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Apresentação

Do governo dos vivos1. Assim poderia ser nomeado o presente estudo. 
Elaborado por José Gonçalves Gondra, tece sentidos para a educação 
pública do Município da Corte na segunda metade do século XIX, 
trilhando as sendas abertas por Michel Foucault. A noção de governo, 
na perspectiva ampla de técnicas e procedimentos destinados a dirigir 
a conduta dos homens, atravessa a escrita, que ao se debruçar sobre 
as ações do Estado, perscrutado a partir da Reforma Couto Ferraz 
(1854), pretende construir inteligibilidades acerca da organização 
escolar e de seus sujeitos.

O texto foi dividido em cinco partes. Inicialmente, à guisa de 
Introdução, discorre sobre o governo das multidões. O preâmbulo enun-
cia as indagações que servem de mote ao investimento, oferecendo o 
protocolo de leitura para a exploração do texto.

No segundo capítulo, o foco é o Regulamento das Escolas de 
Primeiras Letras, implementado por Luiz Pedreira Couto Ferraz, 
em 1854, no Município da Corte. Tratada em sua série e, portanto, 
à luz de legislação similar promulgada nas Províncias do Espírito 
Santo e do Rio de Janeiro, respectivamente nos anos de 1848 e 1849, 
pelo mesmo reformador, a peça legal é vista em suas homologias e 

1. Essa foi a expressão usada por Michel Foucault para definir o curso oferecido entre 1979 
e 1980 no Collège de France. Cf. Foucault, 1997b, p. 99. Posteriormente este curso foi publicado, 
cf. Foucault, 2012.
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distinções às demais, com o fito de perceber o modelo de instrução 
que lhe era subjacente. Saberes, tempos, espaços, sujeitos e métodos 
emergem na descrição, visando oferecer um quadro do esforço con-
tínuo e determinado de um homem de poder na produção de uma 
escola, concebida como organizada e racional.

Os professores são o objeto privilegiado do terceiro capítulo. É o 
processo de profissionalização docente na Corte Imperial, tomado em 
três temporalidades (formação, seleção/exame e ofício), que guia a 
reflexão. O período escolhido se estende de 1854 a 1880, capturando 
um momento singular em que se preconizava o modo artesanal de 
preparo docente, constituído pela prática em sala de aula, possível pela 
associação de professores adjuntos a mestres primários. A caracterização 
da fase finaliza-se no ano de 1880, pela criação e instalação da Escola 
Normal da Corte, princípio da instauração do modelo escolarizado 
de formação docente ainda vigente.

Os processos de seleção de professores públicos configuram-se 
no seguinte investimento do capítulo. Recortando os anos 1855 e 1868, 
a análise se interroga sobre a representação de docente forjada pelo 
Estado e pelos candidatos ao cargo. Persegue novamente as maneiras 
como se conformou a figura do professor nesse momento, particular-
mente intrigante, em que a ausência de uma instituição de preparo 
para o magistério permitia a eclosão de múltiplas manifestações de 
se fazer professor no discurso dos diversos sujeitos sociais.

A terceira trama nos remete às décadas de 1870 e 1880 e versa 
sobre as Conferências Pedagógicas, entendidas como estratégia esta-
tal de assegurar a homogeneização da classe docente, com vistas a 
instalar uma representação de bom professor e assegurar um código 
profissional partilhado pelo professorado.

O capítulo quatro tem na dimensão das aulas o desafio teórico. 
Propõe-se a capturar a prática docente a partir do estudo dos manuais, 
programas e métodos usados em classe, evidenciando o trabalho do 
professor na interseção entre as prescrições que controlam seu fun-
cionamento e a criatividade individual. Em especial são as leituras 
censuradas e indicadas que constituem o cerne da análise. Fábulas, de 
Justiniano José da Rocha, e Lições Moraes e Religiosas, de José Rufino 
Rodrigues, assumem a cena principal no primeiro item. A incursão 
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complementa-se pela preocupação com o ensino secundário e com os 
saberes escolares prescritos. Aqui, a discussão envereda pela relação 
encetada por Brasil e França na segunda metade do oitocentos.

No último capítulo, o governo para si é perscrutado através do 
estudo das cartas-manifesto, reunidas em julho de 1871 e publicadas 
sob o título de Manifesto dos professores públicos de instrução primária da 
Corte. Intenta perceber os documentos como fontes para a compreensão 
da produção das identidades de professores e como objeto capaz de 
deixar entrever demandas, repercussões e a conjuntura social e polí-
tica da elaboração e divulgação dessas cartas. Agindo assim, almeja 
fornecer elementos para a percepção das condições de surgimento 
e dos contornos que assumiu o associativismo docente no Império.

O conjunto revela o exercício articulado da pesquisa e da orien-
tação, demonstrando a proficuidade do trabalho em Grupo. Em ro-
dapé, José Gondra dá crédito aos alunos e alunas que participaram 
da pesquisa e da elaboração dos textos. Os temas se interpenetram 
e a leitura do conjunto se beneficia da mútua inteligibilidade que os 
estudos produzem, ao lançarem, uns sobre os outros, centelhas de en-
tendimento, circunscritas sempre ao período gerado pela intervenção 
de Couto Ferraz no Município da Corte.

Este livro sobre o governo dos vivos apresenta-se, assim, como 
poliédrico. Se a sequência dos capítulos indica um percurso, a conti-
guidade das partes permite o trânsito entre as análises. O encontro das 
vertentes assegura a harmonia dos sentidos. A rotação da figura não 
desorganiza a escrita. Ao contrário, exibe a coesão de sua arquitetura.

Ao fim, um delicioso brinde. A documentação levantada pela 
equipe no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e no Arqui-
vo Nacional e esmiuçada nos capítulos é generosamente incluída, 
socializando a árdua tarefa do trabalho de campo e da transcrição, 
e convidando novos e antigos historiadores da educação no Rio de 
Janeiro (e no Brasil) a utilizarem-se das fontes ora publicadas, dialo-
gando com o autor e sua reflexão.

Diana Gonçalves Vidal
São Paulo, 16 de março de 2018
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O governo 
das multidões
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Governar, moralizar, disciplinar, higienizar e civilizar o povo, em 
muitos momentos, no Brasil e no exterior, estabeleceu a instrução e 
a escola como fórmula que condensava esses ambiciosos objetivos. 
Nesse sentido, uma cadeia de causalidades foi sendo produzida, 
instalando, no ponto inicial, a escolarização, tida então como fun-
damento e critério para se bem governar as multidões. Projetos nessa 
direção podem ser localizados, por exemplo, na imprensa, nos ma-
nuais escolares, literatura, teses e na legislação; proliferação que se 
constitui em estratégia para justificar reordenamentos desejados, com 
vistas a constituir um padrão de formação do povo, sintonizado aos 
modelos (auto)representados como polidos e modernos de sociedade. 
Tais elementos configuram linhas gerais que precisam ser examinadas 
em detalhes, em pontos mais precisos, de modo a testar a hipótese 
anteriormente delineada: a instrução como estratégia civilizatória e 
a escola como máquina de civilizar.

Um dos momentos em que a proliferação dos discursos vem 
sendo evidenciada, nas mais variadas áreas e campos disciplinares, 
constitui-se precisamente nos períodos em que se torna perceptível a 
exaustão dos esquemas postos em funcionamento, criando as condições 
de possibilidade para o aparecimento da necessidade e, consequente-
mente, da legitimidade de reformas, revestidas com a “pretensão de 
conferir uma melhor forma” àquilo que é constituído em objeto da 
mesma, convertendo-a em um “fato providencial, uma etapa capital 
no progresso indefinido da Humanidade”2.

2. A esse respeito, cf. o verbete “Reforma” de B. Roussel e B. Vogler no dicionário organi-
zado por Bougrière (1993).
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Na área da educação, no Brasil, as reformas3 vêm se acumulando, 
pelo menos, desde as chamadas reformas pombalinas. Volume que se 
adensa quando consideramos os níveis e modalidades de ensino que 
são objeto das reformas; fenômeno que se multiplica por ocasião do 
ato adicional 1834. A partir daí, ao lado das reformas patrocinadas 
pelo poder central, devem ser adicionadas aquelas ocorridas no plano 
provincial e das municipalidades. Multiplicação que se vê ampliada 
pela conjuntura de alta rotatividade, verificada no período monárquico, 
tanto no âmbito dos gabinetes ministeriais, como no da presidência 
das províncias, sendo esse traço igualmente visível ao longo do pe-
ríodo republicano. Com isso, é possível afirmar que tal expediente 
contribuiu para gerar uma efetiva cultura da reforma no Brasil que, via 
de regra, opera de acordo com a retórica da ineficácia, insuficiência 
ou inexistência de iniciativas na área que a mesma procura recobrir4. 
Desse modo, como acontecimento em que se precipitam e se condensam 
posições variadas, a reforma educacional pode se configurar como 
ocasião especialmente propícia para se promover o exame de estraté-
gias e projetos imaginados voltados para o bom governo das multidões, 
via formação regular, sistemática, continuada e obrigatória5. O estudo 
das reformas não deve ser reduzido à leitura e decifração do corpo 
da lei, indo ao encontro das recomendações apontadas por Popkewitz 
(1997), quando assinala a necessidade de se trabalhar com a “ecologia 
da reforma” e Faria Filho (1998), quando chama atenção para as várias 
dimensões da lei: como ordenamento jurídico, linguagem, prática 

3. Reconhecendo uma certa banalização e também a dificuldade em se precisar o termo 
“reforma”, considero conveniente ensaiar uma definição para o mesmo. Para tanto, me aproximo 
de Viñao que considera “reforma” uma alteração fundamental das políticas educativas nacionais 
que pode afetar o governo e administração do sistema educativo e escolar, a sua estrutura ou 
financiamento, o currículo — conteúdos, metodologia, avaliação —, o professorado — formação, 
seleção ou avaliação — e a avaliação do sistema educativo. Uma alteração, em todo o caso, 
promovida pelas instâncias políticas. (2001, p. 26)

4. A respeito da retórica da reforma, cf. Viñao (2000 e 2001).

5. Inicialmente em algumas províncias e, posteriormente, em todo o Brasil. A respeito 
dessas questões, cf. Almeida (1989), Barbosa (1982) e Oliveira (2003). A respeito de reformas 
republicanas e de práticas a elas associadas, cf. Vidal (2004).
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social, ordenadora das relações sociais e campo de expressão e de cons-
trução das relações e lutas sociais. Acompanhando tais observações, 
há que se observar a reforma compreendida em uma temporalidade 
repartida no tempo de sua produção, da redação propriamente dita e 
do complexo processo de implementação da lei, com vistas a flagrar a 
superfície de emergência da norma, os termos em que é formulada e, 
do mesmo modo, a fermentação que promove na espessura do tecido 
social que efetivamente atinge. Trata-se de acontecimentalizar a refor-
ma, tratando-a como uma singularidade, rompendo com as evidências 
sobre as quais se apoiam o saber, os consentimentos e as práticas a ela 
correlatas. Para tanto, tal acontecimento deve ser apanhado por meio 
dos processos múltiplos que o constituem, compondo um poliedro de 
inteligibilidade, cujo número de faces não é previamente definido e 
nunca pode ser considerado como legitimamente concluído e que, 
quanto mais decomposto internamente, mais se poderá e se deverá 
construir relações de inteligibilidade externas ao processo em análise 
(Foucault, 2003). Nesse caso, a reforma. Essa maneira de fazer análise 
implica, ainda segundo Foucault, em um polimorfismo crescente: po-
limorfismo dos elementos postos em relação, das relações descritas 
e dos domínios de referência (Idem, p.  340). Assim, segundo estes 
procedimentos analíticos, “há muito e muito pouco. Muitas relações 
diversas, muitas linhas de análise. E, ao mesmo tempo, insuficiente 
necessidade unitária. Pletora do lado das inteligibilidades. Falta do 
lado da necessidade” (Foucault, op. cit., p. 341).

Da série de reformas já elaboradas no Brasil, uma delas desperta 
especial interesse para se pensar a instrução do povo no Brasil im-
perial, já que busca instituir uma máquina de governo no que se refere 
à instrução primária e secundária na Corte, espaço que se buscou 
constituir sob o signo da exemplaridade6. Trata-se da reforma que 

6. Sobre o papel laboratorial exercido pela Província do Rio de Janeiro, cf. Mattos (1994). A 
respeito do papel de vitrine da Cidade do Rio de Janeiro, cf. Neves e Heizer (1991). Para Neves 
(2003, p. 253), há “cidades com especial vocação cenográfica. Nelas encena-se um roteiro que deve ser 
reproduzido pelo país inteiro, que, por sua vez, as olha como representação de sua identidade, como síntese 
de seus projetos, como monumentalização das tradições que preza e quer eternizar. São as cidades-capital”.
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cria a Inspetoria Geral da Instrução Primária e Secundária da Corte 
(IGIPSC), em 1854, a qual, por sua vez, pode guardar relações com 
as reformas anteriormente assinadas por Couto Ferraz7. O aparelho 
gerado nos marcos dessa intervenção supõe uma profissionalização 
da instrução, impondo regras para ingresso e permanência de alunos 
e professores, criando uma nova estrutura para a instrução primária 
e secundária, redefinido os saberes escolares, ao mesmo tempo em 
que instaura uma rede de vigilância sobre a organização escolar e 
seus sujeitos por intermédio da qual se pretendia obter eficiência e 
eficácia na instrução primária e secundária da Corte.

Todavia, o conhecimento do texto da lei e do seu regulamento 
demonstra ser insuficiente para significar com precisão seus próprios 
termos bem como o próprio processo de produção dessa norma, sua 
linguagem e seus efeitos. Como foi articulada? Em que termos foi redi-
gida? Como foi recebida? Em que grau pode ser considerada expressão 
de uma razão de Estado8? Ao acenar para essa quádrupla interrogação, 
indico os núcleos que organizam, em grande medida, este livro. Em 
um primeiro momento procurou-se explorar algumas relações que 
permitem compreender as condições de aparecimento dessa medida 
para, em seguida, analisarmos os efeitos no que se refere aos profes-
sores, às aulas e a aspectos imprevistos nos dispositivos que pretendia 
regulamentar uma forma escolar de educação bem determinada.

7. Trata-se das reformas nas províncias do Espírito Santo (1848) e Rio de Janeiro (1849).

8. A respeito dessa tese, cf. Foucault, 2004.




