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“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes”. (Isaac Newton) 

 



RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo desvelar os discursos acerca da educação de 

crianças nascidas livres de mães escravas, ou seja, nascidas após a promulgação da Lei do 

Ventre Livre em 28 de setembro de 1871, lei esta que declarava livre todas as crianças 

nascidas de escravas perante a lei. Para o alcance de nosso objetivo, utilizamos como fonte 

principal os Anais do Congresso Agrícola de 1878 realizado na cidade da Corte, Rio de 

Janeiro.  

 

Palavras-Chave: Lei do Ventre Livre; Congresso Agrícola; Educação escrava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has as main objective unveil the discourses about the education of children born 

free of slave mothers, that is, born after the promulgation of the free Womb Law on 

September 28, 1871, law that declared free all children Born of slaves before the law. To 

reach our goal, we used as main source The annals of the Agricultural Congress of 1878 held 

in the city of the court, Rio de Janeiro. 

 

Key words: Free womb law; Agricultural Congress; Slave educación. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei nº 2.040 popularmente conhecida como Lei do Ventre Livre ou também Lei Rio 

Branco, promulgada em 28 de setembro de 1871, decretava livre o ventre das escravas, ou 

seja, todas as crianças que nascessem após a referida data eram livres perante a lei. 

Mas para usufruir de tal liberdade o desenvolvimento de uma educação para essas 

crianças era necessário, elas já não poderiam mais receber a mesma educação que os cativos, 

pois a partir de agora faziam parte da sociedade livre.  

Partindo deste contexto, essa pesquisa busca conhecer os discursos entorno da 

educação dos ingênuos (crianças sob o regime da Lei do Ventre Livre), motivo pelo qual 

nasce o Congresso Agrícola na cidade da Corte, Rio de Janeiro em 1878. Neste evento foram 

discutidos assuntos a respeito da transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre, 

que teria como principal eixo de transição a nova sociedade que neste período nascia a dos 

ingênuos. 

No primeiro capítulo buscamos compreender a relação entre escravidão e educação, 

desvelando a possível ligação de ambas, assim desvinculando educação de escolarização, 

durante este capítulo discutirá a existência de uma educação, para tal tarefa utilizamos os 

estudos do teórico Marcus Vinicius Fonseca, que se revelou um expoente nesta junção: 

educação e escravidão. Onde constatamos que a educação precede a escolarização, sendo 

assim se faz uma indispensável ferramenta para a formação de escravos. 

Em relação ao segundo capítulo trazemos uma experiência escolar dos ingênuos 

anterior ao Congresso Agrícola que é o nosso principal objeto de estudo neste trabalho. O 

Asilo Agrícola de 1869 se colocou como uma entidade de ensino e ao mesmo abrigo. Ele 

funcionava em regime de internato, e sua principal intenção era proporcionar aos ingênuos e 

desvalidos uma formação básica para o trabalho.  

Já no terceiro capitulo percorremos pelos discursos proferidos em relação ao modelo 

ideal da educação que os ingênuos deveriam receber, esses discursos são de extrema 

importância considerando seus autores. Senhores das grandes propriedades da região sudeste, 

que pela primeira vez foram convocados para ajudarem na resolução da economia do país. 

Levando em consideração o contexto e a época esse convite foi de grande lisonjeio a todos da 

região sudeste. 

E ao termino desta pesquisa concluímos que, apesar das manifestações exercidas pelos 

proprietários de terras, não foi possível a concretização de instituições escolares para os 

ingênuos. 
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CAPÍTULO I – ESCRAVIDÃO X EDUCAÇÃO 

 

 

A educação escrava é um tema que mobiliza a historiografia brasileira, por ser um 

assunto que envolve muitos desafios. As experiências educacionais relacionadas a este grupo 

são objeto de debate, devido a sua inconsistência e escassez. Em alguns momentos são 

relativizadas, por se tratar de experiências singulares, fora dos padrões de nossas concepções 

sobre educação, ou questionadas ao se comparar com outros exemplos da História da 

Educação do período. Para começar a compreender melhor todo esse fenômeno chamado 

escravidão e suas relações com os saberes e práticas educativas, Marcus Vinicius Fonseca é 

um autor de extrema importância, por enxergar uma dimensão educacional neste sistema, 

tema ainda pouco pesquisado entre os estudiosos da escravidão e da educação.  

Marcus Vinícius Fonseca em seu artigo “Educação e escravidão: um desafio para a 

análise historiográfica” observa uma dimensão educacional na formação de escravos, ou seja, 

ele buscar salientar que existe uma relação estreita entre educação e escravidão. Em seus 

estudos ele disserta sobre o processo educativo na formação dos trabalhadores escravos, para 

tanto ele tem como instrumento de estudo as crianças escravas brasileiras, observando como é 

construída sua personalidade no contexto social e sua posição nele, que a ela fora destinada. 

Fonseca então utiliza o conceito de “Educação Tradicional” do historiador português Justino 

Magalhães (1996) quando analisa a sociedade portuguesa entre os séculos XVI e XIX, com 

cautela e com olhar para as especificidades da sociedade escravista brasileira Fonseca enfatiza 

algumas possibilidades de compreensão da formação dos escravos como um processo 

educacional.   

O autor ressalta para a desmistificação da ideia de educação se restringir apenas no 

espaço escolar, esclarecendo assim que educação antecede a escolarização, portanto a 

educação escrava acontecia através de práticas educativas, que estavam presentes em seus 

cotidianos desde o nascimento. 

 

As práticas educativas voltadas para a formação dos trabalhadores escravos em nada 

se assemelham a escolarização, mas a educação não é prerrogativa da escola. Antes 

de o modelo escolar torna-se espaço privilegiado da atividade educacional, outras 

formas de educação foram responsáveis pela incorporação das novas gerações ás 

diversas formas de organização das sociedades (Fonseca, 2002, p. 125).  
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A educação é fundamental para a manutenção e formação de quaisquer sociedades que 

se pretenda conceber, tal é a importância do processo educativo, que no Congresso Agrícola 

de 1878, uma das pautas de discussões entre os senhores das províncias foi à educação dos 

jovens ingênuos, grupo este responsável pela transição do trabalho cativo para mão de obra 

livre.  

  

A educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da sociedade 

humana, que jamais permanece tal qual é, porém se renova continuamente através 

do nascimento, da vinda de novos seres humanos (Arendt, 1972, p. 234 apud 

Fonseca, 2002, p. 126). 

  

Portanto pode-se afirmar juntamente com Fonseca a existência de uma dimensão 

educacional na formação dos trabalhadores escravos. 

 

A criança escrava, para o pleno cumprimento das obrigações inerentes á sua 

condição, deveria ser preparada para tomar parte das injustas relações sociais que 

caracterizam o mundo escravista, e acreditamos que essa preparação ocorria através 

de procedimentos que podem ser entendidos como educacionais (Fonseca, 2002, p. 

127).  

 

Alguns autores discordam dessa dimensão apresentada acima, como exemplo temos 

Manolo Florentino e Jose Roberto Goes, para eles a formação escrava advinha por meio do 

adestramento.  

 

Por volta dos 12 anos, o adestramento que as tornava adultos estava se concluindo. 

Nesta idade os meninos e as meninas começavam a trazer a profissão por 

sobrenome: Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama (Goes & Florentino, 1999, p. 

184 apud Fonseca, 2002, p. 127). 

 

Apesar de concordar que a escravidão tem um lado violento, que podemos denominar 

como uma prática inerente a tentativas de controle e adestramento, não consideramos que seja 

possível nenhum escravo ser incorporado ao mundo do trabalho e ser totalmente submisso 

através de adestramento. Mesmo que estivessem reduzidos juridicamente a simples objetos, 

eles não deixaram em momento algum de ser humanos. Portanto acreditar no adestramento 

como formação do trabalhador escravo é rejeitar a existência de práticas educativas e reduzir 
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o escravo a condição destacada e criticada por Sidney Chalhoub de escravo-coisa, após um 

exaustivo exame dos processos e escritos relacionados à escravidão o autor conclui:  

 

Além da demonstração da violência cotidiana das relações escravistas, esses estudos 

concluíram que as condições extremamente duras da vida sob o cativeiro haviam 

destituído os negros das habilidades necessárias para serem bem sucedidos na vida 

em liberdade. A escravidão teria destruído os hábitos de vida familiar dos negros, os 

teria tornado incapazes de se disciplinarem para o trabalho, sendo-lhes estranhas a 

ideia de acumulação de riqueza. Houve mesmo quem afirmasse que o homem 

formado dentro desse sistema social (a escravidão) apresentava um rudimentar 

desenvolvimento mental. Essas afirmações a respeito dos negros se fundamentavam 

naquilo que poderíamos chamar de teoria dos escravos coisa (Chalhoub, 1989, p. 

38).  

 

Ao assumir essa posição Chalhoub tem como pretensão criticar todos os estudos que 

negam a subjetividade dos escravos e sua compreensão de mundo a partir de seus próprios 

significados sociais e culturais. Esta perspectiva acaba por transformá-los em meros produtos 

da escravidão, que para o autor é inaceitável, por haver registros na historiografia de 

manifestações de escravos o que prova que eles tinham seus próprios sistemas de 

sociabilidade, lutavam pelas suas causas e de toda sua classe e sabiam reconhecer 

devidamente seus direitos perante a justiça.  

No célebre ensaio de Gilberto Freyre “Casa grande & Senzala”, o escritor ameniza as 

violências existentes no regime escravista. A obra foi alvo de muitas críticas, por parte de 

pesquisadores da conformação da sociedade brasileira, que se empenharam para comprovar 

que a formação escrava se constituía através da violência física, mas Fonseca discorda destes 

autores dizendo que não é através da violência que se forma o trabalhador escravo, pois isso 

causaria uma imensa revolta nos escravos. Em geral, os escravos tinham consciência de seus 

direitos e, via de regra os senhores recorriam ao chicote quando o delito do escravo fosse bem 

justificado e até tolerado pelos próprios escravos. Em comprovação desta relativização da 

violência no cotidiano escravista, podemos tomar como ponto de partida, o livro Ser escravo 

no Brasil (1982), de Kátia Mattoso, obra em que a autora realiza uma análise inovadora sobre 

a escravidão no Brasil.  

 

Os castigos corporais também servem para manter a ordem através do exemplo. Mas 

sua aplicação não fazia parte absolutamente da vida diária do escravo. Ninguém 

nega tenha havido senhores ou senhoras sádicos. Contudo, de modo geral, nem o 
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senhor nem o feitor passeiam entre os escravos, chicote na mão, para repreender 

qualquer pecadilho. Os meios utilizados para assegurar a obediência no trabalho e a 

humildade nas relações com senhores são mais sutis. O senhor procura fazer os 

escravos ligarem-se a ele por laços afetivos, tenta, em primeiro lugar, inspirar-lhe 

consideração e quando o trabalho é bem feito termina por gerar um respeito mútuo. 

O chicote, o tronco, a máscara de ferro, ou o pelourinho, são o último recurso dos 

senhores incapazes de manter a disciplina. São utilizados somente em caso de 

inadequação do escravo á sua condição (Mattoso, 1982, p. 117).  

 

Todos os procedimentos que evitavam a presença constante da violência na relação de 

senhor e escravo faziam parte da própria estratégia dos senhores, tamanha engenhosidade 

estava presente desde a infância escrava. Esse conjunto de manipulação se torna um dos 

condicionantes das práticas educacionais.  

 

É inegável a presença da violência como mecanismo de coerção sobre os escravos, 

mas sua visão como elemento presente no cotidiano da sociedade escravista deve ser 

relativizada, abrindo espaço para análises que possibilitem um entendimento maior 

dos processos sociais que envolviam a relação entre senhores e escravos, até mesmo 

do ponto de vista educacional (Fonseca, 2002, p.132) 

 

Chalhoub também em seus estudos acercada da violência na relação senhor e escravo, 

compartilha da mesma afirmação exposta acima, segundo autor era indispensável um motivo 

probo diante do escravo, para a manifestação da violência. Chalhoub caracteriza esses eventos 

de castigo por motivo justo, noção essa descrita pelo autor através dos estudos a uma cadeia 

de processos judiciais envolvendo escravos.  

 

Manoel Moçambique deu uma facada no caixeiro da casa de negócios de seu senhor 

porque este lhe havia castigado sem motivo justo. O caixeiro achava que o negro 

havia se demorado na rua vadiando ao ir buscar água; o escravo, contudo, explicou 

que qualquer pequena demora no seu serviço fora devida a ter de esperar que o 

Inspetor do Chafariz abrisse as torneiras. Consumada a agressão, Manoel 

Moçambique saiu com destino a Polícia (Chalhoub, 1990, p. 59-177).  

 

Registros desta natureza confirmam a veracidade da existência de práticas educativas 

na constituição dos trabalhadores escravos como Marcus Vinícius Fonseca salienta em seus 

escritos, a educação perante esse quadro é a formação e dominação de escravos, formação a 

partir da ótica de que ninguém nasce escravo, mas se torna escravo a partir do processo 
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educacional de constituição de escravos, onde a dominação se faz presente, por este motivo a 

escravidão se torna um fenômeno complexo.  

Partindo desta dimensão que Fonseca em sua generosidade intelectual nos propõe, esta 

pesquisa tem a missão de desvelar e tornar importante, a necessidade de se olhar para trás, 

buscando compreender um pouco de nossas raízes que se encontram nas senzalas, pesquisar, 

estudar e compreender um pouco da educação escrava é necessário para que possamos 

avançar na educação e em todos os sentidos da existência humana, e que possamos ter outras 

pesquisas que irão muito além desta pequena contribuição para a História da Educação.  

Ao historiar a educação dos escravos, descortinamos o adestramento como o principal 

condicionante de inserção do cativo a sociedade.  A palavra adestramento é um termo 

utilizado ao fazer referências aos animais, mas essa não é estranha no campo da educação. 

Comumente ela é designada para caracterização de feitos e efeitos dos deveres e disciplinas 

educacionais, mas só este feito não é suficiente para incorporar crianças escravas na sua 

condição social, para este feito é necessárias práticas educacionais. Destarte a educação 

escrava é uma forma de adaptação e aceitação de sua condição, ela tinha como missão 

naturalizar as relações entre dominadores e dominados, e se propagava através da privatização 

dos escravos em conhecer outras formas de organização social, sendo assim a ideia de 

liberdade para eles na maioria das vezes era desconhecida.  

Com o fim da escravidão se aproximando, a educação escrava partindo de sua 

condição cativa já não mais bastava. Era necessário expandir e reformular a educação, 

elevando ao um novo patamar, convertendo os escravos em cidadãos a partir da escolarização 

com o ensino elementar, inserindo-os na sociedade, mas não alterando as hierarquias sociais e 

transformando-os em trabalhadores úteis para o país.   

A escolarização escrava foi um processo muito delicado, mas também muito oportuno para os 

senhores de escravos, os senhores tinham a convicção da necessidade de os escravos 

frequentarem as escolas.  

Heloísa Maria Teixeira em seu artigo “Úteis a si e a nação: A criança no processo de 

transição do sistema de trabalho- Brasil, segunda metade do século XIX” enfatiza a pretensão 

de se criar instituições no estado de Minas Gerais, que pudessem atender as crianças 

desvalidas que em sua maioria eram descendentes de escravos, órfãos, pobres e ingênuos para 

a qualificação da mão de obra que atenderia as novas demandas do mercado de trabalho e 

consequentemente se aproveitaria a mão de obra nacional, que foi uma das preocupações dos 

Congressos Agrícolas de 1878 acontecendo no Rio de Janeiro e Recife.  
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Segundo a autora foi a partir de 1850, com a proibição do tráfico de africanos em 

condição de cativos que se intensificaram as políticas de assistência à infância pobre com a 

criação de asilos em quase todas as capitais das províncias. Esse fato evidência que os 

ingênuos apenas foram inseridos em um sistema já existente.   

Essa inquietude sobre a criação de tais instituições fica evidente nas falas dos 

presidentes das províncias, como o presidente da província do Maranhão que ao fundar um 

asilo para meninas desamparadas em São Luiz, profere:  

 

Objetivo principal da instituição (...) estava na necessidade social de se procurarem 

braços livres que substituirão os escravos nos diferentes encargos do serviço 

doméstico. (...). No asilo do Maranhão, as internas aprendiam, além do ensino 

fundamental, prendas do lar, e noções gerais da música, história, geografia e 

gramática nacional (Relatório do Presidente da Província do Maranhão de 1850, p. 

24, apud Teixeira de 2017, p. 145). 

 

A Teixeira também ressalta a criação de instituições em Minas Gerais na cidade de 

Mariana, duas instituições, onde a primeira foi criada por freiras vicentinas para meninas, 

 

O estabelecimento das irmãs de caridade progride admiravelmente. As 12 senhoras 

que regem são as mais hábeis que poderíamos desejar. Compõem-se o colégio de 50 

e tantas meninas, que além de primeiras letras, aritmética, geografia e francês, 

aprendem a bordar, fazer flores etc. As irmãs as tratam com carinho e doçura de 

mães. Este colégio não tem renda alguma, e assim mesmo com regulada economia 

das irmãs, acode e entretém algumas meninas desvalidas (Relatório que a 

Assembleia provincial de Minas Gerais apresentou na sessão ordinária de 1851, p.9, 

apud Teixeira de 2017, p. 146).  

 

Também em Mariana houve a inauguração de um colégio para órfãos do sexo 

masculino subsidiado pelo bispado,  

 

Deve também a província o zelo do Exmo. Bispo Diocesano a inauguração de um 

colégio de meninos órfãos na cidade de Mariana, sem outros fundos além do que lhe 

sugerira sua engenhosa caridade. Dirigiu-se aos párocos da província, como 

sabereis, enviando lhes pequenos folhetos pios e estampas de santos para a estação 

da missa conventual os distribuírem pelos fieis mediante uma esmola não menor de 

40 réis, e é com esse tão precário subsidio que abriu o colégio, onde já tem bom 

número de meninos. Não posso deixar de recomendar a vossa esclarecida proteção 
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para tão pio estabelecimento” (Relatório do Presidente da Província de Minas 

Gerais, o ilmo. e exmo. sr. dr. Alexandre Joaquim de Siqueira em 1850, p. 18, apud 

Teixeira de 2017, p. 147)  

 

Desta maneira observamos que a educação, era aprendizagem de um ofício mecânico 

ou ensino das primeiras letras que faziam parte da construção de uma sociedade moderna, 

tendo como objetivo o desenvolvimento da nação brasileira e similarmente das camadas mais 

pobres do país, portanto era preciso colocar essa parcela da população nas escolas mesmo que 

essa atitude não fosse compreendida pela população pobre, que sempre teve como essência o 

trabalho árduo e sem folga para se dedicar aos estudos, onde esse tipo de “privilegio” só era 

entendido e destinado aos mais abastados.  

Para tanto era preciso conscientizar essa população mesmo que esta ação fizesse parte 

de uma coerção. A instrução primária era entendida como a instrução popular, por excelência, 

destarte as instituições na época tinham um caráter disciplinador e conservador das 

hierarquias sociais.  
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CAPÍTULO II – ASILO AGRÍCOLA 

 

 

O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (IIFA) criado pelo imperador D. Pedro 

II em 1860, pode ser considerado como uma resposta as reivindicações da insatisfação dos 

proprietários rurais após a lei Eusébio de Queirós em 1850, lei que colocava fim ao tráfico de 

escravos. O Imperador e o Estado através do IIFA buscavam uma aproximação aos 

fazendeiros. O IIFA proporcionaria a sociedade brasileira uma nova experiência agronômica, 

sua intencionalidade era difundir mudanças na rotina da lavoura, com a introdução de 

máquinas e instrumentos agrícolas para as atividades rurais. O IIFA era formado por quatros 

estabelecimentos são eles o Asilo Agrícola, Jardim Botânico, a Fazenda Normal e a Revista 

Agrícola. Neste trabalho nos limitaremos apenas em analisar o Asilo Agrícola. 

O Asilo Agrícola foi um dos estabelecimentos do IIFA criado em 1869 com o objetivo 

de abrigar em regime de internato meninos desvalidos e órfãos que em sua maioria eram 

descendentes de escravos. O Asilo Agrícola tinha como principal função proporcionar a esses 

meninos o ensino elementar e consequentemente habilitá-los para o trabalho agrícola. O Asilo 

se destaca por possibilitar ao Império uma experiência educacional para meninos órfãos e 

desvalidos, no contexto que antecedeu a Lei do Ventre Livre, em 1869. Podendo ser 

considerado um modelo de instituição educacional satisfatório para os interesses do Estado 

em relação à educação dos ingênuos após a Lei do Ventre Livre. 

O Asilo foi criado sub a gestão de Luiz Pedreira do Couto Ferraz, Visconde do Bom 

Retiro e popularmente conhecido como Couto Ferraz, no IIFA. Os discursos que na época 

foram proferidos sobre agricultura no Brasil, demonstram a importância de sua construção 

para a economia do país, e chamam atenção por haver um consenso sobre instrução para a 

população pobre da época.  

 

As elites da época concordavam que era imperioso investir na melhoria da 

agricultura. Os „vícios da rotina‟ e a „ignorância‟ do homem do campo deviam ser 

eliminados; para tanto, era imprescindível capacitá-lo com conhecimentos de 

técnicas „modernas e habilitá-los para o uso de equipamentos e instrumentos 

agrícolas (Bediaga de 2015, p. 132).  

 

Couto Ferraz ao fundar o Asilo articula:  

 



20 

 

 

O novo estabelecimento deverá segundo penso, ser fundado em geral à imitação dos 

asilos agrícolas da Suíça, que tão proveitosos têm sido, e com a especialidade do de 

La Schartanne, da cidade de Trofense, cantão de Appenzell, cujo regime, no tocante 

à parte do asilo dos meninos pobres, parece-me o mais adequado, tanto no que 

concerne ao ensino teórico, com a escola de aplicação (Brasil, 1869ª, p.22 apud 

Bediaga de 2015, p. 133).  

 

Os países europeus sempre foram de grande referência para o Brasil, mas mesmo 

sempre tentando espelha-se nos países considerados “civilizados” os fazendeiros brasileiros 

acreditavam que não conseguiriam se sustentar e muito menos viver sem o regime escravista. 

O interesse advindo das elites sempre foi à engrenagem principal para o funcionamento do 

Brasil, para tanto presenciamos construções de asilos e instituições educacionais para 

crianças, órfãos, jovens e adultos desvalidos, quando a dimensão educacional torna-se 

oportuna. A educação ofertada nestas instituições era caráter corretivo e corruptivo, 

conveniente para a manutenção e opressão social da população pobre.  

O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura contava com um meio de comunicação 

importante que era a Revista Agrícola, a revista servia como um meio de propagação e 

indução para as vantagens que poderiam esperar do Asilo Agrícola, bem como difundir as 

realizações desta grande instituição.  

Miguel Antônio da Silva foi o primeiro editor da Revista Agrícola do IIFA. Em um 

artigo cujo propósito é tornar conhecido o Asilo agrícola, ele explica que o Asilo buscava-se 

vincular o ensino formal à prática agrícola, resultando na constituição de um ofício aos 

aprendizes, e termina a edição com uma breve reflexão sobre as crianças escravas nascidas 

após a lei do Ventre Livre e sobre a importância de se espalhar pelo país asilos semelhantes ao 

Asilo Agrícola. Portanto podemos referir que a criação do Asilo Agrícola nasceu da junção de 

dois objetivos: Uma escola de agricultora e um abrigo para órfãos.  

O Asilo teve sua inauguração inicial nas dependências da Casa do Salitre localizada no 

Jardim Botânico, e buscava ser semelhante às instituições da Suíça. Mas o então presidente do 

estabelecimento Couto Ferraz deixa claro em um anúncio a diferença em escala entre o 

estabelecimento que se criou do projeto inicial. 

 

Revela ter sempre em lembrança que não é um curso normal e completo de 

agricultura teórica e prática, que o Instituto se propôs fundar. Para tanto não 

chegavam suas forças, nem por muitos anos poderão chegar. Um estabelecimento 

desse gênero exigiria número muito considerável de aulas, grande pessoal 
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habilitado, e avultava despesa para sua criação e custeamento (Brasil, 1869c, p. 21 

apud Bediaga, 2015, p. 134).  

 

Para a obtenção de lucros que sustentaria o Asilo Couto Ferraz apresenta o 

estabelecimento em caráter filantrópico e de base cristã. O Asilo seria o salvador do homem 

do campo, o homem que é afogado pela ignorância e o desconhecimento das práticas 

modernas para a agricultura. 

A equipe inicial do Asilo contava com um diretor, um pedagogo que servia de mestre 

de primeiras letras, um amanuense (copista) e dois serventes.   

Para Couto Ferraz o objetivo do IIFA ao criar o Asilo era:  

 

Aproveitar meninos pobres, educando-os nos misteres da lavoura aperfeiçoada, 

moralizando-os pelo trabalho e religião, e ministrando-lhes ao mesmo tempo a 

instrução necessária para torná-los, no fim de alguns anos, bons administradores, ou 

pelo menos excelentes feitores, de que tanto carecem os estabelecimentos rurais no 

Brasil (Brasil, 1869c, p. 21 apud Bediaga, 2015, p. 136). 

 

Através do Asilo Agrícola alvejava-se alcançar três objetivos são eles abrigar os 

órfãos, difundir o ensino elementar e profissionalizar homens livres para o trabalho na 

lavoura. É importante destacar que no Asilo havia a preocupação da oferta de aulas lúdicas, 

como as de músicas, conforme constata em jornais sobre a banda de música do Asilo 

Agrícola.  

 

 

As Instalações  

 

Em sua criação em 1869 as instalações do Asilo foram provisórias, insalubres e não 

representavam a missão proposta inicial do estabelecimento. Portanto sua transferência para a 

Fazenda dos Macacos começou a ser negociada em 1870 e se efetivou em 1884, e como 

principal responsável por este feito podemos destacar Couto Ferraz. 

Sua inauguração no novo espaço contou com a presença do Imperador e vários outros 

intelectuais da epóca, o discurso principal da cerimônia, ficou na responsabilidade de Nicolau 

Joaquim Morreira na época editor geral da Revista Agrícola. Em seu discurso Morreira 

qualificou o estabelecimento como insuficiente e lento embora não deixasse de atender os 

desvalidos, e que seu ensino como superficial e incompleto e deixou bem claro que o Asilo 
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não poderia ser considerado como uma escola agrícola, pois ele não formava agrônomos, mas 

sim como uma instituição que amparava os desvalidos e que buscava transformar no país o 

homem-máquina pelo operário inteligente, um verdadeiro administrador de fazendas.  O 

editor também fez criticas a escravidão e a todo mau que advinha desse sistema. 

Morreira assumira a direção geral do Asilo Agrícola em 1884, e seu discurso 

evidenciava novos rumos para o Asilo Agrícola assim como para a Revista Agrícola. Com a 

mudança do Asilo para a Fazenda dos Macacos, ele passou funcionar com uma média de 

cinqüenta alunos e na nova área suas atividades se expandiram como, por exemplo, a criação 

do bicho-da-seda, gados e porcos. 
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CAPÍTULO III – CONGRESSO AGRÍCOLA E EDUCAÇÃO 

 

 

O Congresso Agrícola foi um evento, fruto da preocupação do Estado Imperial das 

elites cafeeiras. Motivado pela crise de mão de obra e a derrocada do crédito agrícola que era 

um dos maiores alicerces de riqueza da nação brasileira. A partir de um olhar audacioso, 

pode-se dizer que a convocação do Congresso foi uma estratégia do governo para debater com 

os agricultores possíveis soluções para os problemas que o Brasil atravessava na época, 

tentando tranquilizar assim os proprietários e se eximir de uma eventual culpa, por conta das 

leis que reduziam gradativamente as possibilidades do trabalho escravo. O Congresso 

Agrícola é um marco para a história da agricultura brasileira na segunda metade do século 

XIX.  

O Congresso foi realizado no Município da Corte entre os dias 08 e 12 de julho de 

1878, na cidade do Rio de Janeiro, sendo envolto por um debate sobre a educação da 

população ingênua no Brasil, onde o Presidente do Conselho de Ministros e também Ministro 

da Agricultura Comércio e Obras Públicas, João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu, visconde 

de Sinimbu, convocou a todos os proprietários de terras da região sudeste, para juntos 

alcançarem soluções para a falta de mão de obra, que desdobraria consequências à lavoura 

após o fim definitivo da escravidão com a Lei 2.040 sancionada em 28 de setembro de 1871, 

lei que abolia o ventre das escravas, única fonte que ainda dava vida ao regime escravista.  

Através de um questionário composto por sete perguntas são elas,  

 

1° Quaes as necessidades mais urgentes e imediatas da grande lavoura?  

2° E‟ muito sensivel a falta de braços para manter, ou melhorar ou desenvolver os 

actuaes estabelecimentos da grande lavoura?  

3° Qual o modo mais eficaz e conveniente de suprir essa falta?  

4° Poder-se-há esperar que os ingenuos, filho de escravas, constituam um elemento 

de trabalho livre e permanente na grande propriedade? No caso contrario, quaes os 

meios para reorganizar o trabalho agricola?  

5° A grande lavoura sente carencia de capitães? No caso affirmativo, é devido este 

facto á falta absoluta delles no paiz , ou a depressão do credito agricola?  

6° Qual o meio de levantar o credito agricola? Convem crear estabelecimentos 

especiaes? Como fundal-os?  

7° Na lavoura têm-se introduzidos melhoramentos? Quaes? Ha urgencia de outros? 

Como realiza-los? (Congresso Agrícola, 1878, p. 02).  
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São questões consideradas fundamentais para a conjuntura da época, almejando uma 

solução para as questões econômicas e também braçais. A partir dos projetos para solução da 

pretensa escassez de mão de obra, podemos perceber uma mudança de consciência 

direcionada à educação da camada pobre e escrava, anunciando uma nova estratégia forjada 

na educação oferecida as camadas pobres, aos pretos livres e libertos.  

A partir da leitura do Congresso podemos detectar uma mudança na perspectiva da 

educacional, uma educação que promovesse conformidade das classes pobres em relação às 

posições injustas perante a pirâmide social já não era suficiente. Portanto os congressistas 

propõem um programa de ensino moderno, que transmitissem a população subalterna 

disciplina, moralidade, docilidade e que também suprisse as carências da lavoura com novas 

técnicas de plantio e manejo de forma científica, possibilitando maior qualidade agrícola.   

Neste período o Brasil apresentava um cenário devastador, e o Congresso Agrícola foi 

um evento que marcou a todos os participantes, pela oportunidade de opinarem e 

apresentarem projetos que eventualmente poderiam resultar em soluções satisfatórias para 

ambos os lados, tanto do agricultor quanto do governo, para os problemas da mão de obra na 

lavoura e sobre a educação que os ingênuos deveriam receber.    

Estiveram envolvidos no congresso de forma direta ou indiretamente mais de mil 

fazendeiros, que corresponde aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e 

Espírito Santo. Levando em conta a época, a dificuldade de comunicação o número é bem 

considerado e respeitoso.  

Visconde de Sinimbu, principal autor desta iniciativa, inaugurou o Congresso com um 

discurso justificativo para as razões de tal cerimônia, elogiou a lavoura que apesar do passar 

do tempo ainda se constituía como principal fonte de riqueza do país, dizendo que ainda 

estava por virem maiores transformações, onde a lavoura mudaria sua base, alterando a mão 

de obra escrava para mão de obra livre.  

Assim como na Revista Agrícola de 1880, onde fica claro no relatório do Conselheiro 

Beaurepaire Rohan no Congresso Agrícola os mais instruídos como o próprio Visconde de 

Sinimbu, concordavam na introdução de novas tecnologias para a agricultura, mas para a 

efetivação dessas tecnologias, antes era necessária uma educação agrícola para os ingênuos. 

Mas ao contrário dessa mesma edição da Revista, o aspecto educacional não era a principal 

preocupação no Congresso, pois os participantes não estavam diretamente voltados para a 

educação, mas antes se preocupavam com suprimento da mão de obra, mesmo que essa 

fossem de imigrantes.   



25 

 

 

Mas ao voltarmos nossa atenção ao aspecto educacional, em que esse trabalho se 

limita a analisar, ao lermos o questionário produzido pelo Visconde de Sinimbu e distribuído 

para toda província da região sudeste, que pautaria o Congresso, somente a quarta pergunta 

era especificamente direcionada aos ingênuos, foi ela: “Poder-se-ha esperar que os ingenuos, 

filhos de escravas, constituam um elemento de trabalho livre e permanente na grande 

propriedade? No caso contrario, quaes os meios para reorganizar o trabalho agricola?” 

(Congresso Agrícola ano 1878, p. 02).  

As respostas foram bem divergentes, demonstrando a multiplicidade de perspectivas 

entre os fazendeiros. Alguns proprietários indicaram falhas na própria lei do Ventre livre, que 

surpreendeu grande parte dos escravagistas:  

 

A lei de 28 de Setembro, que inconsideradamente declarou o ventre livre, sem que o 

paiz se tivesse preparado para receber um golpe tão terrível, armando o braço 

escravo contra o seu senhor... esta lei abysmou a nação; creou milhares de victimas, 

e numerosas difficuldades impoz aos agricultores... Tudo isto causa uma fatal 

transformação no animo dos escravos; de alguma affeição que mostravam ter aos 

seus senhores, tornaram-se rancorosos a estes (Do Sr. Manoel Furtado da Silva 

Leite, Congresso Agrícola, 1878, p. 47).  

 

A partir do desabafo acima, do Sr. Manoel Furtado da Silva Leite, podemos perceber o 

quanto a lei do Ventre Livre foi odiada pelos fazendeiros, porque causou um grande impacto 

na perspectiva de liberdade dos cativos. Lei essa que foi recebida por estas pessoas como uma 

luz que iluminava um caminho que direcionada ao fim do cativeiro.  

Também houve agricultores que acreditavam que a lei poderia ser mais precisa, como 

no caso dos ingênuos não terem como obrigação o zelo pelo trabalho depois dos 21 anos ou 

até completarem essa idade e por deixarem os escravos com “muitas regalias”, 

 

Mas é preciso que haja a lei de trabalho obrigatorio até aquella idade (21 anos) e que 

os lavradores não estejam sujeitos a ser desmoralizados por autoridades, como são 

os juízes municipaes, moços inexperientes e precipitados que, á mais leve queixa de 

um escravo ou um ingenuo, por ter recebido uma simples e leve correcção 

(indispensavel a taes individuos para manter a disciplina de uma fazenda), fazem 

vir a sua presença os senhores, os reprehendem e maltratam, muitas vezes diante dos 

injustos queixosos, e assim os deixam desmoralizados (Do Sr. Ricardo José 

Guimarães, Congresso Agrícola, 1878, p. 53 grifo meu).  
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A Lei do Ventre Livre foi recebida por boa parte dos proprietários presentes no 

Congresso, como uma lei que possibilitava aos cativos uma fuga mesmo que às vezes 

imaginária do trabalho, era vista como uma cobertura ao ócio que era considerado uma 

tendência quase que inata nos escravos. Uma lei que de maneira gradual colocaria fim a 

autoridade exercida pelos senhores sobre seus escravos.  

Apesar do tímido passo dado para o fim da escravidão que foi a lei do Ventre livre, 

faltavam suportes para que ela se realizasse de fato, como implantações de políticas públicas 

que garantissem lugar a essa parcela da população (ingênua) no mercado de trabalho assim 

como sua inserção na sociedade livre. Esperava-se igualmente por parte dos abolicionistas 

atitudes e iniciativas que pudessem trazer a paz entre escravos e senhores, medidas e 

instruções de como desfrutarem do “mal” chamado liberdade de maneira aceitável pelo país, 

de modo a não desmoralizar a classe dos escravos.  

Além das muitas falhas que os proprietários anunciavam que a Lei ostentava, havia 

também uma parcela que não via os ingênuos como uma fonte que poderia suprir o trabalho 

na lavoura, “os ingenuos não podem constituir elemento de trabalho permanente” (Do Sr. 

Alfredo Silveira da Motta, Congresso Agrícola, 1878, p. 31), pois para eles os ingênuos eram 

incapacitados para a aprendizagem, ociosos, e tentariam de todas as formas uma fuga de seus 

deveres com a agricultura e demais obrigações.   

Alguns participantes relataram que os meios de coerção como a agressão física, o 

castigo doloroso, as ameaças de separação familiar eram muito mais eficazes do que qualquer 

tipo de instrução. E, por isso não acreditavam que o sacrifício para a criação dos ingênuos, 

compensado pelo serviço equivalente, ou seja, o trabalho que teriam de preparação para 

instrução desses meninos, não seria reembolsado pelos seus serviços. Portanto não 

consideravam a ideia de que pudessem permanecer como operários agrícolas. Os agricultores 

cogitavam a ideia de que os ingênuos poderiam buscar outros meios de sobrevivência como o 

alistamento ao exército ou mesmo constituir uma população desocupada e indolente.  

Essas suposições que acima foram apresentadas e receberam apoio e muitos aplausos 

no Congresso de agricultores que não enxergavam razão de esperar algo de bom de 

descendentes de escravos, que seriam desde o nascimento corrompidos pela atmosfera da 

injúria nas senzalas,  

 

Não espero que os ingenuos constituam elemento de trabalho livre com efficacia, 

sinão em quanto os pais forem escravos; não espero, portanto, que sejam elemento 

permanente para o trabalho agrícola que, como V. Ex. sabe, tem prazos fataes e 
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improrrogaveis para o seu custeio (Do Sr. Laurindo Jose de Almeida, Congresso 

Agrícola ano 1878, p. 46).  

 

Destarte para alguns congressistas antes mesmo de acabar com a condição de escravos 

dos nascituros, era preciso extirpar o mau chamado escravidão. Portanto para alguns 

proprietários presentes no Congresso, não bastava apenas à condição de liberto dos ingênuos 

perante a lei, se eles continuassem a viver em meio de tal fenômeno.  

Entre concordâncias e discordâncias, os ingênuos eram fruto da preocupação do 

Governo juntamente com a população de posses, desta maneira eles (ingênuos) de uma forma 

ou de outra assumiria a falta de mão de obra que a lavoura necessitava. A questão que pairava 

no ar em meio aos debates travados, resumidamente era “Como encaminhar essa parcela da 

população para o trabalho nas lavouras?”  

 

... os ingenuos, filhos de escravas, só virão a constituir um elemento de trabalho 

livre e permanente, si a lei que regular o trabalho providenciar no sentido de serem 

esses ingenuos educados em regimen diverso do que hoje entre nós vóga (Do Sr. 

Cândido Barreto de Souza Faria, Congresso Agrícola, 1878, p. 33). 

 

Assim como o senhor Cândido Barreto de Souza Faria, uma parcela considerável de 

senhores mais instruídos via que a partir de uma educação direcionada aos ingênuos, uma 

resolução dos problemas resultados pela ausência de braços.  

 

A condição essencial a resolver é a instrucção agricola nas escolas primarias, por 

meio de cursos apropriados. Os ingênuos, filhos de escravas, serão sem duvida para 

o futuro uma forte alavanca para a agricultura, si os obrigarmos á educação agrícola 

especialmente (Do Sr. Irenêo Francisco de Souza e Silva, Congresso Agrícola ano 

de 1878, p. 41, grifo meu).  

 

Mas antes de tudo, antes até mesmo de pensar em uma educação totalmente agrícola 

para os ingênuos, era preciso à instituição de uma lei que tornassem obrigatória a 

escolarização dessas pessoas, mas com certeza esse era um passo difícil de conseguir ser 

dado.  

É relevante aqui destacar que em 1867, há exatos 11 anos que antecederam ao 

Congresso, foi publicado o livro A Escravidão no Brasil, do jurista, político e historiador 
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Agostinho Marques Perdigão Malheiro, este livro teve um papel de destaque no Império em 

relação à emancipação dos escravos.  

Para “Perdigão Malheiro era inexecutável a abolição dos nascituros sem uma conexão 

direta com a educação” (Fonseca, 2010, p. 233).  Perdigão Malheiro defendia que as crianças 

descendentes de escravos precisavam de um novo tipo de formação, diferentemente do 

ocorrido em meio á escravidão, essa nova formação prepararia essas crianças para a liberdade 

que era agora assegura por lei.   

O acoplamento de escravos com a educação era uma decisão dos agricultores 

participantes do Congresso, pois a instrução não era obrigatória, como destaca Perdigão 

Malheiro:   

 

Obrigar os senhores a mandá-los a elas (escolas) é ainda o problema a resolver, a 

instrução obrigatória ou forçada não está admitida entre nós, nem mesmo aos demais 

cidadãos livres (Malheiros, 1976, p. 162 apud Fonseca 2010, p. 233).  

 

Segundo Malheiro o problema também não estava somente na lei que obrigassem os 

ingênuos a escola e também criação de escolas, mas sim na conscientização dos senhores em 

compreender que era necessária a ida desses meninos à escola, pois a decisão de frequentar ou 

não um ambiente de caráter escolar era de seus senhores.   

Com o advento da modernidade que pode ser considerado um dos motivos para a 

convocação do Congresso, cerimônia na qual constatamos uma profunda transformação das 

consciências, que vai do âmbito econômico ao âmbito educacional. A modernidade trouxe 

transformações, uma dessas transformações foi o convencimento por parte dos congressistas 

em construir escolas e através delas instruir e civilizar as camadas menos abastadas e 

principalmente aos ingênuos.   
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Escolas Agrícolas para Ingênuos: Formação, Fiscalização e Ensino   

 

 

A partir do ano de 1871, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, acompanhamos 

uma mudança de perspectiva em relação às crianças nascidas livres de mulheres escravas. 

Essa mudança se baseia na referida lei, nos seus artigos que deixam claro que os senhores de 

escravas deveriam criar e tratar os nascituros de acordo com sua posição jurídica, que era de 

libertos.  

É justamente a partir da lei do Ventre Livre, do seu impacto sobre os escravagistas que 

nos deparamos com um conjunto de propostas educacionais no Congresso, iniciando assim 

um importante debate sobre a educação.  

Para a maioria das posições apresentados no Congresso, fica clara uma defesa de 

educação para a formação dos trabalhadores e também a construção de escolas para ingênuos, 

que resultaria na “transformação em trabalhadores úteis à ordem social estabelecida através da 

agricultura” (Fonseca, 2004, p. 04).  

Para a universalização da instrução, era necessária a construção de instituições 

próprias para tais ensinamentos. Segundo os participantes do Congresso o governo não 

deveria sobrecarregá-los com mais impostos para a construção dos edifícios para a educação, 

porque eles já suportavam o peso dos cargos públicos do país, e precisavam ser aliviados ou 

até mesmo isentos dos impostos.  

Com intenção de promover resoluções necessárias foram propostas algumas 

iniciativas, essas atitudes podem ser consideradas como uma enunciação de que os 

participantes do Congresso estavam convencidos da construção de instituições escolares para 

a capacitação dos pobres, pretos livres e libertos que somente através dessas instituições 

estariam preparados para exercer seu papel na sociedade livre. 

As propostas são as seguintes: 

Ao final do Congresso ficou decido que haveria em cada paróquia do Império, no 

mínimo uma escola pública de instrução primária para meninos, e de acordo com o imposto 

arrecadado, seria construído um edifício para a propagação da educação feminina.  

Cada edifício construído possuiria uma estrutura apropriada para a instrução da 

infância, dispondo de modéstias acomodações, devidamente higienizada para a subsistência 

de seus frequentadores. Mas não seria permitido qualquer sinal de luxuria em tais construções, 

bastando apenas ter uma estrutura sólida e capacidade relativa ao número de alunos que para 

elas seriam destinados.  
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Segundo os fazendeiros se o Governo ainda não lograsse desses edifícios escolares, 

seja por meio da construção ou por compra de prédios, então o ensino deveria acontecer em 

quaisquer espaços que possuíssem boas condições, mesmo que alugados.  

Mas se não fosse possível tais opções acima apresentadas, os participantes do 

Congresso então indicaram outra solução, como a formação de professores ambulantes, 

deveriam percorrer os campos, ir aos lugares mais afastados, ministrando assim o ensino em 

todos os espaços que não desfrutavam de escolas. Estes professores ambulantes deveriam 

ofertar o ensino primário teórico que consistia em instrução mais elementar como ler, escrever 

e contar e o ensino prático voltado principalmente para a agricultura, como manejo de 

máquinas agrícolas, a fabricação de vinhos, aguardente, açúcar, preparação do solo com 

compostagem, estrumes, afolhamentos, etc.  

As propostas advindas do congresso estavam emaranhadas de responsabilidades e 

comprometimento, todos que participaram da cerimônia demonstravam clareza do papel da 

educação para o progresso da nação. Cada detalhe era fundamental para a concretização das 

escolas, com relação à fiscalização das escolas e do imposto escolar, os fazendeiros indicaram 

a construção de uma secretária de instrução pública em cada província, formada por um 

diretor geral e uma equipe de funcionários que fiscalizariam o bom andamento do ensino. O 

diretor da secretária tem como dever destacar um delegado em cada paróquia. E de quatro em 

quatro anos seria eleita em cada paróquia uma comissão, com a incumbência de fiscalizar as 

escolas, contendo seis membros, presidida pelo delegado de instrução pública.  

 Os participantes destinaram aos delegados de instrução pública e a comissão fiscal de 

escolas a tarefa de fiscalizar as escolas, avultando se tinham ordem, moralidade, boa 

alimentação e exercícios regulares convenientes à saúde dos alunos. Para os fazendeiros a 

educação é a principal preocupação, eles direcionavam a educação um papel 

salvacionista.  Portanto o papel das comissões fiscais era zelar e proporcionar o bom 

andamento das escolas.  

Na proposta também temos um cobrador, podendo ser pessoas do meio da comissão 

ou fora dele para prestação de cobranças nas escolas, semestralmente a comissão deveria 

tomar contas do então cobrador, verificando seus acertos e equívocos, destituindo caso for 

necessário, denunciando assim ao promotor público da comarca, a fim de responsabilizá-lo 

caso houvesse desfalques em alguma escola.  

Os salários dos professores e adjuntos também foi motivo de preocupação dos 

fazendeiros, ordenarem os pagamentos sempre no fim de cada semestre era imprescindível. A 
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integração dos alunos pobres ao internato, e a obrigação dos professores em admiti-los a cada 

cinco alunos que pagassem era uma questão indiscutível para os fazendeiros.  

Manter a diretoria geral da província, enviando-lhe um relatório semestral das 

condições em que as escolas se encontravam era algumas das várias obrigações pelos 

participantes impostas á comissão fiscal.  

O papel que os fazendeiros direcionaram ao Governo era imerso de responsabilidades. 

A criação de edifícios, que se tornariam escolas/colônias para a aplicação de ingênuos, onde 

estes seriam criados e treinados, até completarem 21 anos, depois de completada a maior 

idade, eles teriam de se alistar perante o corpo de lavradores.   

Para os participantes do Congresso nas escolas haveria a possibilidade de serem 

admitidos meninos a partir de 10 anos para praticarem agricultura e quando completos a 

maior idade, poderiam se assim desejassem alistar juntos aos lavradores.  

 

Essas escolas práticas, no correr dos tempos, tornar-se-hão verdadeiras colônias, 

que, disseminadas pelo paiz, poderão supprir os nossos actuais estabelecimentos 

agricolas. (Do Sr. Laurindo Januário Carneiro, Congresso Agrícola ano 1878, p. 

45).  

 

Para órfãos e ingênuos entregues ao governo, ambos teriam de usufruir de um bom 

ensino elementar, teórico e prático, segundo os agricultores de uma educação “santa” que 

promovesse um bom rendimento no trabalho, e que essa mesma educação fosse distribuída 

pelas provindas com igualdade de ensino, para o alcance produtivo e consolador para 

eventuais decadências de braços.  

Desta maneira as escolas agrícolas funcionariam como fabricas cujo produto final 

seria trabalhadores disciplinados e obedientes, fáceis de negociar e explorar assim suprindo 

também o mercado de trabalho.  

O ensino ofertado seria uma espécie de manual para aprender a lidar com a liberdade 

que agora se tornaria real aos descendentes de escravos,  

 

Uma solida educação moral, religiosa, cívica, intellectual e profissional, por meio da 

qual não só a lavoura, com seus recursos actuaes de braços e capitaes, conseguirá a 

dupla vantagem de augmentar melhorando seus productos, como ainda adquirirá 

milhões de operários ociosos no paíz(Lavradores de Baependy, Congresso Agrícola 

ano 1878, p. 54).  
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Os agricultores almejavam por meio do ensino escolar despertar o bom senso, boa 

conduta, o respeito pela pátria nos indivíduos nomeados por eles como ociosos, que se 

encontravam em completa barbárie e quando chegando a esse triste “estágio” pouco ou nada 

trabalhavam, para os congressistas essas pessoas estavam se afogando em ignorância, portanto 

já não consideravam o trabalho sob seu verdadeiro aspecto como uma lei da natureza humana 

e também como uma necessidade social.  

Na concepção dos congressistas a educação que seria disseminada para as pessoas 

pobres e descendentes de escravos pelas escolas deveria partir de um tripé formado pela 

dominação, controle e disciplinamento. Portanto a construção desse espaço era fundamental, 

assim igualmente o professorado que nas escolas fossem trabalhar.  

O corpo docente ao qual desfrutaria do privilégio segundo os congressistas de atuar 

nas escolas agrícolas era um dos assuntos em pauta. Os congressistas tinham clareza de que os 

professores seriam os responsáveis pelo processo de difusão da instrução pública do Império. 

Consequentemente no entorno dos professores e do trabalho que exerceriam, haveria uma 

série de deveres e obrigações decorrente dos interesses das elites. A partir de agora os 

professores já não seriam mais pessoas comuns, mas sim agentes do Estado, e teriam que 

seguir regras, pois o projeto de uma sociedade moderna dependia de seus feitos.  

 

 

A formação do professorado, direitos e deveres  

 

 

O professor, na frase eloquente de um grande pensador, é o órgão pelo qual se 

exerce a ação moralizadora do poder sobre o tenro coração dos meninos: é ele quem, 

pelo exemplo e pelo ensino, prepara homens virtuosos e bons cidadãos, inspirando-

lhes piedade e devotamento pela pátria e seu chefe, a obediência às leis, a submissão 

às autoridades, o amor pelo próximo: enfim, é ele quem se apresenta a infância 

como uma imagem das virtudes públicas e particulares, como laço moral entre os 

governados e o governo (PROVÍNCIA do Paraná. Inspetoria da Instrução, 1867, p. 

04 apud Castanha e Bittar, 2009, p.01).  

 

Ao longo do Império os professores exerceram um papel ativo na disseminação da 

instrução pública, sendo por muitas vezes alvo de críticas pelo pouco valor que o Estado 

atribuía a educação elementar.   
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A importância dos professores aumenta significativamente a partir de 1870, pois neste 

momento eles (professores) tornam-se agentes do Estado, a classe que difundiria uma ordem, 

disciplina e constituiria nas crianças o amor à pátria, ao seu chefe, segundo os participantes do 

Congresso.  

Portanto, formação do corpo docente era uma das preocupações dos agricultores, era 

vital que estes desfrutassem de uma formação especial, para que pudesse educar bem as 

crianças. Um professor que entendesse e respeitasse os interesses da prosperidade agrícola, 

assim como atender as modernidades que estavam por chegar ao país.  

 

 Creem-se institutos, que formem professores; fazendas modelos em que elles se 

exercitem e onde os lavradores possam ir ver os progressos realizados; fundem-se 

escolas municipaes, onde esses professores ensinem theoricamente; fazendas-escolas 

em que façam os alumnos praticar ( Do Sr. Dr. Cesário N. de A. M. Magalhães 

Junior, Congresso Agrícola de 1878, p. 38).  

 

A elaboração desses institutos para formação dos professores era vista pelos 

agricultores como uma valorização que a classe agrícola tanto merecia, de forma a evitar o 

desprezo que poderia ser produzido pelos ingênuos e órfãos, que talvez viessem rejeitar o 

trabalho agrícola em busca de outras perspectivas de trabalho. Os agricultores propuseram 

alguns requisitos para a efetivação das vagas de professores no império.  

 

Art. 11. Só poderão ser professores ou adjuntos das escolas primárias geraes do 

Império:  

1°. Os brasileiros ou brasileiras de bons costumes, devidamente habilitados com 

títulos obtidos nas escolas normaes do Império, as quaes fica o Governo autorizado a 

fundar em varias províncias na quantidade precisa.  

2°. Na falta de cidadãos especialmente habilitados em escolas normaes, todos os 

bacharéis e doutores formados em qualquer estabelecimento publico de ensino 

superior, e os clérigos de ordens sacras.  

3°. Provisoriamente outros quaesquer cidadãos que entrem em concurso na falta dos 

precedentes; perdendo, porém logo o logar, assim que outros habilitados requererem 

novo concurso para a cadeira por elles ocupada.  

Parágrafo único. As mulheres poderão aspirar ao professorado tanto dos meninos 

como das meninas; entretanto os homens só poderão ser professores de escolas 

publicas de meninos (Congresso Agrícola ano de 1878, p. 87) 
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Para construção de bons trabalhadores era preciso de um excelente conjunto de 

cidadãos, que por ventura poderiam tornar-se professores. A exigência era alta, uma boa 

formação para os professores era indispensável como podemos observar. A uma flexibilidade 

para a regência feminina, onde homens eram limitados somente às escolas que lecionavam 

para o público masculino.  

Era possível também a ocupação de cadeira do magistério no império através dos concursos 

públicos,  

 

Art. 13. Para se prover qualquer cadeira de escola pública para meninos ou meninas, 

se annunciará previamente, com os prazos convenientes, pela imprensa official e por 

editaes collocados nos logares públicos, qual a cadeira, o dia do concurso, as 

matérias sobre que este versará e qual o logar em que se effectuará (Congresso 

Agrícola ano 1878, p. 87).  

 

Em relação ao ordenado, todo professor ou professora teria o direito a três contos de 

réis, além de seu salário anual que resultava em quatrocentos mil réis. Os professores também 

tinham direito ao lucro que o internato arrecadaria, mas sob a condição de aceitar 

gratuitamente no mesmo estabelecimento dois alunos desvalidos por cada cinco pensionistas 

que pagassem.   

Em caso de invalidez, tendo dez anos de efetivos serviços prestados, o professor ou 

professora teria a garantia de ser aposentado com a metade do ordenado. O professor ou 

professora, adjunto ou adjunta que tiver completado vinte e cinco anos de trabalhos efetivos 

teria o direito a aposentadoria com salário integral.  

Os professores poderiam taxar a pensão anual do internato, contanto que ela não 

excedesse a duzentos e cinquenta mil reis por cada aluno e aluna. Através de uma eleição da 

comissão fiscal de escolas, poderia transcorrer em um desconto de cento e oitenta mil réis por 

cada aluno, nos locais em que as mercadorias alimentícias fossem mais acessíveis.  

Os professores poderiam, de acordo com sua vontade, proporcionar aos alunos aulas 

referentes ao ensino secundário, contratando para isso mestres especialmente capacitados, 

mas sem causar prejuízo do curso primário.   

Para os agricultores era inexecutável exercer o exercício de professorado sem possuir 

um bom caráter e uma boa conduta, esse era o principal requisito antes mesmo da capacitação 

profissional. Tais preceitos eram exaustivamente repetidos no corpo do documento e até no 

corpo da legislação.    
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Após percorremos pela formação do professorado no Império, que segundo os 

fazendeiros parece-nos ser a profissão que mais exige bons costumes, caminharemos em 

direção aos projetos apresentados no Congresso Agrícola com propósito de resolução para o 

âmbito educacional.   

 

 

 

Projetos oferecidos à consideração do Congresso Agrícola  

 

 

Ao fim do Congresso, foram apresentados projetos que intencionavam uma solução 

efetiva para os problemas evidenciados durante suas cinco sessões. Projetos que abarcavam 

soluções desde o crédito agrícola até a mão de obra estrangeira. Mas nos limitaremos apenas 

nos projetos sobre a educação.   

Deste modo, o Congresso tendo elegido um corpo legislativo junto dos participantes 

ficaram decidas as seguintes responsabilidades para o órgão. Que nos terrenos pertencentes ao 

Estado, hajam acomodações apropriadas para os ingênuos que foram entregues ao Estado 

pelos seus senhores ao completarem oito anos. E que nestas estruturas, a instrução elementar, 

do ensino de artes ao de ofícios do trabalho agrícola, sejam a eles proporcionada até os 21 

anos de idade.  

Que fossem subtraídos do dinheiro que recebessem de seus trabalhos, as despesas pelo 

seu tratamento e hospedaria, e com a sobra de seus ordenados fossem depositadas em caixas 

econômicas, somando assim um pecúlio, para que quando completassem a maior idade teriam 

o direito sobre ele.  

Para tanto era preciso que houvesse em cada paróquia uma caixa econômica, onde 

fossem recolhidas suas economias que nela se quisessem depositar, especialmente as dos 

ingênuos, dos colonos e dos escravos que obtivessem o consentimento de seus senhores.   

A lavoura precisava de instrução profissional, de instrução primária elementar e de 

educação com a maior urgência, a fim de superar o retardamento em que se encontrava. E 

para a superação dessas necessidades. Era conveniente que se criassem escolas de agricultura 

teórica e pratica em cada província. Usufruindo de professores inteligentes e realmente 

instruídos, que disponibilizassem todas as ciências e artes úteis ao agricultor, tendo como 

finalidade formá-los com conhecimentos proveitosos.  
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Instrução primária obrigatória 

 

 

Neste ponto os agricultores esclarecem sobre a obrigatoriedade da instrução primária 

para os ingênuos nas escolas agrícolas públicas mantidas pelo Estado. Nestas escolas haveria 

um curso com duração de seis anos, que ensinaria os rudimentos mais elementares, como ler e 

escrever corretamente na língua portuguesa, aritmética teórica e prática, noções gerais de 

geometria, de história, geografia do Brasil, ciências naturais, e um pouco de zoologia, 

botânica e física, esses seriam os conteúdos práticos, relacionados à formação para um bom 

trabalho.  

Mas nestas instituições segundo os congressistas também seriam difundidos saberes e 

deveres considerados essenciais para um bom cidadão, como os deveres morais do homem 

para com Deus, para consigo mesmo, sua a família, sociedade e seu país, mas sem filiação a 

nenhuma seita religiosa, fazendo-se ao mesmo tempo um canal da constituição política do 

Império, para que os cidadãos soubessem seus direitos e deveres diante da nação.   

 

Nessas fazendas escolas serão recebidos órphãos desvalidos, menores que dos pais 

não recebam educação e emprego útil, e os ingénuos cedidos gratuitamente pelos 

senhores de suas mãis ou pelo Estado. Não nos devemos levar somente pelo 

sentimento; o verdadeiro patriotismo deve consistir naquilo que é real e racional: ao 

pai que for negligente tire-se o filho para ser educado e tornar-se bom e útil cidadão. 

(Sr. Conego Joaquim Camilo de Brito, Congresso Agrícola ano de 1878, p. 39).  

 

Portanto, “trata-se de um modelo de escola que não somente deveria instruir, mas que 

intencionava formar um novo individuo construir uma identidade nacional ao mesmo tempo 

em que estabelecia comportamentos e valores”. (Priscilla Verona, 2018, p. 50). Desde modo 

ser escolarizado deixava de ser um privilégio em uma sociedade que se considerava entrando 

na modernidade. O caminho da escola agora era um direito e dever de todos os homens.   

É importante destacar que nas escolas direcionadas as mulheres, o programa de ensino 

seria o mesmo do apresentado acima, substituiria apenas os conhecimentos que não fossem 

considerados adequados para a “fragilidade de seu sexo”, sendo assim esses conhecimentos 

seriam substituídos por trabalhos como costura, lavagem de roupas, engomar e cozinhar.   

Todos os meninos e meninas que possuíssem seis anos de idade (onde já houvessem 

escolas) seriam obrigados a frequentar á escola agrícola pública primária. Desta maneira, a 

escola agora deixava de simbolizar um “objeto privilegiado do individuo para ser concebida 
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como direito e capacidade inerentes à espécie humana” (Boto, 1996, p. 22 apud Priscilla 

Verona, 2018, p. 51).  

Somente escapariam da obrigatoriedade de frequentar as escolas primárias, primeiro 

aquele que possuíssem impedimentos físicos ou mentais atestados devidamente por médicos, 

ou testemunhado perante o delegado de instrução pública e pela comissão fiscal das escolas 

paroquiais.   

E segundo aqueles que seus pais não desfrutassem de meios suficientes para 

manutenção de seus filhos no internato. Que não poderia aceitar gratuitamente alunos por 

questões de impostos de manutenção das escolas. E para a comprovação de serem 

despossuídos de meios financeiros, eram necessárias três testemunhas perante o juiz de paz da 

paróquia e consequentemente também diante da comissão fiscal das escolas. A insistência na 

obrigatoriedade de frequência escolar tinha seus fundamentos como afirma Verona (2018, p. 

52):  

 

O homem civilizado, educado e instruído torna-se o modelo de individuo moderno, e 

a escola moderna além de possuir a função de formar este individuo encontra-se 

responsável pela formação de uma sociedade, de uma Nação.  

 

Haveria também uma multa para obrigar os pais e tutores a colocarem seus filhos ou 

apadrinhados nas escolas, no qual o valor seria votado pela comissão fiscal escolar, uma 

forma de intimidação diretamente aos interessados, onde teriam um prazo de 30 dias para 

recorrem juntamente ao delegado de instrução pública, comprovando assim sua renda inferior 

se fosse o caso.  

Seriam também dispensados de frequentar as escolas públicas das paróquias, aqueles 

que já frequentassem escolas de outras paróquias ou que se dispusesse de instrutores 

particulares, para isto era necessário o instrutor desfrutar de uma boa e autorizada formação. 

Bastando como prova um certificado do delegado de instrução pública da paróquia, onde 

apreendera.   

É relevante destacar na fala dos congressistas que os serviços prestados pelos 

delegados de instrução pública juntamente com o das comissões ficais das escolas seria 

totalmente gratuito, ou seja, um trabalho voluntário.  

O Governo ficaria autorizado de consignar regulamentos necessários para o bom 

andamento da instrução pública do Império, podendo expedir multas de até cem mil réis, 

expedindo assim remunerações módicas para os funcionários.   
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Considerações finais 

 

Ao percorrer sobre as posições e questionamentos dos congressistas, chegamos a 

algumas considerações que para eles era de extrema importância e vale a pena aqui 

consideramos. Para eles a lei n° 2.040 de 28 de setembro de 1871, Lei do vente livre também 

conhecida como Lei Rio Branco, assinada pela Princesa Isabel, era descabida e inconsequente 

por libertar os filhos das escravas, principal fonte do regime escravista.   

A mesma lei possuía características abolicionistas, que determinava que todos os 

filhos de escrava fossem livres a partir da data de sua promulgação, alguns congressistas 

compartilhavam da conclusão de que essa lei apagaria a mais miserável mancha que assolara 

na sociedade brasileira, lei que após a promulgação, se tornaria o ato mais importante 

sancionado pelo Poder Legislativo do país.  

 Esse relevante ato incumbiria à geração de ingênuos a resolver os problemas que o 

país enfrentava como a escassez de mão de obra e a formação de uma classe negra na 

sociedade livre.   

Uma coisa era certa, para os agricultores somente através da educação prática, moral e 

religiosa dos filhos de mulheres escravas, seria possível à introdução dessas pessoas na 

sociedade livre. 

Os agricultores durante o Congresso enunciaram uma indispensável e minuciosa 

análise e reflexão sobre tal lei, e através desse fadigoso trabalho, chegaram ao conhecimento 

exato dos benefícios e malefícios que esta lei poderia acarretar sobre o país. 

Mas ao mesmo tempo evidenciavam a bondade e o bom senso da população brasileira 

sobre á humanitária ideia de emancipação, que teve como expoente o nobre e ilustre José 

Maria da Silva Paranhos, o famoso Visconde do Rio Branco.  Para muitos esse apoio se 

traduziu nas mais honrosas manifestações de apreço que é possível oferecer aos seus 

concidadãos, esse fato na história da pátria registra-se em douradas páginas do livro da 

escravidão.   

No entanto, pelos fatos registrados anteriormente o mesmo público do Congresso 

considerava a lei do Ventre Livre imperfeita. Para eles as ocorrências registradas 

posteriormente da promulgação da lei eram extremamente graves para que passassem 

despercebidas, como por exemplo, as insolências de escravos aos seus senhores. 

Ao concluírem desta forma, os agricultores revelam na lei lacunas graves que 

necessitavam modificações, como a obrigação imposta ao proprietário de mulheres escravas 

de criar os ingênuos até a completude de seus oito anos, ou entregarem ao Estado com a 
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promessa de receber os juros em títulos no valor de 600.000 reis sendo para eles vantagem 

explorarem seus serviços até a maior idade.  

Nem todos os homens possuíam elevadas ideias e os dotes de coração dos ilustrados 

defensores da humanitária lei de 28 de setembro. A ambição, egoísmo e sordidez de uns e a 

falta de instrução de outros fazendeiros têm entendido essa a lei do Ventre Livre como 

contrária aos interesses da nação, por conseguinte essa mesma lei se converteu em profunda 

voragem de inocentes crianças ingênuas.  

Portanto ao termino do Congresso, todos os participantes chegam à conclusão de que a 

infância escrava necessitava de cuidados que somente eles poderiam proporcionar, se 

cuidassem da educação, “se não cuidarmos dos ingênuos desde cedo, é de se esperar que 

nossa terrível imprevidência implante no país o maior cancro das sociedades modernas” 

(Congresso Agrícola, 1878, p. 223).  

Ao chegarem a essa conclusão, podemos a partir de agora afirmar que a educação dos 

ingênuos apesar das opiniões divergentes no início do Congresso e ao final do mesmo, foi 

aceita, chegando os próprios congressistas evidenciar sua importância. Apesar das propostas 

apresentadas durante toda a pesquisa não se concretizarem, observamos que o olhar sobre a 

infância escrava (mesmo que seja para interesses pessoais) mudou a partir da Lei do Ventre 

Livre, e após essa Lei os ingênuos ganharam uma atenção por parte de seus senhores, 

chegando alguns de fato usufruir de experiências educacionais. 
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