terá a presidencia do estado da instrucção nesta provincia si 

attentar para os dados que nos são ministrados pela directoria geral da estatistica e fazendo 

sobre elles as reflexões que, certo, não escaparão á elevada percepção de V. Exe. 

Aqui, apenas 26:046 homens e 15:814 mulheres, livres, e 32 homens e 21 mulheres, 

escravos, sabem ler e escrever: ao todo – 41:913 pessoas. São analphabetos: 120:338 homens 

e 140:870 mulheres, livres, e 17:881 homens e 17:807 mulheres, escravos; somma – 306:096 

analphabetos! 

Está resolvido – nesta terra é noute e noute tenebrosa! 

Sobra-nos a esperança de que estejam errados estes algarismos fataes. 

Sobre este quadro, assim rapidamente traçado, lançarei as côres da ignavia, desalento 

e inercia que se traduzem pelo desamor ao trabalho e pela ausencia de iniciativa particular em 

todos os commettimentos uteis, mormente sobre a instrucção. 

O mal que assignalo tem proporções descomunnes e reclama um remedio de effeitos 

perduraveis e beneficos, embora lentos: - o ensino. 

E’ esta a grande questão, sempre actual, para onde devem convergir todas as vistas, 

todos os esforços dos alagoanos do bom querer, só podendo ser resolvida em terreno affastado 

das luctas politicas, pois della depende a riqueza e bem-ser, não de um partido, mas da 

provincia inteira. 

Grandioso como é este problema, eu o anteponho á todos superiores despendidas 

com a emigração. 

O numero de habitantes nada é si a intelligencia não dirige o braço trabalhador. 

Esta verdade resaltará confrontando-se um paiz com outro. 

Tomarei, ao acaso, dous entre os numerosos. 



Diz Lavollée que a China, segundo dados officiaes, tinha em 1842 uma população de 

414 milhões de almas que, ainda hoje, enche as cidades, inunda os campos, estende-se pelos 

rios e alonga-se pelo mar. E o que a China? o imperio do meio, orgulhoso de sua civilisação 

de quatro mil annos, que bem pouco tem concorrido para a felicidade dos homens; mumia 

enorme que, instigada pela Indias inglezas, a Russia e os Estados-Unidos, apenas agora 

soergue-se, bocejando, na officina do progresso. 

A Belgica, em acaohado territorio encerra 4, 731, 957 habitantes, segundo 

LLhenschling, entretanto, alli as estradas de ferro cruzam os canaes, as sciencias melhoram as 

artes, o telegrapho auxilia a imprensa, em fim, em seu perimetro, a civilisação germanica 

bate-se em gloriosa lucta intellectual com a civilisação latina; assim como, aos tempos da 

republica franceza e do imperio, a revolução ali tambem media-se com as sobras do 

feudalismo. 

Illustrada a sociedade brazileira, polidos os seus costumes, o estrangeiro virá, de bom 

grado, acolher-se á nossos lares e partilhar de nossos commodos. 

 

ENSINO PRIMARIO 

 

ULIO Simon enunciou uma profunda verdade quando disse que o povo que possue as 

melhores echolas é o primeiro povo, se não o é hoje, sel-o-ha amanhã, pois, para que seja 

efficaz e sólido o edificio da instrucção é necessario que a sua base – o ensino elementar – 

assente em terreno seguro e estenda as suas raizes por dilatada peripherica: é d’elle que parte 

essa multidão de moços á percorrer os 
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multiplicados caminhos do ensino secundario, que, por sua vez, impelle para a sciencia 

áquelles que estão sequiosos de conhecimento e saber. 

Tambem é a eschola primaria a instituição humana que offerece maiores 

difficuldades praticas, por achar-se cercada de numerosos obstaculos de remoção custosa. 

E’ burlada toda e qualquer reforma que se busque fazer si não tiver por si o auxilio 

perseverante do governo, do professor e do pae de familias. 

Não preciso de dizer qual deve ser a natureza do auxilio que a instrucção primaria 

reclama d’essas três entidades, todavia, no correr d’este trabalho, ousarei indicar a V. Exc. 

quaes os meios que entendo convenientes para estabelecer intima relação entre a eschola e a 

administração, para coagir o professor á bem cumprir os seus deveres, para obrigar ao pae de 

familias á satisfazer o direito que tem a criança á instrucção. 

Antes de tudo, cumpre-me dizer qual é o estado presente d’este ramo do ensino 

publico e particular, e para este fim me soccorrerei dos dados que tem esta repartição e dos 

que são fornecidos pela directoria geral da estatistica. 

Pelo relatorio d’esta ultima, publicado em o anno passado, conhecemos que a 

população escholar da provincia de 6 a 15 annos de edade sobe a 78:672, sendo: 39:918 do 

sexo masculino e 38:754 do feminino, assim distribuída: freqüentam escholas 5:445 alumnos 

e 4:028 alumnas, - total: 9:473 menores; não as frequentam 34:473 meninos e 34:726 

meninas, sommando – 69:199 menores! 

Por esta directoria consta que matricularam-se nas aulas publicas primarias o numero 

de 5:674 alumnos de ambos os sexos e nas particulares 675 alumnos, que tudo somma 6:349 

menores, como tudo póde ser verificado pelos annexos sob os numeros 1 e 2; porém, é força 

declarar que não merecem pleno credito o que dizem estes algarismos, pois, não ignoramos a 

maneira irregular como são confeccionados os documentos em que se firma a directoria geral 

de estatistica; por outro lado, não sao fieis os mappas que os professores remetteram á 

instrucção publica, havendo muitos professores particulares que não dão sciencia do numero 

de alumnos que leccionam, não obstante as ordens desta directoria e os pedidos dos delegados 

litterarios. 

Como quer que seja, é elevadissimo o numero de menores de 6 a 15 annos que não 

matriculam-se nas aulas publicas ou particulares, ou que, matriculados, não as frequentam. 

Este estado de cousas pede, em altas vozes, a adopção de medidas enérgicas no 

sentido de ser obrigatoria a freqüência ás escholas para os mesmos menores, sobre o que mais 

d’espaço fallarei. 



-- 

Tem a provincia 70 escholas publicas para o sexo masculino e 58 para o feminino, 

além de 96 particulares para ambos os sexos e mais quatro collegios do sexo masculino e um 

do feminino onde ensinam-se os rudimentos da instrucção. 

Observarei que ha muitos logares onde é limitadissimo o numero de alumnos que 

frequentam as aulas publicas ali existentes, em quanto que outras localidades temos, exigindo 

a creação de escholas; por este motivo proporei que sejão supprimidas algumas cadeiras e 

creadas outras – consoante fôr pedido pela conveniencia do ensino e reclamos dos centros de 

população. 

Não seria, tambem, desacertado autorisar a matricula de menores do sexo masculino 

de 6 a 12 annos de edade nas escholas do sexo feminino principalmente n’aquelles povoados 

em que só possuimos aulas d’este ultimo sexo; até que possamos, por nosso estado financeiro 

e outras circumstancias, organisar o ensino mixto que tão bons resultados tem produzido nos 

Estados-Unidos. 

-- 

Verá V. Exc. pelo annexo sob o numero 2 que são muitas as aulas particulares 

abertas sem licença d’esta directoria. Deixei de cumprir o que a este respeito mandam praticar 

as leis provinciaes por conhecer que prestaria um desserviço aos menores que estavam nas 

mencionadas escholas ou por falta de aula publica, ou para evitar a ineptidão, desídia e, ás 

vezes, a immoralidade do professor publico. A lei não deve oppôr obices ao magisterio 

particular, uma vez que o pae de familias é o mais competente para eleger o mestre que tem 

de ensinar á seus filhos, e tenho percebido que a lei economica da concurrencia n’esta 

profissão, como succede em todas, é proveitosa tanto para os mestres como para os discipulos. 

E’ de utilidade, porém, que as aulas d’esta natureza continuem sob a inspecção da directoria e 

de seus delegados.                
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De todas as cadeiras publicas apenas estão vagas tres do sexo masculino (annexo n.1) 

que brevemente serão postas á concurso, para o qual já se acham inscriptos cinco alumnos-

mestres do curso normal. 

 

Visitando algumas aulas notei que os meninos eram quasi todos menores de doze 

annos, e fui informado de que logo que attingiam áquella edade, e ainda menos, os respectivos 

paes ou tutores os obrigavam, sem que tivessem concluido o curso primario, á sahir da 

eschola, quer para auxilial-os nos misteres mais rudes do trabalho agricola, quer para 

empregal-os em nossa primitiva industria de transporte por terra e por agua, quer para 

exercital-os em algum officio mechanico. Sendo certo que além, alli ou aqui sempre perdiam 

os menores a pouquissima e tenue luz que, por ventura, adqueriam nas aulas elementares. 

Para este mal, que de tal arte pollitica, de um só golpe, os esforços dos professores e 

os sacrificios dos poderes provinciaes, descobriremos prompto correctivo na obrigação do 

ensino entre determinados annos da edade dos meninos. 

 

O Regulamento de 4 de setembro de 1870, no art. 7.º prohibe que os escravos sejam 

admittidos á matricula nas aulas primarias. Comprehendo bem que esta disposição encontra 

sua rasão de ser na repugnancia que sentem os homens de condição livre quando dispostos no 

mesmo plano com os infelizes de condição servil; porém tambem comprehendo que este 

sentimento é um prejuizo filho de erronea percepção das leis naturaes e christans e por isto, á 

pouco e pouco, ir-se-ha obliterando de nossos costumes. 

Todavia a separação das raças tem menos força no Brazil do que nos Estados-

Unidos, assim como os nossos escravos gozam de melhor tratamento do que tinham os da 

Confederação quando os possuia. 

Lá, uma lei do sul defendia, sob pena de morte (1) o ensinar a ler e escrever aos 

escravos (Hippeau); e ainda existem escholas especiaes para as crianças pretas (colored 

schools), e embora todos os homens de côr, incluindo os libertos, paguem taxa destinada para  

a instrucção, os filhos d’estes contribuintes são excluidos das aulas, que só abrem suas portas 

aos meninos brancos – o que não obsta que recebam com proveito os tres gráus da instrucção 

pela acção benigna da philanthropia particular, pelos esforços admiraveis dos que são 

directamente interessados e pela assistencia do governo. 

Nos bancos da eschola brazileira sentam-se, promiscuamente, crianças em cujo 

aspecto o accidente do clima imprimio as côres das tres raças – todos recebem o mesmo 



ensino gratuito, todos são tratados sob o mesmo nivel da egualdade. Porém isto ainda é 

pouco: desejaria que fossem acceitos, nas escholas da provincia, os menores escravos de 7 a 

12 annos de edade, precedendo licença dos respectivos senhores. Para esta directoria e seus 

delegados, para os professores, para todos os homens de juizo são e sentimento egual seria 

nobilissima tarefa tentar extirpar do coração de alguns um prejuizo stigmatisado pela 

civilisação, e que não póde ser partilhado pelo governo que, pousado no cimo da sociedade, 

tendo sob as vistas mais vasto horisonte, deve contemplar o porvir magestoso, que se 

approxima, conduzido pela gloriosa Lei de 28 de setembro de 1871. 

 

A maior difficuldade, das que pesam sobre a eschola primaria, consiste na escolha 

das materias que devem ser ensinadas, no modo de transmittil-as aos discipulos e no meio de 

alcançar que elles conservem e utilisem-se dos conhecimentos adqueridos. Por custosos e 

elegantes que sejam os predios destinados á instrucção, por mais avultadas que sejam as 

sommas despendidas, o ensino primario será sempre uma ficção se não fôr preenchida 

qualquer das condições mencionadas. 

Mas, com o emprego de bons livros, com professores habilitados e zelosos, com 

assiduidade da parte dos alumnos, conseguir-se-ha, pelo menos, que tenha todo o cidadão 

aquelle minimo de educação de que falla um especialista americano, cujas palavras agora 

transcrevo: 

<< Under our republican Government, says Horacc Mann, it seems clear that the minimum of 

education can never be less than such as is sufficient to qualify, each citizen for the civil and 

social duties he will have to discharge: such an education as teaches the individual the great 

laws of bodily health, as qualifies for the fulfillment of parental duties; as is indispensable for 

the civil functions of a witness or a juror; as is necessary for the voter in municipal and in 

national affairs; and 
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finally as is required for the faithful and conscientious discharge of all those duties which 

devolve upon the inheritor of a portion of the sovereignty of this great Republic. >> 

James Fraser, Report on the Cammon school system of the United States. 

Estas palavras, ditas com referencia á União-Americana, podem ser applicadas á 

todas as nações civilisadas e mais que muito á um paiz como o Brazil. Entre nós, onde todos 

os poderes são delegação da nação, sendo cada menino o herdeiro de uma porção da 

soberania d’esta grande Patria, necessita de instrucção para, como volante, influir por si e 

directamente nos negocios municipaes e nacionaes; para como testemunha ou jurado 

desempenhar fiel e conscienciosamente todos os deveres que a lei criminal lhe impõe; para 

habilital-o a conhecer o complexo dos direitos e obrigações que a lei natural e positiva 

outorgaram á familia: para, emfim, usar os preceitos geraes de hygiene que conservam o 

corpo preservando a saúde. 

Para ser obtido este desidetatum é sufficiente que o menor saia da eschola com 

alguma propensão para os trabalhos intellectuaes e capaz de entender qualquer livre escripto 

em lingua vernacula. 

Mas o que acontece actualmente? Quasi sempre o alumno deixa a eschola sentindo 

indifferença, senão aversão ao livro: uns mal soletram ou syllabam, outros lêem e não 

entendem. E’ repugnante a pronuncia d’elles quando lêem cantando e despresando os sons 

graves e agudos das palavras portuguezas, tão agradaveis de ouvir porque semelhantes as 

linguarem do forum. 

Bem sei que só o professor dotado de conhecimentos e paciencia poderá ensinar a 

correcta e bôa othoepia e a sigifficação das palavras que o alumno pronuncia. 

O ensino da grammatica, como geralmente é dado, eu o julgo sem proveito: decora o 

discipulo as regras que applica analysando ligeiramente algum excerpto do Padre Vieira ou 

algum artigo da Constituição. 

    Supponho que seria mais vantajoso obrigar, todos os sabbados, aos alumnos da 

quarta secção a fazerem composições sobre assumptos que escolhessem e em seguida 

analysal-as perante o professor que lhes indicaria os defeitos grammaticaes; é ocioso provar 

que quantidade de luzes receberiam redigindo por este modo. Junctamente seria de utilidade 

si, nos mesmos dias, declamassem ou poesias ou trechos em prosa dos nossos classicos: além 

do exercicio de memoria, além do conhecimento dos termos e imagens usados pelos mestres, 

fariam timidos ensaios em arte oratoria. 



Em arithmetica o ensino primario não é menos contristador, sendo com pezar que 

communico a V. Exc. a existencia de poucos professores que conhecem o systema metrico 

decimal. 

Como arte, é nulla a calligraphia. 

Eis o estado das escholas primarias: entretanto, o povo que as possue melhores é o 

primeiro povo... 

 

Li, algures, que, depois das batalhas feridas em 1866 entre a Áustria e a Prussia, 

dizia-se nos circulos de conversação e repetia-se pelos jornaes que ao mestre-eschola devia a 

nação prussiana a preponderancia politica que, por meio da Victoria, adquerira na Allemanha 

e no mundo. Quando o livro estreitar as relações politicas e commerciaes entre os Estados, 

quando der a todos o conhecimento de seus direitos e obrigações, quando fizer desapparecer a 

couraça e o canhão, - o espirito do historiador – philosopho, estudando as instituições 

humanas, comprovará que ao mestre-eschola devem os povos a sua liberdade, bem-ser e 

tranquillidade. 

 

ENSINO OBRIGTORIO 

    Exm. Snr.: a causa principal do estado vergonhoso da instrucção primaria, na 

provincia, é o pae de familia. N’esta expressão incluo todas as pessôas que, por qualquer 

titulo, são encarregadas da educação dos menores. 

Em regra o pae não propugna pelo mais sagrado direito dos filhos. 

Este facto que aponto aqui é observado em todas as provincias e em quasi todos os 

paizes, até os mais civilisados; nasce elle da ignorancia ou omissão em cumprir as obrigações 

que dão vida ao patrio poder; o qual, seja dito de passagem, não ob- 
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stante as modificações soffridas, ainda não alcançou o ideal delineado pela philosophia do 

direito. 

Poucos são os paes que estão persuadidos de que a instrucção é a herança mais 

proveitosa que podem legar ao descendente e o dote mais rendoso que levará a filha para a 

sociedade conjugal: que a intelligencia é o primeiro capital, e a instrucção a fonte mais 

inexhaurivel de riqueza privada e publica. 

São tantos os que exploram as forças physicas da criança, com detrimento de sua 

educação intellectual; tantos que dizem não querer que os filhos saibam mais do que elles; 

tantos para quem o dever de pae limita-se ao onus de alimentar o filho – o que obram 

irracionaes; tantos em quem o amor paterno externa-se por criminosa indifferença pela 

educação do menor! 

Communicam-me alguns professores que varios paes mandam os filhos á eschola, 

sem lhe dar livros, e ás reclamações n’este sentido respondem que não têem dinheiro para 

compral-os, possuindo-o para outros fins, quiçá, illegitimos. E’ verdade que a maioria deseja 

que os filhos aprendam, mas, para isso, não usam dos meios. Darei um exemplo: tinha esta 

directoria exactas informações de que um professor era por de mais negligente, não dava aula 

em certos dias, e abandonava a cadeira para jogar. 

V. Exc., sobre proposta, removeu-o; mas, algum tempo depois, recebeu uma petição 

assignada por muitos habitantes da localidade em que exercia o cargo o mesmo professor, 

solicitando a sua reconducção. 

Como este succedem outros factos que entendo ocioso publicar. 

Si todos os paes de familias enviassem os filhos á eschola, fossem adversarios dos 

professores deleixados e reconhecidos para com os zelosos, na verdade que a instrucção 

elementar não estaria em condições tão deploraveis. 

Para este mal que inficiona o lar e corrompe a sociedade ha um remedio – o ensino 

obrigatorio. 

No terreno da theoria esta medida é sustentada, de modo indestructivel, por 

numerosos e esforçados pensadores, d’entre os quaes avultam Tiberghien, Molinari, Hippeau, 

V. Cousin e outros que reconhecem nas crianças um direito á instrucção tão sagrado como o 

direito de alimentação; e si o pae não satisfaz, de motu proprio, a obrigação correlativa, tem 

de ser a isto compellido pelo Estado – defensor de todos os direitos, amparo e arrimo de todas 

as fraquezas. 



Ao Estado, á quem é commettida a direcção da associação politica para o justo e o 

bem, compete esclarecer a senda do progresso, apartando os tropeços que encontra em sua 

marcha. Estes tropeços, estes obstaculos originam-se da ignorancia do povo e do attentado 

feito ao direito – á instrucção pertencente ao menor. 

Para vigorar este pensamento reproduzo as judiciosas palavras de Nestor 

Considérant: << O menino, homem futuro, nascendo, traz seus direitos aos beneficios da vida 

social. Em si mesmo tem o germen de tudo que a geração vindoura verá desabrochar de util, 

de honesto, de grande. Este germen, fecundado em tempo, póde tornar-se, para a sociedade, a 

origem de um progresso, de um melhoramento sério; contrario, negligenciado, será causa de 

prejuizos á um tempo individuaes e sociaes. Entretanto, não depende da criança que se realise 

a hypothese que lhe é favoravel, pois, pelo facto unico de sua fraqueza, está na 

impossibilidade material de assegurar a sua instrucção e o seu futuro. Ora, supponhamos, por 

instantes, abstrahindo dos deveres restrictos impostos ao pae de familias, que este, em vez de 

conceder á intelligencia infantil confiada á sua solicitude os cuidados legitimos que ella 

reclama, a deixa atrophiar-se, pouco á pouco, em vergonhosa ignorancia; o que será d’essa 

criança, cujos instinctos e necessidades materiaes cresceram sem moderação, sem o freio da 

menor cultura intellectual? O que será d’essa criança? perguntamos ás estatisticas dos 

tribunaes, das prisões, e das galés. >>          

    E ninguem diga que o ensino obrigatorio menoscaba a autoridade paterna e 

violenta os seus direitos, pois, desconhecemos o direito de ser máu pae, e nos revoltamos 

contra a autoridade que nutre o erro, o ocio, a mendicidade, o crime e a degradação moral da 

mulher. 

Comtudo, si a obrigação do ensino resite á contestações em face da sciencia, a sua 

execução é difficil e bem difficil. 

Os paizes adiantados em civilisação e riqueza ainda não a tem praticamente, como é 

para desejar. Os Estados-Unidos debalde gastam com liberalidade esforços pessoaes e 

sacrificios de haveres. Só o cantão de Genebra, na Suissa, é o unico 
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   território em que esta medida não é lei escripta, porque está intimamente ligada nos 

costumes. 

A Pussia foi o primeiro paiz que a adoptou, e no dizer de Cousin, o dever de 

mandarem os paes seus filhos ás escholas primarias é de tal modo nacional e está tão 

arraigado nos hábitos legaes e moraes da nação que é consagrada em uma só palavra: 

Schulpflictigheil (dever de eschola: ao grande Frederico deve Ella tanto a educação literraria, 

como tambem a militar que fazem da Allemannha a Minerva guerreira dos tempos de hoje. 

Admira o rigor das penas que, desde 12 de agosto de 1763, são comminadas ao pae 

recalcitrante; porém, mais admira a somma de luz que banha a fronte d’aquelle povo. 

No Brazil, os poderes centraes, cuja voz é ouvida em todos os angulos do Imperio, 

cuja faculdade póde cercear a pagina dos direitos civis que, em nosso corpo de leis, possue o 

pae relapso, demoram-se em adoptar uma disposição altamente necessaria para que sejamos 

livres, felizes e fortes. Todavia, duas provincias, as primeiras nos avanços civilisadores da 

Patria, em a nobre generosidade dos sacrifícios as primeiras, já inscreveram em suas leis o 

ensino obrigatorio: - - Pernambuco e S. Paulo. 

As Alagoas fará o mesmo, não por mero espirito de imitação, mas para que a sua 

ignorancia não assemêlhe-se á seus pantanos, cujos vapores nocivos tornam matsão o ar que 

respiramos.                 

  Com este intuito atrevo-me a pedir a V. Exc. os precisos dectames legaes 

elaborados com aquellas cautellas e efficacia da execução que a materia reclama, além do 

appêllo feito a todos os cidadãos que devéras interessão-se pelo melhoramento da provincia. 

Póde servir o que sobre este assumpto preccitúa o Regulamento de 28 de dezembro 

de 1874, da provincia de Pernambuco, com ligeiras modificações. 

Que seja obrigatorio o ensino em todos os lugares que possuem escholas, e não em 

cidades e villas sómente, como é dito, no Regulamento citado e lei respectiva. Porque este 

beneficio não será extensivo ao maior numero possivel de crianças da provincia? A obrigação 

deve apanhar á todos os menores (reservados as excepções) do sexo feminino moradores no 

espaço percorrido pelos raios de um Kilometro da eschola, e de um Kilometro e 50 metros 

para o masculino. 

A’ ella estarão sujeitos os menores do sexo masculino de 6 a 15 annos e as meninas 

de 6 a 13; não se ignora não se ignora quanto é precoce o desenvolvimento intellectual nos 

paizes da zona que habitamos, e dos seis annos de edade já podem as crianças principiar, pelo 

menos, a lèr, emquanto que contrahem o habito de ir á aula. 



  Prevejo que o ensino livre particular, cuja idéa já declarei seguir, ha de falsear a 

execução do ensino obrigatorio: é possivel que algum professor particular, de combinação 

com os encarregados da educação dos menores, communique, sem verdade, que ensina a taes 

e taes alumnos. 

E’ desnecessario dizer que peço uma medida repressiva de actos semelhantes, 

ficando os seus autores sujeitos á mesma pena em que incorrerem os paes omissos. 

Além do arrolamento dos menores em edade escholar, outras precauções serão, 

certamente, suggeridas aos poderes competentes. Julga-me desonerado da obrigação de provar 

que os poderes provinciaes têem a precisa autoridade para legislar sobre objecto de tanto 

momento, e si o poder municipal tivesse, entre nós, a vida e força de que dispõe em outros 

paizes, seria o melhor habilitado para regulamentar o ensino obrigatorio, que pelo 

conhecimento mais intimo das pessôas e dos logares, quer para reduzir as attribuições da 

directoria da instrucção publica. 

E’ tão vehemente o desejo que nutro de ver praticada esta medida, que, si a lei 

expressamente reservasse ao governo geral o poder de promulgal-a, esta directoria opinaria 

que a Assembléa provincial seguisse o exemplo da de Pernambuco; e considerando a 

santidade do direito da criança e pondo na inflexão da voz quantos pezares, quantas dores, 

quantos gritos de desespero a ignorancia tem occasionado, em bem de seus jovens 

comprovincianos, bradaria: sum pro jure, contra legem. 

 

ENSINO RELIGIOSO 

     

sta questão, que tanto tem preoccupado os espiritos na Europa, de ha muito 

resolvida nos Estados-Unidos, não tem, entre nós, a importancia e alcance á 

que attinge nos paizes em que predominam diversas confissões religiosas. 

E 
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 Não obstante acreditar que é a religião o que ha de mais elevado em a nossa 

natureza, porque é ella uma relação intima, uma relação de pensamento e de sentimento 

entre o homem e Deus na vida, como muito bem diz Tiburghein, meu sabio mestre: não 

obstante reconhecer que em todos os tempos a idéa religiosa tem sido o phenomeno d’onde 

originam-se o progresso, a estabilidade e até o regresso dos povos, é minha convicção que o 

ensino religioso não deve, não póde fazer parte do programma das escholas elementares e 

muito menos das aulas secundarias. 

Sobre este assumpto patentearei a opinião que abraço, com aquella hombridade que 

devo a esta provincia e ao seu digno administrador. 

Si as Alagoas gozasse a felicidade de abrir o seu riquissimo seio á imigração 

estrangeira, trazendo para aqui as côres de todas as bandeiras, desde o negro da aguis 

prussiana até o amarello da immovel China, transplantando para este sólo todos os matizes 

das crenças religiosas – desde o elevado e nobre unitarismo dos Estados-Unidos até o 

grosseiro e boçal fetichismo da Africa – para não fazer gasto inutil de palavras, para não 

fatigar a preciosa attenção de V. Exc., eu diria em synthese: o ensino religioso dado nas aulas 

primarias é um crime. 

Porém, como a generalidade dos habitantes desta provincia professa a religião 

catholica e apostolica romana, como todos acceitam e crêem nos dogmas, mysterios e 

sacramentos sobre que ella repousa, - o ensino religioso, tal qual é praticado nas escholas, é 

uma verdadeira inutilidade, si não der resultados contra-producentes. 

Parece, prima facie, que acabo de emittir dous paradoxos, mas buscarei justificar-me 

com as razões que em seguida explano. 

Se a eschola recebesse em seu gremio crianças de varias confissões, não seria um 

crime contra a santa liberdade de consciencia ensinar-lhes que fóra da eygreja romana não ha 

salvação, que o papa é infallivel, que as leis do Estado – conquistas laboriosas e lentas do 

progresso – são filhas do erro porque oppostas ao syllabus e ás enclyclicas de Roma? 

Não teriam todos o direito de professar a religião que entendessem mais acertada, 

com tanto que não offendessem á moral e aos bons costumes? Vae bem longe o anno de 1698 

em que o rei Luiz XIV ordenava que os filhos dos que professavam a religião reformada 

fossem obrigados á receber nas escholas o ensino do catechismo. 

A eschola não se presta a ser arma de proselytismo, dizem agora. 



Isto, infelizmente, não acontece n’esta provincia: a totalidade dos alumnos 

communga nas mesmas crenças, mas, inda assim, o ensino religioso, sobre ser contrario aos 

bons principios da sciencia, é inteiramente baldo de resultados. 

E’ de notar-se a indifferença, o tedio, e, as vezes, o desrespeito com que o alumno 

recita machinalmente as orações costumeiras, e espera ancioso que acabe aquella massada, - é 

este o termo empregado. 

Qual a causa deste facto tão constante? E’ que a religião ou é sentimento ou é 

conhecimento. Sentimento, só póde ser inspirado no lar domestico pela voz autorisada e ao 

mesmo tempo compassiva de nossas mães, ou então no templo, onde a sociedade tributa ao 

Creador o culto publico ao som dos canticos e das musicas, ao perfume do incenso e das 

flores, ao toque dos sinos e da campa, á luz das vélas e da lampada, á vista das imagens e do 

levita. 

Todo reunido, conglobado, fére por tal modo os sentidos que arrasta e prende o 

espirito. Por isto dizia um protestante que sentia-se catholico romano todas as vezes que 

assistia, em Roma, aos actos da semana sancta. 

Si a religião é conhecimento, só póde ser obtido pelo estudo sério e constante d’essa 

multidão de crenças religiosas que tem occupado as paginas da historia, pelo exame de seus 

principios fundamentaes, feito á luz da philosophia, que illumina o futuro, que mostra a 

conformidade existente entre os preceitos religiosos e o Ideal que é eterno, immutavel e unico. 

O ensino religioso dado pela eschola tende a desapparecer, pois, não é mais do que a 

influencia do obscurantismo agonizante sob a planta possante da civilisação. 

Esta questão prende-se á uma outra de mais importancia e gravidade que paira sobre 

o espirito nacional, procurando traduzir-se em realidade: a separação da Egreja do Estado. 

Comtudo opino que a atmosphera das escholas deva ser religiosa. 

Parecerá que tenho cahido em contradicção, porém, assim não acontecerá si 

distinguirmos a religião das religiões. 

Em Tiberghien bebi as noções que passo a desenvolver e perdem ellas a sua força 

convincente por serem revestidas com palavras minhas.                           
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<< O termo religião é tomado em differentes accepções. Ora, significa um complexo de 

praticas, ora, um complexo de dogmas sobrenaturaes ou revelados, ora, tal ou tal 

manifestação da idéa religiosa: todas estas definições são inquinadas de erro. >> Autor citado. 

A primeira é geralmente espalhada pelas massas pouco esclarecidas e consiste em 

grosseiro formalismo que apaga a idéa creando a superstição. Deus não é adorado em espirito 

e verdade, como manda o Evangelho; tributam-se cultos ás imagens dos santos da Egreja 

romana, a cousa creada e perccedeira, aos phenomenos da natureza: o Creador não infade um 

certo temor respeitoso ungido de amor, e sim, pavor. 

Era d’ella que dizia Servius, citado por E. Quimet: Ileligio, id est, metus. Os seus 

[palavra não identificável] são movidos por interesse actual ou ulterior; produzirá sempre 

dexolas, fanaticos, hypocritas e jámais verdadeiros crentes. 

A segunda basèa-se em dogmas que não resistem aos golpes da rasão, em mysterios 

inintelligiveis porque absurdos. Só tem existencia pelo facto de affectar a imaginação por 

causa do maravilhoso que encerra e ser imposta pela autoridade. 

A terceira consiste na confusão da idéa parcial com a idéa total, mudando de 

significação e comprehensão segundo as circumstancias locaes. 

Ácima de todas exista a religião natural, a religião nos limites da rasão, firmando-se em 

principios absolutos. Foi conhecendo-o que teve Esquiros um pensamento feliz quando disse: 

Religião (do latim, religare – atar, ligar) é o laço que prende os homens entre si e a 

humanidade á Deus. As idéas de Deus, do justo, do bem, do verdadeiro e do bello, sobre que 

se eleva, formariam a atmosphera das escholas. Esta eu desejaria ver ensinada nos cursos 

elementares. 

Aos sabbados, depois de haverem os alumnos recitado algumas das producções dos 

nossos melhores poetas e prosadores, o professor faria prelecções escriptas ou oraes sobre a 

existencia e bondade de Deus, sobre o respeito devido á todos os direitos e á todas as 

liberdades, sobre a dignidade da rasão humana e tolerancia para todas as convicções 

sinceras, sobre a fraternidade dos povos e prejuizo das raças. Emfim, sobre os universaes e 

necessarios preceitos da moral, como a charidade e o perdão das injurias que o Christo 

ensinou com a palavra sancta e o exemplo divino. 

Em seguida os meninos deixariam as aulas satisfeitos, alegres, irmãos – aquecidos todos 

pelo sol bemfazejo de nosso clima dos tropicos. 

Não nos illudamos. A eschola, para apresentar os desejados effeitos, deve estar separada 

do Estado e da Egreja, isto é, as opiniões politicas de um não sejam doutrinadas alli – contra o 



que propunha o convencional Lepelitier - ; as crenças das confissões religiosas, tambem, não 

sejam alli ensidadas – contra o que ordenava Luiz XIV e tem feito o jesuitismo. 

Livre a instrucção e ladeada pelo Estado e Egreja livres, continúe dividida em tres 

gráus. A elementar ensinará á criança a empunhar o poderoso gladio dos combates modernos 

– livro: na secundaria tenha o pubere conhecimento das linguas que fallam os povos mais 

civilisados e aprenda a balbuciar as primeiras palavras da sciencia: na superior galgue o 

homem as eminencias do saber e de lá estude as necessidades sociaes. 

Assim concebida, a Instrucção será fóco de luz, cujos raios, sem abalos, sem 

commoções, renovarão o Estado, reformarão a Egreja. 

- 

Antes de passar á outro assumpto, convém indicar uma antinomia existente, senão na 

lettra, ao menos no espirito de duas dispozições provinciaes relativas á instrucção publica. 

Diz a Resolução n. 531 de 3 de maio de 1870 que podem ser nomeados, para os 

empregos publicos provinciaes, independente de provas de exame ou concurso, os bachareis, 

medicos, clerigos de ordens saeras e outros que possuem titulos scientificos. Em virtude e por 

força d’esta Resolução teem sido nomeados alguns padres para o cargo de professor das 

primeiras lettras. Entretanto a Lei n. 607 de 5 de julho de 1871, no art. 5.º, que só serão 

admittidos nos concursos para o provimento de cadeiras de instrucção primaria, do sexo 

masculino, os individuos que apresentarem titulos de alumnos-mestres do curso normal. 

Affigura-se-me que tendo a provincia fundado um instituto onde são lidas certas e 

determinadas materias, sómente aquelles que tivessem completado o seu curso obrigatorio 

poderiam occupar logares no magisterio elementar; acresce a isto não terem os padres a 

simples presumpção, dada pelo titulo, de que estudaram pedago- 
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gia, desenho linear e outras especialidades que, si não as ensina a eschola normal, deve 

forçosamente fazel-o em um futuro proximo. 

Por esta rasão ouso lembrar a V. Exc. a conveniencia de uma exclusiva do cargo de 

professor primario contra todos que não tiverem o titulo do alumno-mestre concedido pela 

eschola normal. 

Ninguem acredite que assim procedo em odio aos clerigos, porque desejo que a 

medida estenda-se aos formados em direito, medicina ou engenharia. 

Mais de um motivo influe em meu animo pensando por este modo, mas o principal 

consiste no empenho de dar garantias de vida á mencionada eschola. 

 

EDUCAÇÃO PHYSICA 

                            

 HOMEM tem multiplicados fins secundarios, attinentes á um fim superior e 

ultimo, que são reduziveis á tres: - physicos, intellectuaes e moraes, que em seus 

desenvolvimentos respectivos devem guardar toda harmonia e equilibrio. E’ laboriosa a 

educação dos menores porque tem de attender para as diversas necessidades contidas em a 

triplica natureza humana. A eschola, instituição plantada entre a sociedade domestica e civil, 

tem por difficil missão, não só desenvolver e continuar os progressos obtidos no lar e corrigir 

os defeitos ali adquitidos, como tambem, preparar o menor, sob os tres aspectos, para existir 

na vida social. 

Si, na provincia, quasi que são nullos os conhecimentos moraes e puramente 

intellectuaes que recebem os meninos na aula, aquelle ramo da pedagogia que se occupa da 

educação physica dos mesmos é, de todo, ignorada pelos mestres e por elles. 

Entretanto, o meio em que vivemos eloquantemente nos ensina que necessitamos das 

tres forças elevadas ao maior gráu possivel. 

A natureza enorme que nos cerca mostra que havemos precisão de robusto 

instrumento intellectual para sermos vencedores na lucta que com ella travarmos; e si é cheia 

de magnitude e viço, porque não nos assemelharemos a ella pela nossa feição material? 

Aqui, é notavel o esquecimento dos exercicios physicos que as escholas prodigalisam 

nos paizes civilisados, o que se tem entranhado, de tal sorte, pelos habitos sociaes que, ou não 

usam d’elles, ou abusam. 

A gymnastica não ergue os seus instrumentos favoraveis á hygiene juncto ao predio 

das escholas, a natação não é arte ensinada para fortalecer os musculos e roborar o organismo; 

O 



a lucta, os jogos, que a natureza infantil reclama, são substituidos, na casa escholar, pelo 

aborrimento. 

Sinto confrangimentos, alternados de riso, quando cotejo a eschola mixta da Norte-

America, em que os meninos, de ambos os sexos, sob a direcção de mestre tolerante e amigo, 

depois das licções, depois dos canticos, ou trabalham nos jardins, ou entregam-se aos 

exercicios da dansa – cujas posições dos membros, cujos movimentos em linhas rectas, 

quebradas e curvas dão tanta elegancia ao corpo, - quando cotejo, repito, o instituto primario 

americano com a eschola alagoana e o pedagogo descuidadoso e faminto, com alumnos 

temidos e rachiticos, sentados em moveis negativos ou quebrados, em sala sem arte e tantas 

vezes insalubre. 

D’alli... fogem as creanças, correndo, depois de ensinadas d páu. 

Desejaria para os jovens alagoanos uma educação meio atheniense, meio espartana, 

que todos gozassem das condições de vida contidas no preceito de Horacio: mens sena in 

corpore sono. 

 

ESCHOLAS NOCTURNAS 

epois que o $ 1.º do artigo 3.º da Resolução n. 673 de 13 de maio de 1874 

supprimio as escholas nocturna existentes na província, V. Exc. mandou 

louvar aos professores Matheus de Araujo Caldas Xexéo e Antonio Francisco Leite 

Pindahyba por se terem offerecido para ensinar gratuitamente em aulas nocturnas, este de 

Mundahú-meirim e aquelle de Atalaia. Em 6 de agosto do anno passado esta 

D 
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directoria, por ordem superior, acceitou e louvou egual offerecimento feito pelo professor da 

1º cadeira da capital, Camillo de Lellis Pereira da Costa, sendo-lhe paga, pelo thesouro 

provincial, a quantia de 5$000 rs. para luzes. Em officio datado de 9 de julho do mesmo anno, 

sob o n. 17, houve por bom V. Exc. de chamar a minha attenção para uma correspondencia de 

Pào de Assucar inserta no Jornal do Penedo, onde se publicava que a eschola nocturna 

d’aquella Villa fòra frequentada por 42 alumnos durante o mez de abril, e me ordenava, 

conjunctamente, que ministrasse á presidencia as mais exactas informações já sobre a 

veracidade d’aquella publicação, já sobre as vantagens das aulas, da mesma natureza, nos 

logares mais populosos da provincia. 

Para este fim expedi officios circulares á varias autoridades, e o apanhado que fiz das 

informações tive a honra de transmittir a V. Exc. em officio de 23 de setembro datado, de 

posse do qual, servio-se autorisar á esta directoria e acceitar o offerecimento que fizessem os 

professores publicos para ensinar gratuitamente em aulas nocturnas, n’aquellas localidades 

que pudessem contar um certo numero do alumnos, sem limitação de edade, estado ou 

condição, mediante a quantia de 5$000 rs. mensaes, para luzes. Com estas circumstancias tem 

a provincia escholas nocturnas em Jaraguá, Bebedouro, Alagoas, S. Miguel e Penedo, além 

das já mencionadas; não accedendo o professor de Pão de Assucar ao convite proposto. 

Em todos estes actos reconheci, mais uma vez, o interesse e solicitude com que V. 

Exc. attende para os negocios que transitam por esta repartição. 

Seria muito para desejar que os analphabetos, por qualquer motivo impossibilitados 

de cursar a eschola diurna, encontrassem em a nocturna um meio de conhecimento; mas, ou 

por falta de vontade de aprender, ou por ausencia de disposição para ensinar, as aulas 

nocturnas não offerecem resultados lisonjeiros, sendo que a da capital tinha apenas oito 

alumnos, pouco frequentes e a do Pilar unicamente dous. 

Ainda hoje é limitado o numero da matricula e reduzido o da frequencia. 

Creio que este meio de ensino deveria, totalmente, ser entregue á acção da iniciativa 

particular; com tudo, si a administração tem em vista fomental-o, poderia crear escholas 

nocturnas nas cidades da provincia e dar-lhes a direcção á pessoas capazes, que não fossem 

professores publicos, que, fatigados dos trabalhos diurnos, não servem á noute com a attenção 

e cuidado precisos. 

 

PROFESSORES PRIMARIOS 



IZEM commummente que a profissão de mestre-eschola é ardua, penosa e 

ingrata; que para ensinar meninos de varias indoles, de caracteres 

dessemelhantes, requer-se muito trabalho e vocação bem pronunciada. Eu penso de modo 

contrario, e apoio a minha opinião comparando esta com outras profissões. A eschola está ao 

abrigo das humidades do hinverno e dos rigores da canicula, que atribulam ao agricultor; não 

está sujeita aos encontrados sopros da atmosphera e á inconstancia da guerra, nem os riscos de 

tantas modificações da industria. 

A riqueza material é egoista e muitas vezes occulta-se; a espiritual é, naturalmente, 

communicativa, liberal e folga de publicar-se; como na ordem physica os corpos frageis e 

menores tiram dos fortes e maiores as condições de seu existir, na intellectual, a instrucção 

ampara a ignorancia, a experiencia dá licções á incapacidade. Em ambos os mundos é igual e 

permanente esta lei – o que produz a barmonia da creação. 

Si o lavrador, contemplando a verdura das plantações que executou, sente colorir-se-

lhe o semblante de alegria, porque não soará o prazer no coração do mestre que fez a luz no 

espirito infantil do alumno? Todos enisão mais ou menos, todos aprendem muito ou pouco – é 

decreto providencial. 

Tambem oppostos e varios são os temperamentos e indoles das partes componentes 

do corpo social, todavia, a lei da ordem as reune, domina e governa. 

Declaro, porém, que a profissão de mestre-eschola está repleta de males que devem e 

podem ser sanados, e que são de tres espécies: ordenados de pouco valor, falta de habilitações 

e carencia de moralidade. A primeira depende da vontade dos 

D 
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poderes constituidos e do estado financeiro – sobre ella direi mais adiante -, a segunda e 

terceira estão ligadas á personalidade do funccionario. 

 São bem acahados os conhecimentos que possuem muitos dos professores da 

provincia e principalmente os do sexo feminino. Em geral ignoram o modo de ensinar o 

pouco que sabem. 

Contra este facto, que é o effeito do patronato, de culposa benevolencia, do olvido 

imperdoavel dos direitos do menor, contra este facto que absorve, em pura perda, a segunda 

verba do orçamento provincial, que esterilisa, o hamns productivo das intelligencias, que 

mata, ao nascer, as mais legitimas e louvaveis aspirações, contra este facto, damnoso á 

malfadada infancia das Alagoas, o que fazer? Mais funesto é o procedimento moral que 

reveste-se de mil fórmas variadas: ora, não tem o professor bastante força moral para 

conservar a ordem e o respeito entre os alumnos; ora, abandona a aula para advogar, pescar, 

tirar lenha! pegar passaros, até jogar e praticar outros actos que me foram denunciados 

durante o anno que findou; ora, offende aos bons costumes produzindo acções menos 

confessaveis: ora, aufere proveito pessoal do serviço das creanças; ora, está na sala de aula o 

espaço de tempo marcado pelo regulamento, porém, descuida-se, por negligente, de passar e 

tomar as licções. 

Comtudo, por mais inapto, deleixado e pouco zeloso que seja o professor, não deixa 

de ter bom numero de protectores, que se apresentam particular ou estensivamente; não falta 

quem sinta compaixão pelo pobre homem ou pela pobre moça, que recebe uma parte dos 

dinheiros publicos e por sua conducta reprovada conserva no limo da ignorancia numerosas 

creanças, sem duvida, mais dignas de piedade. Offereço á esclarecida apreciação de V. Exc. 

um facto bem recente: Tinha certeza esta directoria, mas, certeza de que a professora de uma 

villa era sobremaneira negligente, que usou de artes taes que o numero de suas alumnas foi 

mingoando e mingoano até que não teve mais nem uma só! Tornou-se tão mal vista pela 

população que já não era mais possivel a sua permanencia ali; sobre proposta, V. Exc. a 

removeu. Passados alguns dias a referida professora enviou á esta repartição uma multidão de 

attestados que asseguravão ser ella a mulhor cumpridora de seus deveres, de ser freqüentada a 

sua aula, bemquista e de bons costumes, em fim, possuindo os requisitos exigidos para o ideal 

das professoras. E estes attestados, Exm. Snr., eram assignados pelo Dr. Juiz de direito; pelo 

juiz municipal, que é tambem dos orphãos; pelo promotor publico, que é orgão da justiça; 

pelo vigario cohado, que é pastor espiritual; pelo delegado litterario, que é representante da 

instrucção publica; pelo collector de rendas, que arrecada o suor do povo; pelo professor, que 



é collega; por paes de familias, que sabem defender o mais respeitavel direito dos proprios 

filhos. 

Por certo, Snr. presidente, que este estado de cousas não póde, não póde continuar. 

Em bem da instrucção elementar venho á propor á V. Exc. a adopção de medidas 

energicas e até violentas, se forem necessarias, para que o direito dos menores alagoanos não 

seja por mais tempo poestergado. 

Em primeiro lugar: a creação de um tribunal administrativo para conhecer das acções 

ou omissões dos professores que mal cumprirem os seus deveres. E’ a instrucção instituição 

especial que só póde ser regulada por leis tambem especiaes; o que escapa á acção penal no 

fôro commum é, muitas vezes, um crime de consequencias perniciosas para a instrucção. Si a 

mal entendida benevolencia do juiz criminal releva faltas, leves na apparencia, porém graves 

em seus effeitos, um conselho litterario, melhor identificado com os legitimos interesses da 

instrucção, saberá reprimir os abusos da corporação docente primaria. A provincia tem esta 

attribuição que lhe é concedida pelo espirito que anima o § 2.º do art. 10 do Acto addicional, 

que não lhe daria um direito sem garantia da competente sancção, sem as penas disciplinares 

precisas para sua validade e existencia. Furto-me a declarar a rasão porque a congregação dos 

lentes do Lyceu não será o juizo mais competente e imparcial para julgar os professores 

omissos. N’estas palavras não se contém uma offensa á corporação á que me desvanço de 

pertencer e onde vejo mestres, collegas, amigos, irmãos. 

Era sufficiente que o conselho litterario se compuzesse do director geral e de dous 

membos de nomeação da presidencia, os quaes partilhariam com o primeiro a attribuição de 

inspeccionar as aulas publicas e particulares da provincia, além de outras que não seria 

custoso definir. 
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Proponho, mais, que seja abnegada a disposição provincial que concede nos 

professores primarios o direito de vitalicios em seus cargos: a instrucção elementar não póde 

esperar que morra ou se aposente o professor immoral, negligente, ou ignorante. 

Que o professor de eschola do primeiro gráu ou de edade, quando removido perceba 

o ordenado da cadeira que lhe for destinada; pois, o ordenado é pago pela provincia em rasão 

do cargo e dos trabalhos annexos e não da pessoa (não falo de gratificações especiaes) ; e si o 

professor que se distingue por suas habilitações e moralidade, para quem a remoção para 

cadeira do primeiro gráu significa apreço e recompensa, tem direito a augmento de 

vencimentos, é justo que o negligente, que por castigo é removido para a cadeira inferior, 

soffra reducção em seus honorarios. Nem veriamos professores não ligarem importancia a 

remoções, uma vez que não lhe locam no ordenado. 

Tem a instrucção primaria alguns professores dignos de gratidão dos paes de familias 

e dos louvores d’esta directoria; permittirá, V. Exc., que, entre outros, decline os nomes dos 

seguintes: D. Capitulina Erothildes Alves Vieira, da primeira cadeira da capital; Ignacio 

Joaquim da Cunha Costa, de Jaraguá; D. Leandra Pereira Bastos, da terceira da capital; 

Umbelino Sezidio da Costa, de Santa Luzia do Norte; D. Anna Joaquina de Mello, do Muricy; 

Leovigildo da Silveira Costa, de S. Braz; D. Thereza Amelia de Jezus e Albuquerque, da 

Matriz do Camaragibe; Floriano de Barros Accioli Pimentel, de S. Miguel. 

Não obstante o que dispõe o § 1.º do art. 33 da Lei n. 569 de 13 de maio de 1871, 

cujos beneficios reconheço, durante o anno passado solicitaram licenças e as obtiveram da 

presidencia os professores seguintes: 

Maria Luiza Benevides Galvão, Maria Francisca de Souza Lima, Josephina Maria 

Sampaio, Maria Ambrosina Teixeira de Moura, Maria Magdalena da Conceição Porto, 

Generosa Soares de Albuquerque Leão, Maria Angelica de Cerqueira Vallente, Francisca 

Prima de Amorim Lima, Bellarmina Vieira Leite da Silva, Capitulina Erothildes Alves 

Vireira, Zemira Brasiliense de Queiroz Messias, Angelica Elysa da Silveira, Anna Cardoso de 

Medeiros Cabral, Porcia Moraes de Albuquerque Jambeiro, Lauriana de Mello Lima e Silva, 

Anna Joaquina de Mello, Marianna Olympia de Verçosa Jacobina, Thereza de Jesus Costa, 

Balbina Tavares Moraes, Joviniana Bandeira de Mello Calheiros, Olivia Prudente de Barros; 

Eduardo Maciel Caparica, Antonio Pedro de Alcantara, Candido Elias de Amorim Lima. 

Aprigio Gonçalves de Andrade, padre José Gomes de Lima, Antonio Accioli de Lima, 

Prisciliano Simões de Souza, Americo Brazileiro da Costa Mello, Miguel Wencesláu de 

Omena, Candido Elias de Amorim Lima, Manoel Antonio Soares de Mello, Antonio Severo 



do Bomfim, Jovino Possidanio dos Santos, Ildegonso Francisco de Vasconcellos, Francisco 

Martins de Mello Imbecaruba. 

Os esclarecimentos necessarios com relação ao tempo das licenças, prorogações, 

poder que as concedeu, vencimentos, etc. acham-se lançados no livro competente á cargo do 

official da secretaria. 

A pedido e a bem do serviço publico foram removidos para as cadeiras em que hoje 

se acham, como consta do annexo sob n.1. os professores das seguintes localidades: Pedreiras, 

Poxim, Coruripe, Piassabussú, Limoeiro de Anadia, Capella, Arrasto, Tatoamunha, Lage do 

Canhoto, Santa Rita, Mundahú-meirim, Atalaia, Leopoldina; e as professoras das cadeiras: do 

Mundahú-meirim, Morros de Camaragibe, Sant’Anna do Ipanema, primeira cadeira da 

capital, Palmeira dos Indios. 

Os promenores dos actos de remoção estão notados no livro já mencionado e no de 

registro de titulos e apostillas, ao cuidado do amanuense. 

Não obstante saber que o emprego de professor publico interino não passa de um 

simples (palavra não identificavel) para não interromper os estudos dos alumnos, foi esta 

directoria obrigada (palavra não identificável) á V. Exc. a nomeação dos cidadãos que em 

seguida indica: Candido [palavras nção identificáveis] de Melo, para Jaragué; Manoel José 

Correia, para Porto de Pedras, Anna Maria de Oliveira, para Porto Calvo; Thereza Maria de 

Jesus Rijo, para Arrasto; Maria Francisca de Lima Caldas, para Atalaia; Francisca Petronilla 

Barbosa, para Muricy; Hermilla Brasiliense de Messias, para Jaraguá; Maria Augusta da 

Gloria, para o Junqueiro; Aleivindes Monteiro de Cerqueira Vallente, para Alagoas; Fancisco 

José Camello, para S. José do Bolão; Argemira Wanderley Leal, para Coruripe; Elpodia 

Rogeiro de Novaes, para o Bebedourto; Jovencia Heromdes Cardoso, para a 4.º cadeira da 

capital; Clara Xavier da Silva Lima, para a Palmeira dos Indios; Anna Verçosa Jacobina, para 

o Trapiche da Barra; Lucio 



- 16 - 

Francisco da Costa, para Lagoa Comprida; Anna Adotina Loureiro, para Alagoas; Othilla 

Conegundes de Araujo, para Muricy; Manoel de Barros Wanderley, para Tatuamunha. 

Dos talões em que são pregados os officios da presidencia constam as datas das 

nomeações respectivas. 

Pelo annexo sob n.2, verá V. Exc. o numero das aulas particulares de ambos os sexos 

e o dos menores n’ellas matriculados; não me sendo passivel esquecer o nome de D. Maria 

Aurora de Araujo e Silva, tão habilitada quanto zelosa, e o de D. Cantidiana Candida 

Clarimunda de Bulhões, cujas luzes e aptidões, perante V. Exc., reconheço e louvo; - tice 

occasiào de, á gracioso convite, assistir ao exame da aula sob a sua illustrada e cuidadosa 

direcção: notei um lisonjeiro arremedo de eschola mixta applicado á 61 discipulos de ambos 

os sexos, que exhihiram provas de adiantamento e proveito em variadas materias, 

sobresahindo, d’entre todos e todas, a alumna Maria Umbelina de Aguiar. 

 

DELEGADOS LITTERARIOS 

 

EM a instrucção publica 55 delegados litterarios, em outras tantas localidades 

da provincia, inspeccionando as aulas de ambos os sexos. Si elles cumprissem 

exactamente com seus deveres, prestariam valioso serviço á instrucção elementar e seriam 

merecedores da benemerencia do governo e dos governados. Mas, quasi todos são remissos e 

benevolos com os professores de sua jurisdição. 

Alguns servem de má vontade pelo receio de malquistarem-se ou pelo facto de ser 

gratuito o emprego; uns são indifferentes aos trabalhos escholares e apenas passam o attestado 

de exercicio, para receber o professor os seus vencimentos, e sempre algum apparece, que 

procura armar perseguições pequeninas á professores que, por motivo alheio á eschola, cahem 

ao seu desagrado ou de qualquer amigo; - o que não deixa de crear embaraços á esta 

directoria. Não é verdade, o sollicitar-se este cargo, tendo em mira transformar o director em 

instrumento de vinganças pessoaes. 

O reccio de abuso e arbitrio por parte de taes funccionarios são causa para que não 

seja requerido o augmento de suas attribuições – o que facilitaria a applicação das leis que 

regem a instrucção primaria, e a transmissão e satisfação das ordens superiores expedita e 

prompta. 

Todavia, alguns ha que são prestimosos e dignos auxiliares d’esta repartição. 

T 



Aos mesmos delegados peço que vejam em minhas palavras, unicamente, o desejo de 

defender e assegurar o direito dos meus jovens comprovincianos. 

Si não fosse o estado pouco lisonjeiro das finanças provinciaes, eu proporia á V. Exc. 

que se concedesse á esses empregados uma remuneração pecuniaria, como acontece na 

província do Rio de Janeiro. 

Sobre proposta, durante o anno que findoa, pela presidencia, foram demittidos á bem 

do serviço publico e a pedido os cidadãos seguintes: Philippe da Silva Moraes, de Ipioca; 

Guilherme Manoel Martins de Albuquerque, da Leopoldina; Galdino Ferreira de Lima, de 

Jacuípe; Epaminondas Hypolito [palavra não identificável] de Assemblèa; Joaquim da Costa 

Monteiro, da Lage do Canhoto; Dr. Manoel Ribeiro Barreto de Menezes, do Muricy; Ivo de 

Souza Pinto, do Junqueiro; [palavra não identificável] Domingos Fulgino da Silva Lessa, de 

Coruripe; Alipio Coelho de Barros [palavra não identificável], de Quebrangulo; bacharel 

Manoel Duarte Ferreira Ferro, do Penedo; Methodio Rodrigues Gaia, de San’Anna do 

Ipanema. 

Foram nomeados para os mesmos lugares, conservados em ordem descendente: - 

Manoel Alves Correia, Raymundo Candido do Rego Wanderley, Alchilles Jeronymo Vieira 

Pinto, Apolinario Rabello Pereira Torres, padre Alexandre José Grangeiro, bacharel José 

Joaquim das Neves, Antonio Joviniano da Silva, Joaquim Albino de Oliveira Lessa, João 

Pinto Damazo, vigario Targino Paulino de Oliveira; não tendo havido nomeação para 

Sant’Anna do Ipanema. 

As particularidades relativas á nomeação e demissão dos delegados litterarios 

constam do livro competente, ao cuidado do amanuense. 
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ESCHOLA NORMAL 

 

IVIDE-SE em dous annos o curso normal, em que estudam aquelles que 

pretendem seguir o magisterio publico primario. O primeiro comprehende 

uma cadeira de grammatica nacional e analyse dos classicos, e outra de 

desenho linear, calligraphia, methodos de ensino e suas vantagens comparativas e catechismo. 

Em 1874 matricularam-se nas aulas do primeiro anno 12 alumnos, sendo 9 

frequentes, que examinados, em novembro passado, foram approvados. 

O segundo anno consta de uma cadeira de arithmetica, geometria e systema metrico 

decimal, e de outra de noções geraes de geographia e historia do Brazil, com especialidade 

desta provincia. Nas aulas deste anno matricularam-se 15 alumnos, sendo 13 frequentes, que, 

examinados, foram reprovados 5 e approvados 8, os quaes receberam o titulo de alumnos-

mestres. 

Por esta ligeira noticia conhecerá V. Exc. quanto é limitado o numero das disciplinas 

ensinadas e quão reduzido o dos alumnos frequentes. 

Nem, sequer, me lembro de comparar a nossa pobre eschola normal com instituição 

de igual genero da Prussia; seria confrontar arbusto humilde e enfezado com arvore 

gigantesca e secular. Basta dizer que nenhum dos alumnos-mestres-d’aqui está habilitado a 

prestar o exame á que estão sujeitos os candidatos á matricula do primeiro anno da eschola 

prussiana. 

Reclama a eschola normal da provincia reformas radicaes, que a façam, quasi 

totalmente, mudar de aspecto. 

E’ conveniente que seja separada do Lyceu, já quanto aos professores, já quanto ao 

local das aulas. 

Não ha necessidade de bons e desenvolvidos argumentos para demonstrar que 

melhor funccionaria em predio especial, tendo accommodações para uma aula primaria, onde 

os futuros professores se exercitassem nos methodos e pratica do ensino. E’ manifesto o 

embaraço que resulta de serem os alumnos da eschola ensinados de companhia com os do 

Lyceu. Embora as materias sejam as mesmas, o ensino d’aquelles tem de ser, por assim dizer, 

mais pratico e aprofundado em suas especialidades, em quanto que o d’estes mais theorico e 

geral, como preparatorio para a admissão nos cursos superiores do Imperio. 

D 



Como em outros estabelecimentos d’esta especie, o curso deve comprehender mais 

elevada somma de disciplinas, como: elementos de historia, preceitos de hygiene, noções de 

agricultura, noções de sciencias physicas, principios fundamentaes da Constituição politica do 

Brazil. 

Além da vantagem de acordar as vocações, esses estudos variados, sobre serem 

necessarios aos professores, são de grande utilidade para aquelles que se destinam á outras 

profissões, que não ao magisterio. Em fim, que seja a eschola normal uma instituição de 

instrucção secundaria de tal genero que aproveite á outras pessoas, além dos alumnos-mestres. 

Para satisfazer ao sensato utile dulce do poeta, os exercicios de canto 

desembaraçariam a voz dos alumnos, cuja organisação physica passaria pelas proficuas 

evoluções de gymnastica. 

- 

Peço que na eschola sejão dadas as chamadas licções de cousas. Lessons on objects 

ou tenching objects é um meio de ensino altamente proveitoso e pratico; inventado na 

Inglaterra está hoje generalisado nos Estados-Unidos. A sua utilidade explica-se por motivos 

pedagogicos sabiamente demonstrados por Hippeau. Tem a vantagem de prender a attenção 

do discipulo e desenvolver-lhe essa poderosa operação do entendimento, que é o mais sólido 

instrumento de investigação da philosophia positiva – a observação. 

O alumno adquire, materialmente, noções mais ou menos exactas sobre os objectos 

que lhe cahem debaixo dos sentidos, mostrados pelo professor; os juizos nascem naturalmente 

e reunem-se, formando o raciocinio; educam-se a abstracção, a classificação e a generalisação 

– indispensaveis no estudo das sciencias experimentaes; a analyse divide as partes do objecto, 

que depois ajuntam-se na synthese. E aos poucos, aperfeiçoando o genero descriptivo, 

penetra, quasi insensivelmente, no mundo desconhecido da sciencia. 
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 Consentirá a presidencia que eu transcreva, sobre esta materia, as palavras de 

Hippeau; desejando antes, tornar o assumpto mais saliente para outros, do que informar a 

illustrada intelligencia de V. Exc. 

<< Para proceder methodicamente, o mestre considera a educação da escola como a 

continuação da que o menino recebe na familia. Este quando vae á eschola já tem uma 

provisão de conhecimentos naturalmente adquiridos, os quaes convém apresentar-lhe outra 

vez e acostumal-o a comprehendel-os. Os primeiros objectos de que se lhes fallará serão os 

que já lhe são familiares: uma cadeira, uma mesa, uma faca, pão, leite, vinho, um livro, um 

relogio, etc. Trata-se primeiramente de o acostumar a olhar para o objecto, enumerar e nomear 

as suas differentes partes ou propriedades. 

<< Aqui está, por exemplo, uma laranja: cada menino, chamado por sua vez, nomèa 

e aponta as differentes partes d’ella, a casca, o summo, a polpa, as pevides, os gomos, o 

interior, o exterior, a superficie, etc.; depois as qualidades: a côr é amarello-sobrosado, a 

fórma é redonda como uma bola, a polpa é doce, refrigerante, o cheiro agradavel, etc. Aqui 

temos um livro: o discipulo nota o exterior, o interior, as orlas, os cautos, a encadernação, o 

papel, a lombada, os lados, a parte de cima, a de baixo, o titulo, o prefacio, a introducção, as 

partes, as folhas, as paginas, a margem, as lettras, os algarismos, as palavras, as syllabas, as 

phrases, as linhas, os paragraphos; todas essas palavras de que se enriquece a sua linguagem 

são outros tantos factos adquiridos pela memoria, materiaes de conhecimentos sobre que pôde 

já exercer o seu juizo. 

<< Eis uma licção deste genero n’uma aula de meninos de 8 a nove annos a que eu 

assisti n’uma eschola de Boston: 

<< Puzera o mestre na mesa um relogio, e os discipulos responderam, por seu turno, 

as perguntas que lhe foram feitas: - Mestre: Que objecto é este? – Discipulo: E’ um relogio. – 

Mestre: Examine-o e diga-me o nome de alguma das suas partes. – Discipulo: O vidro. – 

Outra parte? – Os ponteiros. – Todos os discipulos: Um relogio tem vidro e ponteiros. – 

Mestre: Tem outras partes mais? – Discipulo: Uma orla. – Mestre: Ha outras partes que não 

póde vêr quando lhe apresento o relogio? – Discipulo: Ha o interior. – Mestre: Olhe bem, e 

póde ver alguma cousa. – Discipulo: O exterior. – Todos os discipulos: O relogio tem um 

interior e um exterior. – Mestre: Disse-me que o relogio tem ponteiros; em que ponto se 

tocam elles? – Discipulo: Primeiramente, no centre. – Mestre: No centro de que? – Discipulo: 

No centro da superficie de cima. – Mestre: Fallou-me agora de mais duas partes do relogio. 

Tem o relogio uma superficie de cima e um buraquinho no meio; aogra, diga-me quantos 



ponteiros tem o relogio? – Discipulo: Dous. – Mestre: São iguaes? – Discipulo: Não. – 

Mestre: Porque não são iguaes? – Discipulo: Porque um é comprido e o outro é curto. – 

Mestre: Diga pois: o relogio tem dous ponteiros, um comprido e outro curto. Vê alguma 

cousa na superficie de cima? – Discipulo: Vejo umas figuras á roda da cirscumferencia ao 

longo da orla. – Mestre: Diga-me outra parte que já nomeou. – Discipulo: O vidro. – Mestre: 

Quantos vidros tem um relogio? – Discipulo: Um só. – Mestre: Muito bem. Agora que já 

viram este relogio e disseram o nome de algumas das suas partes, qual é dos senhores o que 

me póde dizer o meio de saber que se está perto de um relogio sem o ver? – Um discipulo: 

Posso eu; o relogio faz tic-tac. – Para que serve um relogio? Para dar a saber as horas – E’ 

verdade; mas não ha outros objectos que marcam as horas? – Ha o sino – Pois bem, entoemos, 

em côro, a canção do sino. Os discipulos levantam-se e cantam: 

<< The neat little cleck in the corner it stands. 

O lindo sinozino 

Lá está no seu cantinho! 

<< Tal é, em toda a sua simplicidade, o primeiro gráu destas lições das cousas. >> 

Teve isto lugar em uma aula de meninos de 8 a 9 annos. Gradualmente os objectos 

crescem de vulto e amprião-se os conhecimentos do alumno. 

O escriptor citado, para este ensino, recommenda particularmente duas obras 

compostas em lingua ingleza, as quaes, sendo, entre nós, adoptado tal ensino, e si V. Exc. me 

consente, esta directoria, antecipadamente, se compromette a trduzil-as e accommodal-as ao 

uso das aulas primarias e ao da eschola normal das Alagoas. 

- 

Vou communicar a V. Exc. a reforma primordial que entendo ser exigida pela 
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eschola normal, a de tal maneira estou possuido de sua necessidade que a ella presto inteira e 

immutavel adhesão. 

 Se a eschola freqüentada sómente por senhoras. 

Já disse em outro lugar, que os professores primarios, desempenhando mal os 

deveres do cargo, procuram accumular outras profissões. São bem raros os que segem o 

magisterio podendo abraçar outro meio de vida de mais proventos. 

As mulheres porque, não sei dizer, são, entre nó, afastadas da vida publica e 

encerradas no lar; entretanto, se fossem apagados os prejuizos que lhes tolhe a liberdade de 

acção, o mundo economico duplicaria a sua força productiva, a riqueza social ganharia 

notaveis acrescimos. Sei que em muitas industrias egualam ao homem e em outras o excedem. 

Para o magisterio é pronunciada a sua vocação, provada já em face da theoria, já pelos factos 

de alguns paizes. 

Si ao homem falta paciencia para ensinar a creança a conhecer as lettras do 

alphabeto, a mulher, por uma disposição peculiar, comprehende, ou antes, sente melhor as 

difficuldades com que depara o alumno e as remove suave e brandamente. Attribuo esta 

disposição ao sentimento da maternidade que sempre no coração feminino está patente ou 

latente. Bem sei que ha mulheres (aberrações) que alimentam, nos seios d’alma, as fezes do 

sentimento – o que supponho ser vicio de educação e não defeito congenito. Como quer que 

seja, proclamam os factos na America e dizem de lá os escriptores que são ellas os melhores 

educadores. 

E’ certo que existem, n’esta capital, quarenta, e talvez mais, que pretendera seguir o 

magisterio primario, ao passo que a eschola normal agonisa por falta de alumnos. 

Em quanto se occupassem ellas em industria tão nobre, que mais não conheço outra, 

os homens dirigiriam a sua actividade para diversa modificação do trabalho. Habilitadas pela 

eschola normal, a aula primaria lhes daria honrosos meios de subsistencia, em recompensa do 

espirito de docilidade que ellas inoculariam nos temperamentos infantis. E’ ocioso declarar 

que a sanação penal acompanharia, de perto, ao abuso e ás lesões aos bons costumes. 

Assim penso e estou convencido. 

Dos quatro lentes da eschola, tres o são tambem do Lyceu, é o outro o Dr. Joaquim 

José de Araujo, lente da segunda cadeira do primeiro anno, que mostrou-se, como sempre, 

profissional, assiduo e zeloso. 

 

ENSINO SECUNDARIO 



 ENSINO secundário é distribuido por oito aulas de humanidades, que completa 

o Lyceu de Maceió, por duas cadeiras de linguas franceza e latina em a cidade 

de Penedo e por tres collegios particulares do sexo masculino e um do feminino, na capital, 

nos quaes ensinam-se disciplinas comprehendidas n’esta divisão da instrucção. 

LYCEU DE MACEIÓ – Aula de portuguez: matricularam-se 31 alumnos, sendo 22 

frequentes. Tem esta cadeira por missão importantissima expurgar a lingua que falamos dos 

erros multiplicados que se notam na palavra articulada e escripta usadas n’esta provincia. 

Pretendo que seria util obrigar aos alumnos a fazerem exercicios de composição e declaração, 

como deixei dito quando tratei do ensino primario. 

E’ occupada esta cadeira pelo reverendissimo padre Pedro Lins de Vasconcellos, 

senhor das materias que ensina com proveito para seus discipulos. 

Aula de latim: teve 14 alumnos matriculados e 8 frequentes. Si não fosse exigido o 

exame da lingua latina para a matricula nas aulas superiores do Imperio, eu proporia a 

suppressão d’essa cadeira, que só teria assento proveitoso em cursos de bellas-lettras. 

E’ a lingua-mãe, com ella estão escriptos os aphorismos de Hippocrates, o Corpus 

júris civilis romanorum e é a empregada nas relações diplomaticas com a Sé de Roma. 

Porém a vida é breve e tão positiva que não nos concede tempo para esses 

sentimentos filiaes, considerando que a lingua nacional tem mais outras origens e à fortiori ha 

de passar por transformações: além das traducções francezas da legislação romana e dos 

aphorismos do subio ancião (a de Littre e um monumento), o direito 

O 
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moderno tem hoje melhores fontes e escriptores de mais elevada concepção, por outro lado, a 

medicina, já esquecida dos tempos gregos, serve-se das theorias e inventos contemporaneos; 

finalmente, são contados os enviados juncto a côrte de Sua Santidade – o Papa. E’ um facto 

que perdemos longo tempo em aprender um lingua, depois esquecida por falta de uso. 

            A vida pertence ao presente e ao futuro: e o presente é a civilisação, falando o 

allemão, e o futuro é o hespanhol pronunciado pela actividade industrial, além de nossas 

fronteiras do norte, occidente e meio-dia. 

E’ proprietario d’esta cadeira o reverendo padre Manoel Amancio das Dôres Chaves, 

cujas habilitações estão provadas pelos bons exames prestados por alumnos seus. 

Aula de francez: n’ella matricularam-se 22 alumnos, tendo 11 frequentes. Esta lingua 

não é conhecida, na provincia, como merece, por ser universal. O respectivo cathedratico – 

bacharel Floriano José de Miranda – obteve, da presidencia, uma licença de 60 dias, para 

tratar de sua saúde, por acto de 26 de agosto alcançou uma prorogação de mais 60 dias, 

entrando em exercicio a 27 de outubro, tudo de 1874. 

Durante seu impedimento foi a aula dignamente dirigida pelo substituto de linguas – 

o Snr. Filinto Elysio da Costa Cotrim, de cuja aptidão, assiduidade e capricho em bem 

cumprir os seus deveres dou publico testemunho. 

Aula de inglez: teve 11 matriculados e 6 frequentes. Esta lingua é geralmente 

ignorada na provincia; entretanto, por ella exprimem-se os territorios mais importantes do 

Globo. O seu ensino carece de algumas reformas que estão ao alcance do illustrado lente – o 

Snr. Adriano Augusto de Araujo Jorge. 

Aula de mathematicas: matricularam-se 21 alumnos, freqüentada por 16. Tão util, 

quanto complexa, esta cadeira comprehende arthmetica, systema métrico, algebra e geometria 

– materiais que não podem ser convenientemente lidas no curto espaço de um anno lectivo. 

Pelo que, em bem do ensino, ouso lembrar a sua divisão em algebra e geometria, e 

arithmetica, systema métrico e contabilidade, incluindo escripturação por partidas dobradas 

com applicação ao commercio e ao thezouro. 

Percebe-se, claramente, que a vida mercantil, dilatando-e, emprega numeroso pessoal 

que precisa de ser habilitado; de mais grande parte dos jovens destinam-se aos empregos 

geraes e provinciaes, que não prescindem do conhecimento da arithmetica e suas variadas 

applicações. Acresce que a agricultura tanto e talves mais que outras industrias necessita da 

sciencia e arte dos numeros. Mais que todas, tem de equilibrar-se entre o deve e o haver. 



O lente de mathematicas – o Snr. Antonio José Duarte – adquirio esta cadeira 

mediante permuta que concluio com o actual de rhetorica: profissional e moço como é, põe 

em suas lúcidas prelecções o zelo e calor que a mocidade possue e sabe transmittir. 

Aula de geographia e historia: matricularam-se 4 alumnos que foram frequentes. 

Não levarei tampo em provar a utilidade e extensão das materias ensinadas n’esta cadeira. 

Ainda pede a instrucção publica que seja ella dividida em geographia, com suas tres partes e 

historia do Brazil, e historia universal, subdividida em antiga, do meio, moderna e 

contemporanea. Junto geographia com historia patria, já porque o seu lente o será tambem da 

eschola normal, já para reduzir o curso de historia universal que hoje não é mais a simples 

narração dos factos. A philosophia da historia; a apreciação das causas occasionaes e 

efficientes, da importancia e resultados gerados pelos acontecimentos sobre os progressos que 

a humaniadade, para o bem, tem realizado; as fazes diversas porque teem passado, não só as 

manifestações da idéa religiosa, como, as sciencias, artes e industrias; o estudo e punição dos 

crimes commetidos pelas nações e pelos individuos – são materia assaz difficil e vasta para 

occupar a intelligencia, cuidado e tempo de um só mestre. 

E’ proprietario d’esta cadeira o Dr. Thomaz do Bom-fim Espindola, cujo nome, de 

ha muito, estou habituado á proferir com o maximo respeito. 

Aula de rhetorica e poetica: matricularam-se 3 alumnos que foram frequentes. 

Creada esta cadeira pela Resolução n.675 de 13 de maio de 1874, para ella foi nomeado o Snr. 

Antonio José Duarte, que a permutou com a de geometria. E’ saliente a importancia de 

ambras as disciplinas, e como artes, estão sujeitas á modificações, 
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pois, o ideal do bello não tem, muito menos em litteratura, molde permanente senão elle 

proprio. 

Felizmente está occupada pelo bacharel Joaquim Pontes de Miranda. 

Aula de philosophia racional e mora: 4 alumnos matriculados e frequentes. Creada 

pela Resolução citada, é com certeza a mais importante da instrucção secundaria, e com 

certeza, tambem, a unica indignamente preenchida. Entre outras necessidades, resente-se da 

falta de um compendio cujas theorias estejam na altura da sciencia ensinada por Krause, na 

Allemanha – Tiberghien, na Belgica – Spencer e Stuart Mill, na Inglaterra. 

N’esta cadeira lecciona Antonio Martins de Miranda. 

Os lentes de portuguez, geographia e arithmetica tambem o são da eschola normal. 

A aula de latim do Penedo teve 16 alumnos matriculados e frequentes, sendo 

habilmente dirigida pelo reverendissimo padre Tertulienno José dos Santos Patury. 

Na de francez da mesma cidade, com 8 alumnos de matricula e frequencia, é 

professor idoneo o Snr. Ignacio de Barros Leite. 

A’ isto se limita, Exm. Snr., o ensino secundario da provincia. Aqui, como em as 

outras porções do Brazil, o jovem, depois de percorrer o estreito circulo d’este ensino, é 

levado, naturalmente, para as academias de medicina e, principalmente, de Direito, por não 

encontrar escholas profissionaes e por ignorar as vantagens pecuniarias que offerecem as 

industrias fabril, commercial ou agricola, quando abraçadas por homens de conhecimentos 

especiaes. 

A provincia é pobre e não póde crear instituições profissionaes; o governo central 

tem de providenciar n’este sentido, se não quizer ver o Brazil atulhado de bachareis. E ha de 

fazel-o, já que a iniciativa particular, sobre este objecto, é tão improductiva que não tem 

qualificação. 

A natureza, em nossa Patria, prodigalisa a copia de suas riquezas, entretanto todos 

sollicitam empregos publicos, como se não fosse a profissão menos rendosa, mais trabalhosa, 

e precaria. 

 

VENCIMENTOS DOS EMPREGADOS 

 

ISSE um tribuno francez, e o affirmou com alto senso pratico, que á toda 

grande questão social está sempre ligada uma séria questão financeira. D 



Ampliando este pensamento sustentarei que todas as reformas, todos os 

melhoramentos, todos os passos que dá a humanidade para o bem exigem sacrificios de 

sommas avultadas e até de vidas preciosas. As magnas conquistas do passado foram 

auxiliadas pelos thesouros enormes de então, as modernas emprezas civilisadoras põem em 

jogo os capitaes da industria contemporanea. 

A mais grave de todas as questões, o maior de todos os melhoramentos, é a 

instrucção publica, por isto, tambem, envolve um problema financeiro de superior 

movimento. 

As nações modernas deixam-se dominar por esta verdade. A União Americana, tendo 

por divisa a ultima phrase de Washington, dispende largamente com a instrucção dinheiros 

publicos, particulares e terras; - mas, os effeitos de seu trabalho enchem o Globo. A Prussia, 

para o mesmo fim, consome [palavra não identificável] cabedaes. – e os limites da grande 

patria allemã de dia em dia mais se [palavra não identificável]. O Mexico busca imital-as, - e 

de seu territorio foge a guerra civil com o odio vingativo e a vingança torpe. 

No Brazil os poderes geraes só ultimamente teem destinado melhores quantias para 

este objecto, todavia, ainda se póde dizer que escrupulizam em gastar. 

Em Alagoas é este o vicio radical da instrucção nos dous gráus, não obstante 

pertencer-lhe a segunda verba do orçamento provincial. As despezas com a instrucção 

applicam-se ora ao material, ora ao pessoal docente; das primeiras me occuparei em breve, 

das segundas direi já e rapidamente o que penso. 

Em quanto a provincia pagar professores primarios á seiscentos e oitocentos mil réis, 

annuaes, em quanto der aos lentes de linguas e sciencias o ordenado de cem mil réis, mensaes, 

em quanto conceder aos mais empregados os escassos vencimentos que hoje teem – a sua 

instrucção ha de conservar-se no estado actual de atrazo, desservida sempre ha de ser. 
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Em geral, o trabalho torna-se mais caro, os productos sobem de preço, mas o salario 

do professor permanece em statu quo. 

Com tudo, nenhum funccionario participa da distribuição das riquezas sociaes com 

titulos mais legitimos. E’ elle quem prepara esta machina soberana da producção: o homem – 

sujeito de todas as sciencias, sujeito de todas as industrias. 

Considero as difficuldades da concessão, mas os professores teem direito a um 

sacrificio. 

V. Exc. me desculpará a linguagem de que uso, falando sobre este assumpto, pois, 

ella é filha de muita lamentação fundada e recriminação justa que tenho ouvido como director 

geral, e que, de alguma sorte, me conduzem á desculpar, senão justificar ao professor 

lenheiro, advogado ou pescador e á professora que emprega as alumnas em trabalhos de 

agulha, com que alimenta os paes enfermos ou filhos esfaimados. 

A vergonha do acto não é só para elles, reflecte sobre toda a provincia. 

São estas as condições presentes da existencia: o trabalho, qualquer que elle seja, 

precisa de uma remuneração correspondente. 

Em um futuro, ainda bem remoto, as circumstancias serão outras – eu o creio, pois, 

confio demasiado na marcha ascendente dos homens para o justo. 

Em éra provindoura, que demora além de muitos seculos, nas alturas do ideal – em 

cuja ascensão a propria razão fatiga-se – juncto ao principio da possivel perfectibilidade 

humana, lemos, relativamente á instrucção, a seguinte fórmula: << seja distribuida e recebida 

gratuitamente.>> Eu me explico: quando a maioria dos homens libertar-se do jugo do erro, 

quando forem apartadas as nuvens da ignorancia que obscurecem a intelligencia humana, 

quando os commodos da existencia forem multiplicados pela industria veloz e providente, 

quando os preceitos da moral forem praticados voluntaria e prazenteiramente – a eschola 

publica primaria deixará de existir. 

No lar domestico, a mãe de familias, collocada na posição a que tem direito, dará aos 

filhos a instrucção elementar; os faceis methodos de ensino, os livros baratos e judiciosa e 

claramente concebidos, os jornaes e revistas especiaes serão os mestres da instrucção 

secundaria, profissional e superior. 

A maledicencia, que mancha a conversação actual, será substituida pela troca dos 

conhecimentos verdadeiros e uteis. E’ um sonho? Não, é uma aspiração em algum dia 

realizada. 



Emquanto, porém, isto não acontece, em quanto o magisterio fòr meio de vida, é 

dever imprescindivel da Nação e da Provincia occorrerem ás necessidades do professor. 

 

 MATERIAL DA INSTRUCÇÃO PUBLICA 

        

IVIDIREI este objecto em duas partes: prédios em que funcciona a instrucção 

quer primaria, quer secundaria, e mobília do Lyceu e escholas elementares. A 

presidencia, visitando as repartições publicas da capital, observou que a directoria e secretaria 

da Instrucção publica, a Eschola normal e o Lyceu funccionam em uma casa particular que a 

provincia usa por aluguel e de tão acanhadas proporções que não comporta o espaço 

necessario para este triplice fim. 

Este facto e suas circumtancias não deviam escapar ao alto reparo de V. Exc., pelo 

que, em officio da presidencia de 20 de agosto do anno passado, me foi scientificada a 

nomeação de uma commissão de cinco membros, de que faria eu parte, á fim de escolher um 

local apropriado para a construcção de um edificio, onde pudessem funccionar aquelles 

institutos. O local tinha de offerecer as condições de hygiene, de plano para augmento futuro e 

outras mencionadas no mesmo officio, além das que fossem lembradas pela commissão, que 

reunio-se e escolheu quatro lugares n’esta cidade, porém não fez chegar ao conhecimento de 

V. Exc. o resultado de seu trabalho por motivos oppostos á sua boa vontade. 

No em tanto continuam a trabalhar as tres instituições em habitação impropria, que 

pelo verão é estufa e pelo hinverno estreito abrigo. 

E’ desejo bem justificado que haja na capital das Alagoas um edificio de tal solidez e 

belleza architectonica que seja o primeiro da provincia, incorporando, em seu todo, as regras 

de hygiene e da acustica, abrindo espaço para a repartição da Ins- 

D 
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trucção publica, o Lyceu, a Eschola normal, aulas praticas modelos para ambos os sexos, 

pateos para exercicios physicos, jardins, et cetera. 

Eis um verdadeiro Castello no ar! 

Não é satisfatorio o estado das rendas provinciaes, e a philanthropia dos particulares 

não chega para cousa alguma, quanto mais para tudo isso. 

Continue a provincia a pagar alugueis, e apertem-se, transpirem, acotovelem-se os 

lentes, os empregados, os estudantes do Lyceu e os da eschola normal, as partes e seus 

procuradores. E consolem-se, porque havia mais incommodo na arca de Noé. 

A bondade e tolerancia benevola de V. Exc., á quem, por muitas causas, respeito 

summariamente, consentirão que eu publique, sem disfarce, os sentimentos que nutro com 

relação á este assumpto. 

Todas as escholas primarias da província funccionam tambem em predios alugados, 

exceptuando um, em Santa Luzia do Norte, que pertence á Fazenda, por doação condicional 

do Dr. Bento Ciciliano dos Santos Ramos – este mesmo precisa de reparos. E como é 

diminuta a quantia que o thesouro concede para o aluguel de cada uma das escholas, succede 

que em muitas localidades aprendem os menores em verdadeiras possilgas. Todavia, 

annualmente, dispende a provincia o algarismo de 9:732$000 rs. (nove contos setecentos e 

trinta e dous mil réis) com alugueis de casa para o ensino elementar. 

Parece-me que seria possivel derramar um imposto municipal para construcção de 

predios d’esta natureza, reservando lugar para morada do professor, tudo de conformidade 

com a planta que fornecesse uma repartição profissional. 

As camaras municipaes, n’este sentido, poderiam desentorpecer a iniciativa de seus 

municipios, provocando doações. 

Quanto á mobilias, logo que V. Exc. entregou-me a direcção d’esta repartição, 

ordenei que fosse aberto e encerrado um livro em que arrolei todos os moveis ao uso da 

secretaria e do Lyceu, para, por este meio, defendel-os do extravio. 

Observando que esta directoria ignorava o numero e estado dos moveis das escholas 

primarias – o que seria prejudicial á fazenda, uma vez que ficavam á mercê da negligencia dos 

professores – mandei abrir e encerrar livros para inventariar a mobilia existente nas referidas 

escholas. 

Com esse intuito e para conhecer e providenciar sobre esta feição da instrucção 

elementar, expedi um officio-circular aos delegados litterarios pedindo-lhes, já uma relação 



dos moveis das aulas sob suas respectivas jurisdicções, já uma nota d’aquelles que faltavam e 

que fossem de mais urgente necessidade. 

Nem todos os delegados me responderam. Mas, não sei de que linguagem me sirva 

para communicar á V. Exc. a substancia das informações que apanhei. A maioria fazia 

amargas representações; um perguntava si eu queria cumprir o meu dever, outro me 

scientificava que indo visitar a eschola, recusou sentar-e em uma cadeira, que lhe 

offereceram, com receio de ser trucidado. – Chasqueavam. – Uns, porém, que não havia 

trastes nas aulas, outros, que os bancos existentes eram emprestados da Egreja, que os 

alumnos traziam de suas casas os moveis em que sentavam-se, que as meninas 

accommodavam-se em esteiras! e mais... e mais... e, finalmente, que os meninos ajoelhavam-

se (1) e traçavam, sobre os bancos, os mesquinhos exercicios calligraphicos! 

Imagino que n’essa posição humilissima, os menores alagoanos, genuffexos, 

imploram á sua Provincia que lhes conceda os commodos do ensino. 

Avaliae, Exm. Snr., avaliae o que pensei e senti á vista dessas necessidades que o 

dever do cargo me ordena considerar como proprias... 

Autorisei ao zeloso delegado litterario da cidade do Pilar para, de combinação com 

um profissional, fazer e remetter-me um orçamento circumstanciado do fabrico de moveis 

necessarios para as escholas d’alli. 

Só por este acto reconheci que o thesouro provincial não supportava pedidos n’este 

sentido; e mal pode sollicitar de V. Exc. a compra, pela quantia de 84$000 rs., da mobilia da 

aula do sexo feminino de S. Luiz do Quitunde, cujo aluguel, até então, era pago pelo bolsinho 

da digna professora. 

Comtudo, a provincia bem podia mandar vir moveis, dos Estados-Unidos, para as 

aulas de suas cinco cidades, e os existentes seriam aproveitados em outras localidades.                             
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CONGREGAÇÃO 

  

STA corporação, composta dos lentes do Lyceu, foi convocada pela directoria e 

reunio-se durante o anno de 1874 – ordinariamente: em 3 de fevereiro para 

tractar do disposto na 1.ª parte do art, 4.º dos Estatutos do Lyceu; em 2 de março, 14 de abril, 

1º de maio e 1º de junho em cumprimento do § 2.º do art. 5.º dos mesmos Estatutos, sendo 

que na ultima discutio o parecer dado pelo professor inglez – Adrino Augusto de Araujo Jorge 

– sobre a obra << Elementos de Geographia geral>> pelo Dr. Espindola; em 1º de julho, 

agosto, setembro, e 2 de outubro para observar o que é determinado pelo mesmo § 2.º do art. 

5.º dos Estatutos; em 28 de outubro para o fim especificado no art. 3.º ainda dos Estatutos. 

Extraordinariamente: á 10 de junho, para tomar providencias sobre o procedimento 

do estudante do 1º anno do curso normal – José Alves de Oliveira Machado; e em 19 de junho 

para indicar as horas em que deviam funccionar as aulas de Philosophia e Rhetorica, 

ultimamente creadas no Lyceu e marcar os respectivos compendios. 

 

DIRECTORIA GERAL 

 

 AUTOR Antonio Carneiro Antunes Guimaraes exerceu o cargo de director 

geral da instrucção publica e particular até o dia 22 de maio de 1874, em que 

demittio-se em virtude da publicação da Resolução n. 673 de 13 de maio do mesmo anno, 

que, supprimindo o mencionado cargo, mandou que as suas attribuições fossem exercidas por 

um dos lentes do Lyceu, percebendo, por isso, a gratificação de 600$000 rs. (seiscentos mil 

reis) annuaes. Nessa mesma data (22 de maio), como lente de portuguez, foi nomeado 

interinamente o padre Pedro Lins de Vasconcellos. Em 19 de junho, V. Exc. nomeou, 

effectivamente, ao lente de historia e geographia – Dr. Thomaz do Bom-fim Espindola – o 

qual não acceitanto o lugar, a presidencia houve por bem nomear, a 22 de junho, ao lente de 

philosophia – Antonio Martins de Miranda – que entrou em exercicio a 23 do referido mez e 

anno. 

 

SECRETARIA 

   

E 

O 



OMPÕE-SE de cinco empregados, que são: o secretario, o official, o 

amannuense, o continuo e o porteiro, que serve de bedel nas aulas do Lyceu. 

Todos cumpriram, regularmente, os seus deveres e soccorreram a inexperiencia desta 

directoria. 

O movimento da secretaria durante o anno de 1874 foi o seguinte: 34 officios 

recebidos da presidencia, 75 do secretario do governo, 263 dos delegados litterarios, 78 dos 

professores publicos, 34 de diversas autoridades; 110 petições diversas, 11 documentos 

vários; officios expedidos á presidencia 173, ao thesouro provincial 103, aos delegados 

litterarios 136, aos professoes publicos 23, a diversas autoridade 23; officios dirigidos pelo 

secretario á diversos 13. Foram lançados em seus livros respectivos: - 1:223 despachos da 

directoria geral, 10 termos de juramento, 136 matriculas de alumnos do Lyceu e curso normal, 

36 averbações de licenças concedidas pela presidencia, 5 averbações de licenças concedidas 

pela directoria geral, 12 de concedidas pelos delegados litterarios, 37 registros de titulos, 23 

registros de apostillas, 14 actas das sessões da congregação, 6 termos de exames. Todos os 

officios recebidos e as [palavra nçao identificável] dos expedidos acham-se collados em seus 

respectivos talões; os despachos, termos de juramento, licenças, matriculas, registros de 

titulos e apostillas, actas da congregação e termos de exames estão escripturados em seus 

livros respectivos. 

Dando-me V. Exc. a honra immerita de nomear-me chefe d’esta repartição, percorri 

os diversos compartimentos da Instrucção publica e encontrei, espalhados pelo pavimento de 

uma das salas do edificio, muitos livros pertencentes a bibliotheca publica, muitos folhetos e 

papeis que alli jaziam servindo de pasto ás traças. 

Tudo limpei e mandei asseiar. 

C 
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Dos livros, que relacionei, em numero de 101 (cento e um) á bilbiotheca fiz remessa, 

acompanhando um officio datado de 26 de junho de 1874. Os folhetos e papeis coordenados 

acondicionei no archivo, que mostrava em seu conteúdo um acervo de livros e papeis 

embrulhados, confusos, baralhados, entre os quaes, deparei, ainda, com 46 (quarenta e seis) 

volumes pertencentes á mesma bibliotheca, que tiveram o destino dos outros em 16 do 

referido mez. 

Dividi o archivo em quatro secções: a primeira reservei para os livros do Lyceu, que 

foram arrolados em um livro aberto com este fim; a segunda para os livros destinados ao 

fornecimento dos alumnos pobres da instrucção elementar, tendo um livro de inventario e 

entrada e outro de sahida; a terceira guardei para os livros escripturados e papeis já existentes 

e outros que, de futuro, fossem mandados archivar; a quarta, finalmente, separei para objectos 

de expediente da secretaria e teve os competentes livros de entrada e sahida. 

A terceira secção ainda não está com aquella ordem e segurança que são para desejar, 

mas, com facilidade, podem ser procurados os papeis que tem em deposito. A quarta, em 

algum tempo, quando for satisfatório o nosso estado financeiro e mais zeloso o professor, ha 

de ter a importancia e latitude que merece. Della sahirão os livros, papeis em branco, tinta e 

outros objectos necessários ao supprimento de todos os alumnos das escholas publicas 

primarias: o facto não é novidade e redanda em apreciavel economia social e serem as aulas 

providas de um tudo pelo poder publico, em lugar de, separadamente, comprarem os menores 

os objectos de que precisam para aprender. 

Quanto ao fornecimento de objectos para expediente, usei da mais rigorosa 

parcimonia, o que se evidencia defrontando a despeza do anno passado com a do anterior. 

Devo lembrar que seria mais economico mandar vir os ditos objectos do Rio de Janeiro, do 

que adquiril-os, aqui, por alto e exorbitante preço. 

 

BIBLIOTHECA PUBLICA 

     

UNCTO á este, lerá V. Exc. o relatorio que o digno bibliothecario, Dr. Rossidonio 

de Mello e Accioli, sérvio-se de apresentar á esta directoria geral. Conhecerá a 

presidencia das necessidades materiaes, cuja satisfação é pedida alli. 

J 



Duas são as necessidades, de outra ordem, reclamadas por essa instituição: attrahir o 

maior numero possivel de pessoas que não sómente lêam, como tambem estudem, e a 

acquisição de livros novos pela doutrina e ensino. 

Seria conveniente removel-a do segundo andar do predio em que está e expol-a á 

concurrencia publica das 2 horas da tarde ás 10 da noute, pais, é o tempo em que póde ser 

freqüentada pelos empregados publicos, de commercio e outros. 

Talvez, com acerto, será melhor preenchido o seu fim, autorisando-se a sahida de 

obras mediante um penhor ou mensalidade, que reverteria para a bibliotheca pela compra de 

outras obras. 

 

CONCLUSÃO 

     

GORA, que terminei a exposição do estado deploravel da instrucção publica 

das Alagoas, agora, que ousei apontar as medidas que me pareceram mais 

convenientes para seu melhoramento, agora, que está prestes á reunir-se o poder legislativo 

provincial – V. Exc., tenho certeza muito executará em benecficio deste ramo da 

administração, até hoje tão menosprezado.  

E oxalá que a provincia das Alagoas tenha a dita de possuir em V. Exc, o reformador 

de sua Instrucção, pois, no meio da accumulação dos trabalhos da governança, V. Exc. sempre 

mostrou-se energico em activar a acção desta directoria e attento á todos os negocios que 

entendiam com esta divisão do serviço publico. 

A empreza é ardua, e eu não seri quem desconheça as suas difficuldaades, porém, a 

sciencia, firmeza e justiça, testemunhadas pela pratica de tantos actos serão de grande 

proveito quando sobrepostas a instrucção publica. 

Entretanto, Exm. Snr., emquanto a paixão partidaria da contigencia humana fór 

partilha, em quanto illegitimos interesses pessoaes pretenderem embaciar a ima- 

A 
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gem augusta do direito, em quanto espiritos acanhados e retrogrados tentarem obstar a 

realisação de idéas uteis e verdadeiras – V. Exc. não terá o applauso e apoio da provincia 

inteira. Mas, quando forem sentidas as consequencias dos actos da actual presidencia, quando 

a infancia de hoje, desembaraçada, percorrer, na juventude, os varios caminhos da vida, 

quando a instrucção derramar-se pródiga e proficua pela corporação provincial – o nome de 

V. Exc. será gravado, pela gratidão, nos corações dos alagoanos reconhecidos. 

Concluindo, peço desculpa pela fórma de menos correcção com que vesti as noções 

recolhidas de alguns escriptores, as idéas recebidas de V. Exc. e as humildes concepções 

proprias, sem merito algum que as reccomende. 

E sirvo-me da opportunidade para reiterar os protestos de profundo respeito e alto 

apreço que costumo tributar á illustrada e nobre pessoa de V. Exc., á quem 

 

Deus Guarde. – Illm. e Exc. Snr. Dr. João Vieira de Araujo, Mui Digno e 

Meritissimo Presidente da Provinvia das Alagoas. 

 

 

Antonio Martins de Miranda, 

Director-Geral.                          
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ANNEXO N.º 1 

Relação das escholas publicas de instrucção primaria do sexo masculino da provincia 

das Alagoas 
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Maceió 1 Camillo de Lelis P. da Costa  74 70  

“ 2 Silvestre Antonio dos Santos 98 90  

“ 3 Padre Manoel A. da Silva Lessa 112 90  

Bebedouro 4 Antonio Severo do Bomfim 53 25  

Jaraguá 5 Ignacio Joaquim da C. Costa 54 40  

Poço 6 Francisco Jacob da C. Chaves 36 30  

Pioca 7 Guilhermino Martins Monteiro 19 16  

Paripueira 8 Francisco de Barros P. Goulart 31 30  

Pila 9 Luiz Prudente de Barros 86 60  

“ 10 Quintino Ignacio de Gusmão 64 60  

Chã do Pilar.. 11 Iago Antonio Coelho  28 25  

S. Luzia do Norte 12 Umbelino Sesidio da Costa 126 90  

Coqueiro Secco 13 João Pedro do Rasario 25 20  

Pedreiras 14 Antonio M. da Araujo Lima 25 20  

S. Bento 15 Antonio Accioly Lima 17 16  

Gamella  16 Hermenegildo A. Nonato e Silva 33 30  

Peroba 17 Candido Fausto da Silva 27 25  

Barra-Grande 18 Jacintho Ernesto Peixoto 31 30  

Porto-Calvo 19 Padre José Gomes Lima 57 37  

Jacuipe 20 Padre José Prudente T. da Costa 24 24  

Laopoldina 21 - 24 24 Vaga 

Passo de 

Camaragibe 

22 Eduardo Maciel Caparica 69 45  

Camaragibe 23 Prisciliano Simões de Souza 36 30  

S. Luiz do Quitunde 24 João Torquato de Araujo 40 35  

Barra de Santo 

Antonio Grande 

25 Manoel Furtado de Mendonça 39 39  

Porto de Pedras 26 Antonio Pedro de Alcantara 47 40  

S. Miguel do 

Milagres 

27 Padre José F. de Oliveira Moura 21 21  

Tatuamunha 28 João Correia de Mello 27 20  

Alagoas 29 Joaquim Ignacio Loureiro 107 100  

Taperaguá 30 Miguel Wencesláo de Omena 86 80  

Santa Rita 31 Matheus de Araujo C. Xexéo 22 20  

S. Miguel de 

Campos 

32 Floriano de Barros A. Pimentel 128 90  

Barra de S. Miguel 33 Antonio F. de Lima Pinheiro 34 30  

Gequiá da Praia 34 Francisco M. de M. Imbecuruba 24 21  

Atalaia 35 Antonio F. Leite Pindahyba 58 40  



Capella 36 João Francisco da Rocha Rijo 20 20  

Gamelleira 37 Silverio T. de Almeida Lins 26 25  

Arrasio 38 Valencio Romão dos Santos 23 23  

Assembléa 39 João Baptista de Souza 47 35  

Imperatriz 40 Americo B. da Costa Mello 36 30  

Mundaú-mirim 41 - 26 23 Vaga 
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Lage do Canhoto 42 Padre Ivo José P. da Costa 31 30  

S. José do Bolâo 43 - 17 17 Vaga 

Santo Antonio da 

Boa-Vista 

44 Ildefonso F. de Vasconcellos 30 26  

Muricy 45 Ursulino Adriano Conegundes 77 60  

Anadia 46 Nicodemos de Souza M. Jobim 34 30  

Limoeiro do Anadia 47 José Teixeira de Castro Ribeiro 61 40  

Junqueiro 48 Antonio Felix de Jesus 51 45  

Coruripe 49 Manoel Antonio de Carvalho 56 50  

Poxim 50 Manoel Antonio d’Albuquerque 17 12  

Palmeira dos Indios 51 José Alves Feitosa 79 56  

Palmeira de Fóra 52 Francisco Xavier Accioly 50 30  

Olhos d’Agua do 

Accioly 

53 José da Silva Pinto 26   

Quebrangulo 54 Joaquim Alves Ladisláo 50 45  

Penedo 55 Irenio José de Araujo 73 60  

“ 56 Manoel Vieira da Fonseca 16 16  

Piassabussú 57 Manoel Antonio Soares de Mello 80 60  

Collegio 58 Padre Pedro Correia da Silva 50 45  

Lagoa Comprida 59 Jovino Possidonio dos Santos 23 20  

S. Braz 60 Leovigildo da Silveira Costa 115 90  

Salomé 61 Manoel José Martins da Cunha 25 22  

Igreja-Nova 62 Manoel Martins B. Brandão 47 40  

Traipú 63 Luiz José Vicente Pereira 86 62  

Lagoa Funda 64 Ramiro Martins de Oliveira 17 17  

Sant’Anna 65 Francisco J. dos Santos Ferraz 19 19  

Pão d’Assucar 66 José Casimiro da Costa 108 60  

Entre Moutes 67 Gonçalo Ferreira de Souza 30 23  

Limoeiro de Pão de 

Assucar 

68 José Severiano da Silva Pinto  20 14  

Piranhas 69 João de Oliveira Nunes 48 35  

Paulo Affonso 70 Aprigio Gonçalves de Andrade 37 37  

Agua Branca 71 Manoel José Gomes C. Junior 45 40  

   3400 2804  
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Relação das escolas publicas de instrucção primaria do sexo feminino da província das 

Alagoas 
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Maceió 1 Capitulina E. Alves Vieira 48 40  

“ 2 Josepha Pereira Bastos 56 50  

“ 3 Leandra Pereira Bastos 47 40  

“ 4 Anna C. de Medeiros Cabral 48 40  

Trapiche da Barra 5 Marianna O. de V. Jacobina 12 8  

Bebedouro 6 Roza S. da Purificação Lima 36 30  

Jaraguá 7 Zemira Braziliense de Q. Messias 39 30  

Pajussára 8 Guilhermina Maria da G. Costa 51 46  

Poço 9 Carolina Pepetua C. Bandeira 49 45  

Pioca 10 Angelica Roza da Silva Pita 21 21  

Paripureira 11 Rita Maria Umbelina de Souza 28 28  

Pilar 12 Hircano Luzia de Barros Mello 75 63  

“ 13 Bellarmina V. Leite da Silva 47 40  

Chã da Ladeira do 

Pilar 

14 Dorcenina F. do C. de Jesua 45 41  

S. Luzia do Norte 15 Joviniana B. de Mello Calheiros 28 28  

Coqueiro Secco 16 Idalina D. Fresdevinda Lins 37 25  

Camella 17 Felicia C. de Souza Botelho 22 16  

Porto Calvo 18 Francisca Maria de Souza Lima 50 44  

Jacuipe 19 Olivia Prudente de Barros 23 20  

Passo de 

Camaragibe 

20 Francisca Lepoldina de O. Lima 28 25  

Camaragibe 21 Thereza A. de J. Albuquerque 43 38  

S. Luiz do Quitunde 22 Lauriana de Mello Lima 37 30  

Barra do Santo 

Antonio Grande 

23 Anna Joaquina B. de Mendonça 25 24  

Morros de 

Camaragibe 

24 Josefina Maria Sampaio 25 25  

Porto de Pedras 25 Colimeria A. Lins de Freitas 28 19  

Alagoas 26 Thereza de Jesus Costa 66 40  

“ 27 Umbelina G. Possidonia da G. 44 44  

Taperaguá 28 Eugenia Maria de Omena 62 60  

S. Miguel de 

Campos 

29 Paulina Alves de Araujo Bivar 46 46  

Idem idem idem 30 Crescencia S. da G. Leite 80 74  

Atalaia 31 Maria Magdalena de C. Porto 40 35  

Capella 32 Felippa Maria dos Prazeres 59 50  

Arrasto 33 Francisca P. de Amorim Lima 20 20  

Assembléa 34 Maria Herminia da Costa Aragão 55 45  

Imperatriz 35 Angelica Elysa da Silveira 10 6  

Mundaú-mirim 36 Alcina Carolina Leite 19 16  



Lage do Canhoto 37 Maria Ambrosina T. de Moura 18 18  

Muricy 38 Anna Joaquina de Mello 56 49  

Anadia 39 Jesuina Maria da Conceição 19 19  

Limoeiro de Anadia 40 Jesuina Maria da Solidade 23 23  

Junqueiro 41 Belarmina Valadares de O. Costa 16 16  

Coruripe 42 Maria Magdalena de C. Vallente 33 30  

Poxim 43 Barbara Terencia de Moraes 33 33  

Palmeira dos Indios 44 Leobina Cardoso R. de Lima 30 25  
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Olhos d’Agua do 

Accioly 

45 Generosa Soares de A. Leão 19 19  

Quebrangulo 46 Carolina Olympia da C. Moraes 30 45  

Penedo 47 Roza Prudente da Costa 32 30  

“ 48 Maria Silva de Carvalho 35 35  

Piassabussú 49 Donatilla Braulia de B. Leite 40 30  

Collegio 50 Maria Luzia Benevides Galvão 51 51  

S. Braz 51 Tertulina Maria Tavares 86 80  

Igreja-Nova 52 Maria Alves Torres 41 38  

Traipú 53 Maria da Solidade Barros Leite 75 60  

Sant’Anna 54 Balbina Tavres Bastos Moraes 14 14  

Pão d’Assucar 55 Maria C. de Carvalho Pitombo 59 43  

Paulo Affonso 56 Porcia Moraes de A. Jambeiro 44 40  

Agua Branca 57 Maria Roza de Jesus 49 40  

   2274 2000  

      

 

Secretaria da directoria geral da instrucção publica em Maceió 15 de janeiro de 1875. 

 

 

O continuo – Aprigio Justiniano Gomes de Melo 



ANNEXO N.º 2 

Relação das escolas particulares do sexo masculino da província das Alagoas no anno de 

1874 

Doação da Bibliotheca do Exercito 
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OBSERVAÇÕES 

Maceió 1 João Simplicio da Silva Maia   

Santa Rita 2 Joaquim José Quirino 8  

Carrapto 3 Antonio de Barros 4  

Pilar 4 José Joaquim Ribeiro 11  

“ 5 João Rodrigues Duro 33  

Atalaia 6 Candido Raymundo de Miranda 15  

Gamella 7 Jaçon Jacomo da Costa e Silva 13  

“ 8 Luiz Martins de França   

Camaragibe 9 Luiz Nicomedes F. Pires 40  

S. Luiz do Quitande 10 Manoel Agostinho da C. Bastos 10  

S. Miguel dos 

Milagres 

11 Trajano B. de Araujo e Silva 9  

S. Miguel de 

Campos 

12 Carlos Antonio Barboza 14  

Anadia 13 Antonio José da Silva Braga 11  

Igreja-Nova 14 Joaquim A. de M. Rodrigues 30  

Palmeira dos Indios 15 José Francisco da Silva 10  

Idem 16 Francisco Florindo Maravilha 6  

Palmeira de Fóra 17 Luiz Ferreira de Jesus 16  

Olhos d’Agua do 

Accioly 

18 José Lopes Lima Junior 16  

“ 19 Manoel Corrêa Leal 16  

“ 20 Francisco P. da Silva Neves 17  

“ 21 Antonio José de Caldas 13  

“ 22 Manoel Antonio da Silva Leão 12  

“ 23 Manoel Alexandre Vieira Boia 8  

Paulo Affonso 24 Manoel Coelho de Souza Leite  20  

“ 25 Augusto Cesario de Barros 25  

“ 26 Nocoláo Tavares de Moura 17  

“ 27 João Baptista do Nascimento 20  

“ 28 Domingos José da Silva 15  

“ 29 Francisco dos Anjos Dores 21  

“ 30 Domingos José da Fonseca 16  

Muricy 31 Francisco Ferreira da Costa 4  

“ 32 Manoel Domingues de Araujo 4  

“ 33 Antonio Marques do Couto 6  

“ 34 José Theodoro dos Santos 7  

   467  
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Relação das escolas particulares do sexo feminino da província das Alagoas no anno de 

1874 
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OBSERVAÇÕES 

Maceió 1 Contidiana C. de Bulhões 61 30 do sexo m. 

Licenciada. 

“ 2 Joaquina M. Cordeiro de Mello 22 7 do sexo m. Idem 

“ 3 Maria Aurora de Araujo Silva 20 5 do sexo m. Idem 

“ 4 Alexandrina de B. L. Guimarães 3 1 do sexo m. Idem 

“ 5 Severiana d’Arroxellas Galvão 21 6 do sexo m. Idem 

“ 6 Fresdovinda Febronia Labur  Licenciada 

“ 7 Senhorinha Alipia R. Freire 30 9 do sexo m. Idem 

“ 8 Maria Angelica Ramos Freire  Licenciada 

“ 9 Anna Gomes Ribeiro 12 7 do sexo m. Sem 

licença 

“ 10 Maria Delfina de C. Lima 13 3 do sexo m. Idem 

idem 

“ 11 Virgolina Maria de Cerqueira 1 Sem licença 

“ 12 Marculina Eugenio Barroso 5 1 do sexo m. Idem 

idem 

“ 13 Maria Carolina dos Prazeres 15 3 do sexo m. Idem 

idem 

“ 14 Escolastica Maria dos Santos 13 2 do sexo m. Idem 

idem 

“ 15 Maria Rosa Teixeira 2 Sem licença 

“ 16 Idalina Maria d’Albuquerque 1 Idem idem 

“ 17 Guilhermina M. da Trindade 7 4 do sexo m. Sem 

licença 

“ 18 Francisca M. da Visitação e Silva 4 1 do sexo m. Idem 

idem 

“ 19 Thereza de Jesua França Remus 12 4 do sexo m. Idem 

idem 

“ 20 Isabel Pires de Amorim 24 7 do sexo m. Idem 

idem 

“ 21 Amelia Christina da Silva 2 Sem licença 

“ 22 Maria Virgolina do V. Leitão 9 1 do sexo m. Idem 

idem 

“ 23 Felisbella Generosa de Barros 2 Sem licença 

Bebedouro 24 Lucia Maria da Costa Moraes 8 Idem idem 

“ 25 Ubaldina de Carvalho e Silva 7 Idem idem 

“ 26 Carlota Delfina da Costa 10 Idem idem 

Coqueiro Secco 27 Francelina Tertulina de Jesus 5 2 do sexo m. 

professora jubilada 

Idem idem 28 Clarinda M. Torres de Farias 4 2 do sexo m. 

Licenciada 



 

Idem idem 29 Maria Francisca da Silva 3 Sem licença 

Idem idem 30 Jovina Tertulina de Jesus 3 Idem idem 

Idem idem 31 Andreza Luzia Milhchet 12 2 do sexo m. Sem 

Licença 

Idem idem 33 Felippa Maria da Conceição 3 Idem idem 

Santa Luzia do 

Norte 

34 Joanna Maria do Nascimento 3 2 do sexo m. Sem 

licença 

Idem idem 35 Isidora Maria Luzia da C. 3 1 do sexo m. Idem 

idem 
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Secretaria da directoria geral da instrucção publica em Maceió 15 de janeiro de 1875. 

 

O amanuense – Gustavo Martins de Almeida. 
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Santa Luzia do 

Norte 

36 Joanna Maria de Jesus 12 Licenciada 

Idem idem 37 Luzia Maria de Mello C. 4 Idem 

Idem idem 38 Clarinda Soares d’Albuquerque  Sem licença 

Idem idem 39 Anna Bernardino de Araujo 11 Idem idem 

Pedreiras  40 Luzia Maria da Conceição 6 6 do sexo m. Sem 

licença 

“ 41 Josepha Antonia de Lima 3 2 do sexo m. Idem 

idem 

“ 42 Ana Philomena de Souza 6 Sem licença 

Carrapato 43 Clementina de Carvalho 3 Idem idem 

Camaragibe 44 Umbelina Agapita de A. 32 Professora 

aposentada 

S. Luiz do Quitunde 45 Maria da C. H. de Albergaria 2 Sem licença 

Idem idem idem 46 Adriana Lins Pimentel 5 Idem idem 

Idem idem idem 47 Victorina Correia de Melo 5 Idem idem 

S. Miguel dos 

Milagres 

48 Thereza A. de Jesus Victor 6 Idem idem 

Idem idem idem 49 Leonor de Castro Araujo 4  Idem idem 

Idem idem idem 50 Anna Herculina de Souza 4 Idem idem 

Idem idem idem 51 Aurora Olympia Salgueiro 3 Idem idem 

Idem idem idem 52 Thereza Maria de Jesus 2 Idem idem 

Idem idem idem 53 Josepha Aleixa dos Santos 2 Idem idem 

Idem idem idem 54 Honorina Salgueiro d’Andrade 3 Idem idem 

S. Miguel de 

Campos 

55 Virginia Henriqueta d’Oliveira 15 Sexo m. Sem 

licença 

Idem idem idem 56 Maria José de Jesua Guerra 13 Idem idem idem 

Anadia 57 Francisca M. de Medeiros Leite 11 Sem licença 

“ 58 Maria do Carmo A. de Souza 19 13 do sexo m. 

Palmeira de Fóra 59 Martiniana da Costa Mello 6 Idem idem idem 

Olhos d’Agua do 

Accioly 

60 Clarinda C. de Vasconcellos P. 3 Idem idem idem 

Muricy 61 Mariana Francisca de Jesus 3 1 do sexo m. Sem 

licença 

   526 Incluidos 147 do 

sexo masculino 


