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RESUMO 

 

 

A historiografia moderna tem caracterizado o século XIX como o de consolidação da 
escola pública no Brasil e o de proliferação de colégios leigos. No entanto, outras formas 
de educação foram pouco exploradas, carecendo de estudos sistematizados para sua 
verificação e elucidação. Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir para o 
preenchimento de algumas lacunas ainda existentes dentro dos estudos sobre a educação 
brasileira. O principal foco é analisar a educação doméstica em Campos dos Goytacazes, 
na segunda metade do século XIX, verificando sua existência, suas formas, seus agentes e 
suas práticas, de maneira que algumas perguntas guiam a análise dos dados, tais como: 
Como eram constituídas as famílias? Que estratégias usavam para educar seus membros? 
Quem eram os mestres que praticavam essa educação? Como eram escolhidos? Como 
estava estruturada a educação na cidade de Campos dos Goytacazes no período abordado? 
Qual a relação entre a educação oferecida por colégios, tanto públicos quanto privados, e a 
educação aspirada pela elite? A educação doméstica caracteriza-se por ser aquela 
praticada dentro do espaço doméstico, sob a vigilância da família, por meio de professores 
particulares, preceptores e, mesmo, algum membro da família designado para esse fim. As 
categorias de análise da educação doméstica preconizadas nesta pesquisa foram os 
professores particulares, preceptores e as aulas domésticas. Ela se caracteriza por ser uma 
pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se da leitura de diferentes textos para a 
elucidação da temática proposta: textos sobre a história da educação, em específico 
aqueles que versam sobre o desenvolvimento na província do Rio de Janeiro, e textos 
sobre a história de Campos dos Goytacazes, além de outros, sempre na busca da 
compreensão dos temas apresentados. Também foram utilizados documentos 
confeccionados à época, como os jornais que circulavam no período – em especial o 
Monitor Campista, os Relatórios dos Presidentes da Província, relatos de viajantes, entre 
outros. A escolha por Campos dos Goytacazes deu-se por ter sido essa região, ao longo do 
século XIX, uma das mais importantes da província do Rio de Janeiro, o que possibilitou 
o desenvolvimento de inúmeras estratégias de ascensão e manutenção do poder. 
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ABSTRACT 

 

 

The modern historiography has characterized the nineteenth century as the consolidation 
of public schools in Brazil and the proliferation of colleges laity. However other forms of 
education have been little explored, lacking systematic studies for verification and 
clarification. Thus, this research aims to contribute to filling some gaps still exist within 
the studies of Brazilian education. The main focus is to analyze the domestic education, in 
Campos, in the second half of the nineteenth century, verifying its existence, its forms, its 
agents and practices, so some questions will guide the analysis of data, such as How were 
these formed families? What strategies used to educate its members? Who were the 
masters who practice this education? How were they chosen? How was structured 
education in the city of Goytacazes the period covered? What is the relationship between 
education offered by colleges, both public and private, and education aspirated by the 
elite? The domestic education is characterized by being that practice within the domestic 
space, under the supervision of the family, through tutors, mentors and even a family 
member designated for this purpose. The agents of the domestic education that appeared 
as the protagonists in this research were the tutors, home tutors and classes. It is 
characterized by being a bibliographical and documentary, using reading different texts to 
elucidate the proposed theme, in this sense will be used texts on the history of education, 
in particular those that deal with the development in the province of Rio de January, texts 
on the history of Goytacazes, among others that help in understanding the proposed 
theme. Also be used documents made at the time, as the newspapers that circulated in the 
period, especially the Camper Monitor, Reports of Presidents of the Province, travelers' 
accounts among others. The choice of fields of Goytacazes gave for being the region, 
along the nineteenth century, one of the most important of the province of Rio de Janeiro, 
which enabled the development of numerous strategies rise and maintenance of power. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1 – Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho em Campos dos 
Goytacazes, antiga sede da Fazenda do Colégio 



 
 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor1. 

 

 

 

 

Não sabia que havia tanto para investigar. 
Pensava que apenas tinha de se escolher um 
método, aplicá-lo, fazer o tratamento estatístico 
e obter resultados. A realidade é mais 
complicadamas muito mais interessante e 
significativa(OZGA, 2000, p. 11). 

 

 

                                                 
1Fotografia realizada em 22/06/2012, em Campos dos Goytacazes. O Arquivo Público Municipal Waldir Pinto 
de Carvalho em Campos dos Goytacazes está alojado, desde março de 2001, na antiga sede da fazenda dos 
jesuítas, conhecida como Fazenda do Colégio. A construção está datada entre os anos de 1650 e 1690 e foi 
tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN, em 1946. No ano de 1977, a fazenda 
sofreu o processo de desapropriação, iniciativa tomada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Mas, somente 
em 1995, após um convênio firmado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense com a prefeitura de 
Campos dos Goytacazes, a restauração da unidade foi iniciada. A inauguração ocorreu em 28 de março de 2002. 
Na fotografia, pode-se verificar parte da fachada lateral esquerda, onde está localizada a entrada para o acervo do 
arquivo e, à direita, a parte frontal e lateral da capela.  



 
 
 1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

O depoimento acima foi retirado do livro de Jenny Ozga, Investigação sobre 

políticas educacionais, publicado em 2000. Tal como o relato citado, na trajetória de 

construção desta pesquisa foram encontradas as mesmas vicissitudes. Logo no início, o 

tema apresentou-se como uma investigação histórica educacional, uma análise documental 

e seus desdobramentos, porém, com o aprofundamento da pesquisa e análises, percebi que 

não se tratava somente de apresentação de dados, e sim da reconstrução de uma estratégia 

de ensino relevante para o período estudado, segunda metade do século XIX, que colocava 

em lados opostos os interesses privados e os públicos, o interesse da casa e o interesse do 

governo.   

Trata-se da gênese de processo educacional na província do Rio de Janeiro, de 

esmiuçar sua elaboração, suas motivações e resistências, analisando os significados que 

estavam sendo construídos pelos envolvidos e seus desdobramentos sobre o sistema de 

ensino. Segundo Ozga (2000, p. 206), é necessário entender a pesquisa educacional de 

forma mais ampla, verificando os contextos político, social e econômico; em última 

análise, observando as ideologias que predominam em determinada época e seu impacto 

sobre as práticas.  

A relação entre história e sociologia é potencialmente uma relação 
compensadora na investigação sobre política educacional, mas talvez não 
muito explorada. Muito da história da educação é a-teórica e não 
reflexiva, e falha notavelmente em clarificar o impacto do passado no 
presente ou o efeito de perspectivas construídas historicamente na 
investigação sobre assuntos mais actuais (OZGA, op. cit., p. 206). 

 

Portanto, significa analisar o passado por meio de diferentes posições, tentando 

entendê-lo em sua complexidade. O estudo da educação doméstica poderá nos auxiliar 

nessa tarefa, possibilitando a compreensão de um período rico em modalidades 

educacionais, em que interesses privados ora atritavam com os interesses públicos, ora os 

respaldavam. 

Ao entrar no curso de Mestrado em Educação da Universidade Católica de 

Petrópolis, tinha o forte desejo de concentrar minha pesquisa nas duas áreas que consagrei 

como de meu interesse: história e educação. Ao longo do curso, fui apresentado ao grupo 



 
 
de pesquisa: História e memória das políticas educacionais no território fluminense, 

orientado por Maria Celi Chaves Vasconcelos. Essa perspectiva apresentou-se como 

extremamente interessante, pois possibilitaria a união das duas dimensões de meus 

estudos em uma única vertente, ou seja, a história da educação. Em uma investigação 

preliminar às fontes, decidi pesquisar especificamente a educação doméstica no município 

de Campos dos Goytacazes2, na segunda metade do século XIX.  

Foram vários os caminhos percorridos para a confecção desta pesquisa. 

Primeiramente, foi realizada uma verificação bibliográfica sobre a temática investigada, 

em livros, revistas, artigos acadêmicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

entre outros meios utilizados. Após esse momento, procedeu-se à coleta de dados, 

buscando fontes primárias que pudessem auxiliar na elucidação da pesquisa. Foram feitas 

visitas à Biblioteca Nacional, tanto no setor de obras raras, quanto no setor de periódicos, 

sendo este último mais profícuo.  

Neste setor, foram encontrados alguns jornais editados em Campos dos 

Goytacazes no período demarcado pela pesquisa, 1850 a 1889; entre eles, destacam-se: O 

Correio da Tarde, A República, Almanach Popular Campista, Commercio de Campos: 

Diario de interesses economicos, noticioso e não político, Monitor Campista (sic). Quase 

todos em número insuficiente para a pesquisa e contendo poucos anúncios voltados à 

educação doméstica. No Monitor Campista, entretanto, muitos anúncios foram localizados 

nos exemplares de janeiro de 1878 a dezembro de 1884 e nos de janeiro de 1886 a 

dezembro de 1888. Devido a esta incidência de anúncios ligados à educação doméstica, 

foi realizada nova pesquisa sobre fontes primárias, chegando-se a descobrir que todo 

acervo do Monitor Campista estava sob a guarda do Jornal do Commercio no Rio de 

Janeiro. Todavia, este acervo não estava disponível para consulta, o que me levou ao 

Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes3, que 

possui quase todos os números publicados pelo Monitor Campista no século XIX. 

Procedeu-se, então, a diversas visitas a este acervo e à confecção de material fotográfico 

para posterior análise.  

                                                 
2Segundo Sheila de Castro Faria, “Campos dos Goitacases”, "Capitania da Paraíba do Sul" e "Paraíba do Sul" 
eram expressões genéricas que, até o início do século XIX, designavam uma vasta área, atualmente conhecida 
como Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Para maiores informações, verificar o livro da autora, 
intitulado: A colônia em movimento – Fortuna e família no cotidiano colonial, publicado em 1998, pela editora 
Nova Fronteira. Para fim dessa dissertação, optou-se por usar a designação contemporânea da região, assim 
como sua grafia, ou seja, Campos dos Goytacazes. 
3O arquivo público municipal Waldir Pinto de Carvalho em Campos dos Goytacazes está alocado no prédio do 
antigo solar do Colégio dos Jesuítas, construído no século XVII. 



 
 

Após este momento, e necessitando compreender a estrutura da educação em 

Campos dos Goytacazes, assim como sua configuração social, procedeu-se a três visitas 

ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, onde foram lidos alguns títulos do 

acervo da presidência da província do Rio de Janeiro. Outra fonte também consultada 

foram as comunicações da presidência da província, que estão disponíveis online para 

consulta através da Center for Research Libraries4. Nelas foram encontrados dados 

estatísticos sobre a população, número de professores públicos, seus nomes, informações 

sobre as escolas de primeiras letras, tanto as mantidas pelo poder público quanto as sob a 

responsabilidade de particulares, além de outras informações importantes na construção 

desta pesquisa.  

Pretende-se, por meio desta pesquisa, recompor parte dos acontecimentos 

passados, principalmente aqueles deixados no esquecimento pela historiografia tradicional 

– a educação doméstica, seus agentes e suas práticas. A pesquisa está alicerçada no 

entendimento da história como um processo de investigação do passado, intercambiado 

pela leitura de diferentes textos, numa tentativa de construí-lo de forma plausível, porém 

sempre transitória. Tal perspectiva foi assim descrita por Jenkins: 

A história é um discurso cambiante e problemático, tendo como pretexto 
um aspecto do mundo, o passado, que é produzido por um grupo de 
trabalhadores cuja cabeça está no presente (e que em nossa cultura, são 
na imensa maioria historiadores assalariados), que tocam seu ofício de 
maneiras reconhecíveis uns para os outros (maneiras que estão 
posicionadas em termos epistemológicos, metodológicos, ideológicos e 
práticos) e cujos produtos, uma vez colocados em circulação, veem-se 
sujeitos a uma série de usos e abusos que são teoricamente infinitos, mas 
que na realidade correspondem a uma gama de bases de poder que 
existem naquele determinado momento e que estruturam e distribuem ao 
longo de um espectro do tipo dominantes/marginais os significados das 
histórias produzidas  (JENKINS, 2001, p. 52). 

 

Dessa forma, a história deve ser percebida como movimento de seu próprio 

tempo, sendo, em última análise, uma construção do próprio historiador. Nessa 

perspectiva, a história está sempre em processo de moldagem, não sendo algo fixo ou 

imutável, o que possibilita a introdução de novas abordagens, novos atores e novos locais 

a serem investigados.   

                                                 
4Center for Research Librariesé um acervo online com informações de diferentes bibliotecas do mundo. Nele 
encontram-se os relatórios anuais apresentados à Assembleia Geral Legislativa, pelo ministro do Império. Esses 
relatórios foram digitalizados como parte do projeto Brazilian Governmente Digitization Project, contemplando 
um vasto período, que vai de 1830 a 1889. O site para consulta é <http://www.crl.edu/brazil>. 



 
 

Pesquisas recentes demonstram o crescimento das investigações ligadas à história 

da educação, assim como as inovações de métodos e fontes utilizadas, como a utilização 

de jornais na reconstrução dos processos educacionais vivenciados em uma determinada 

região. Faria Filho e Vidal (2003, p. 11) apontam sobre esse crescimento: 

O otimismo demonstrado pelos historiadores da educação quanto às 
inovações pelas quais o campo disciplinar vem passando nos últimos 
anos, tem sido acompanhado, segundo os autores, por uma ampliação das 
fontes produzidas e mobilizadas pelos pesquisadores. Há uma 
unanimidade quanto a isto em todos os balanços realizados no final dos 
anos 1990. Aponta-se a continuidade de utilização de fontes 
tradicionalmente manipuladas pelos historiadores da educação, tais como 
a legislação e os relatórios oficiais, ao mesmo tempo em que se saúda, 
com muito bons olhos, a utilização de outras ainda não tão comuns ao 
meio: memórias e autobiografias, imagens, sobretudo fotográficas, 
revistas pedagógicas, jornais, livros didáticos e até mesmo filmes, 
músicas e materiais escolares. 

 

Tem-se, então, a utilização de novas fontes historiográficas para compreender o 

passado e suas dinâmicas. O uso de jornais para analisar o passado vem crescendo entre os 

historiadores, principalmente devido a certa facilidade de acesso e, também, por ser uma 

forma de representação do cotidiano de uma determinada coletividade. Nesse sentido, 

Nóvoa (2002) assevera: 

[...] é, provavelmente, o local que permite um melhor conhecimento das 
realidades educativas, uma vez que se manifestam, de um ou de outro 
modo, o conjunto de problemas dessa área [...]. São as características 
próprias da imprensa (a proximidade em relação aos acontecimentos, o 
caráter fugaz e polêmico, a vontade de intervir na realidade) que lhe 
conferem este estatuto único e insubstituível como fonte para o estudo 
histórico e sociológico da educação e da pedagogia (apud VIEIRA, 2007, 
p. 13). 

Tal perspectiva torna-se ainda mais interessante quando se trata de temas que não 

fazem parte do discurso oficial, apesar de sua prática ser constatada por outras fontes – a 

educação doméstica, por exemplo – como será visto ao longo desta pesquisa. 

Apesar do crescimento dos estudos ligados à história da educação desde a década 

de 1990, ainda há temas obscuros e pouco pesquisados, como a educação doméstica, que 

apesar de ser citada por diferentes autores, Gomes (2002), Xavier (2003), Gondra (2008), 

entre outros, carece de novas abordagem e sistematizações para a sua compreensão dentro 

da sociedade do século XIX. Autores como Vasconcelos (2005) têm desenvolvido 

pesquisa específica sobre essa temática. No entanto, há um vazio que precisa ser 



 
 
preenchido pela historiografia em relação a esse e a outros temas ainda pouco pesquisados 

no cenário nacional, bem como nas iniciativas locais. 

Xavier (2000), ao fazer um estudo sobre o I Congresso Brasileiro de História da 

Educação, promovido pela Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE),em 

outubro de 2000, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e focando o período 

do Império Brasileiro (1822 a 1889), aponta o crescimento das pesquisas que visam a 

"compreender as especificidades da gênese e do desenvolvimento da escola pública, a 

partir do século XIX, observando como esse modelo escolar articula-se ao processo de 

constituição da esfera pública em nosso país [...]" (apud FARIA FILHO; VIDAL, 2003, p. 

7). No entanto, outros aspectos ligados aos processos de educação existentes no século 

XIX e que fazem parte do nascimento da escola pública, seja confirmando-a ou negando-

a, não são abordados.   

Carvalho (2003 apud VIEIRA, 2007, p. 12) pondera que "a partir do final da 

década de 1980, um novo padrão de produção historiográfica começa a se consolidar nas 

dissertações de Mestrado e nas teses de Doutorado", sendo os últimos 15 anos de forte 

ampliação dos temas tradicionalmente trabalhados em história da educação, assim como 

das fontes utilizadas. 

Assim, esta pesquisa pretende contribuir trazendo novas informações ao campo 

da história da educação, não negando a importância do estudo das instituições educativas, 

mas acrescentando novas formas de olhar o passado educacional brasileiro e verificando 

suas múltiplas possibilidades. Nesse sentido, ao analisar a educação doméstica, pretende-

se colaborar para uma compreensão mais ampla dos processos educacionais ocorridos na 

segunda metade do século XIX em Campos dos Goytacazes.  

O contexto histórico selecionado para essa pesquisa compreende a segunda 

metade do século XIX, na região5 de Campos dos Goytacazes no norte fluminense. Trata-

se de uma das principais regiões da província do Rio de Janeiro no século XIX, 

                                                 
5Uso a terminologia "região" no sentido dado por José D’Assunção Barros, em seu livro "A expansão da 
história", publicado em 2013, pela editora Vozes. Dessa forma, "a região, para a operação historiográfica, não é 
ponto de partida; frequentemente é o ponto de chegada" (op. cit., p. 175). Não se refere necessariamente ao 
espaço geográfico, mas, sim, a recortes administrativos, culturais e até mesmo didáticos, para auxiliar o trabalho 
de reconstrução de uma determinada coletividade por parte do historiador. Tal explicação torna-se necessária, 
pois ao longo da pesquisa me referirei a Campos dos Goytacazes como uma região formada por diferentes 
freguesias, cada qual com sua especificidade. Não há espaço para a verificação da educação doméstica em cada 
freguesia que compunha a região de Campos dos Goytacazes no século XIX, por esse motivo, e ciente das 
limitações, optei por uma análise mais abrangente. As principais freguesias que faziam parte da região de 
Campos dos Goytacazes no espaço delimitado por esta pesqusia, são São Salvador, São Sebastião, São José, 
Santa Rita da Lagoa de Cima, São Gonçalo, Santo Antonio de Guarulhos e Santo Antônio de Pádua.  



 
 
principalmente devido ao crescimento e fortalecimento de sua indústria canavieira, o que 

possibilitou acomplexão das relações sociais, econômicas e culturais. Associado a esses 

fenômenos pode-se perceber o desenvolvimento da rede educacional na região, Campos 

dos Goytacazes possuía dezenas de escolas particulares e algumas públicas, além de um 

forte sistema de educação doméstica, tornando-se lócus privilegiado para o estudo 

proposto.  

Segundo Vasconcelos (2005, p. 17), o Período Imperial caracteriza-se por ser o 

"de maior desenvolvimento das práticas educativas, que atendia ás expectativas de uma 

sociedade que buscava na instrução a definição de sua própria identidade, afirmação de 

sua civilidade e de seus espaços de dominação." Mattos (1987) assegura essa perspectiva, 

ao afirmar que a política de instrução pública mantinha grande proximidade com a 

centralização do Estado Imperial: "Assim a instrução cumpria – ou deveria cumprir – um 

papel fundamental, que permitia – ou deveria permitir – que o Império se colocasse ao 

lado das ‘Nações Civilizadas’" (p. 259). Tratava-se de um processo de construção da 

"identidade" da nação, alinhavando o grande mosaico que era a sociedade brasileira de 

então, dando um sentido para cada estrato da população, ao mesmo tempo em que 

concentrava o poder nas mãos de uma pequena parcela dessa mesma sociedade.  

Até 1759, a educação ficou tutelada pela Igreja, no caso do Brasil, pela 

Companhia de Jesus, que durante 210 anos comandou grande parte dos processos ligados 

à educação brasileira6. A educação era destinada apenas a quem podia pagar por ela, não 

sendo uma realidade para a grande maioria da população que vivia na colônia. "Entre as 

camadas humildes, por outro lado, difundiu-se o aprender-fazendo: extramuros da escola, 

na luta pela sobrevivência, adquiriam-se os rudimentos necessários para garantir a 

subsistência [...]" (VILLALTA, 1997, p. 333). As atividades desenvolvidas nas unidades 

produtivas pouco demandavam da instrução formal, exigindo um saber prático aprendido 

no dia a dia através da observação e imitação. De acordo com Romaneli (1982, p. 34), 

O ensino que os padres jesuítas ministravam era completamente alheio à 
realidade da vida da Colônia. Desinteressado, destinado a dar cultura 
geral básica, sem a preocupação de qualificar para o trabalho, uniforme e 
neutro [...]. As atividades de produção não exigiam preparo, quer do 
ponto de vista de sua administração, quer do ponto de vista da mão-de-
obra. O ensino, assim, foi conservado à margem, sem utilidade prática 
visível para uma economia fundada na agricultura rudimentar e no 
trabalho escravo. Podia, portanto, servir tão somente à ilustração de 

                                                 
6Havia outras ordens religiosas que se encarregavam da educação, porém nenhuma com a abrangência da 
Companhia de Jesus.  



 
 

alguns espíritos ociosos que, sem serem diretamente destinados à 
administração da unidade de produção, embora sustentados por ela, 
podiam dar-se ao luxo de se cultivarem. 

 

Dessa forma, a educação formal era privilégio de poucos, pois somente alguns 

dispunham de tempo e recursos financeiros para acessá-la, com exceção dos filhos 

primogênitos, que, via de regra, eram destinadosà administração de suas heranças e dos 

negócios na colônia.  Outro motivo igualmente importante, para a pouca instrução da 

população colonial, diz respeito à extensão territorial e à baixa demografia de várias 

regiões, onde as pessoas encontravam-se espalhadas pelo mundo rural.  As cidades ainda 

não haviam se tornado centros importantes dentro da realidade colonial e grande parte do 

poder emanava do interior, das grandes unidades produtivas e de seus dirigentes.  

Somente a partir da segunda metade do século XVIII e durante todo o século 

XIX, com as mudanças sócio-políticas e econômicas, essa situação foi revertida, com a 

crescente valorização da educação entre as classes intermediárias7, como forma de 

alcançarem status social e acesso aos cargos de direção (ROMANELI, 1982, p. 37). 

Somam-se a isso as ações implantadas na metrópole e, consequentemente, em suas 

colônias, de uma política centralizadora por parte da Coroa Portuguesa.  

Após a expulsão da Companhia de Jesus pelo Marquês de Pombal, em 1759, foi 

introduzido o sistema de Aulas Régias, com professores pagos pelo erário do governo, 

mediante a cobrança de um imposto específico, o “subsídio literário”. Xavier (2003) relata 

que tais recursos eram insuficientes para atender à demanda por instrução, fazendo com 

que a Coroa chegasse a "delegar aos pais a responsabilidade pelo pagamento dos mestres, 

o que mostra como a educação, tornada pública pela lei, esteve, em grande parte, 

circunscrita ao âmbito da família" (p. 236). Sobre essa temática, Gondra e Schueler 

acrescentam: 

No Império Português, inclusive na sua colônia americana, os professores 
régios aportaram nas primeiras vilas, ainda em fins do século XVIII, 
encontrando aqui também a diversidade e a heterogeneidade das práticas 
educativas. No que se refere à instrução e ao ensino de letras, a inserção 
dos indivíduos na cultura escrita, em sociedades de tradição 
predominantemente oral, se fazia no contato direto com os grupos 
originais de convivência e a partir de iniciativas muito distintas, tais 

                                                 
7 A autora refere-se à construção de uma classe intermediária entre os detentores do poder colonial, os grandes 
fazendeiros proprietário de terras e os desprovidos de recursos, como os trabalhadores pobres da cidade e do 
campo. Essa classe intermediária teria sua gênese no enriquecimento de estratos inferiores, iniciando-se com o 
período das minerações e o posterior crescimento das cidades. Foi justamente nessa classe intermediária que a 
educação formal apareceu no século XIX, como possibilidade de ascensão e distinção. 



 
 

como a educação doméstica ou a contratação de mestres e preceptores, 
leigos e religiosos, pelas famílias, as ordens religiosas, as irmandades, os 
seminários, os recolhimentos e asilos, as associações filantrópicas, as 
corporações de ofício e as oficinas, entre outras (2008, p. 20-21). 

 

Vê-se então, a insuficiência do sistema em atender a população que residia no 

Brasil, ficando a responsabilidade de educação restrita ao âmbito privado, principalmente 

no final do século XVIII e início do século XIX. Não havia professores régios em número 

suficiente para atender à demanda por educação, ao mesmo tempo em que havia um 

"desinteresse" da população como um todo pelos processos formais de educação. "Numa 

realidade que ensejava apenas a luta pela estrita sobrevivência, ignorante do mundo, bruta, 

não havia como valorizar o saber escolar, a ciência" (VILLALTA, 1997, p. 353). Torna-se 

importante, contudo, ressaltar que o desinteresse ou o interesse pela instrução formal 

variou conforme a posição que os indivíduos ocuparam dentro da estrutura social e dos 

vários momentos históricos vivenciados por eles. Se, "no conjunto da sociedade 

predominou o desprestígio da educação escolar, entretanto esteve longe de inexistir 

qualquer apreço à escola" (Ib., p. 354). 

Com a chegada da Família Real, em 1808, os processos ligados à educação 

tomam novo fôlego, com a criação da Academia Real de Marinha e dos Cursos Médico-

Cirúrgicos do Rio de Janeiro, neste mesmo ano, da Academia Real Militar, em 1810, da 

Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, em 1810, entre outras realizações. Mesmo 

assim, era um claro movimento que visava a satisfazer as necessidades da Corte 

transplantada para os trópicos e não as necessidades da população aqui residente 

(GONDRA& SCHUELER, 2008, p. 24-25). Villalta (1997, p. 349) chama a atenção para 

o impacto de tais ações: 

Tais iniciativas educacionais e científicas, no entanto, sendo marcadas 
por seu caráter pragmático, escasso e circunstancial, não levaram a um 
progresso científico expressivo e não alteraram, na prática, nem a 
tendência de desprestigiar a educação escolar, nem muito menos a 
dependência, em termos de ensino superior, da Universidade de Coimbra.  

 

Tem-se, dessa forma, uma educação segmentada, direcionada para um único 

estrato da população e não para todos que dela fazem parte. As iniciativas de D. João VI 

lograram efeito dentro de um único estamento e tinham como propósito a manutenção da 

burocracia governamental, fornecendo mão de obra apta para desempenhar as várias 

funções requeridas. Não havia preocupação com a educação de primeiras letras, tampouco 



 
 
com a educação secundária, que era vista de forma propedêutica ao ensino superior, não 

tendo especificidade em si mesma, característica essa que permaneceu durante todo o 

século XIX, mesmo após o Brasil ter-se tornado independente de Portugal. O próprio 

Colégio Pedro II8, criado para servir de exemplo aos demais de mesmo nível e o único 

mantido pelo governo central, sucumbiu às pressões, tornando-se um "curso preparatório"9 

(ROMANELI, 1982, p. 40). 

Após essa breve exposição sobre a educação desenvolvida no Brasil no período 

que antecede a sua emancipação, faz-se necessário analisar a educação existente no século 

XIX, lócus desta pesquisa. O Oitocentos é considerado lugar privilegiado para observar o 

nascimento e desenvolvimento da escola pública, assim como outras formas de educação 

que estavam sendo desenvolvidas nesse período, especificamente a educação doméstica, 

foco de interesse deste estudo.  

A instrução pública ganhou importância no Oitocentos, não apenas como uma 

forma de dominação das classes abastadas sobre as classes populares, mas também como 

um discurso capaz de elevar o Brasil à mesma condição dos países europeus tomados 

como modelo de desenvolvimento e civilidade10. Além disso, havia um forte interesse 

político de centralização do poder em torno de um núcleo comum capaz de lhe dar 

ordenamento e forma. 

[...] observa-se que, na segunda década dos Oitocentos, se intensificam as 
discussões, os projetos e as medidas legais direcionadas à ampliação da 
instrução pública, juntamente com os processos de construção do Estado 
independente e do amadurecimento da ideia de formação de um novo 
Império – o Império do Brasil (MATTOS, 1987, p. 263). 

 

                                                 
8O Colégio Pedro II foi criado em 1837, no mesmo prédio que abrigava o Seminário de São Joaquim, na atual 
Avenida Marechal Floriano. Seu principal objetivo era ordenar as cadeiras avulsas dos estudos menores do 
município Neutro, reunindo-as em mesmo lugar e ordenando-as. Seu curso durava oito anos e estava dividido em 
várias aulas com diferentes disciplinas, tais como: gramática nacional, grego, geografia, latim, matemática, 
desenho, entre outras. Para maiores informações verificar: PENNA, Fernando de Araújo. O "currículo colegial" 
do Colégio Pedro II. In: CHAVES, Miriam Waidenfeld; LOPES, Sonia de Castro. Instituições educacionais da 
cidade do Rio de Janeiro, um século de história (1850-1950). Rio de Janeiro: Faperj, 2009, p. 37-56.  
9De acordo com Romaneli, os colégios secundários, inclusive o Pedro II, no decorrer do século XIX, passaram a 
desenvolver uma função propedêutica, ou seja, deixaram de ter um sentido em si mesmos, fornecendo somente 
os conhecimentos necessários para os alunos conseguissem entrar no ensino superior. O caráter "preparatório" 
assumido pelo colégio Pedro II também foi evidenciado por Penna (2009), que ao analisar o currículo dessa 
instituição, verificou seu caráter humanístico, que visava ao ingresso de seus alunos nos cursos superiores. Para 
um aprofundamento dessa problemática, indica-se o texto: PENNA (op. cit). 
10Para maiores informações sobre a política centralizadora desenvolvida no segundo reinado e suas interlocuções 
com os processos educacionais, verificar: MATTOS, Ilma Rohloff. O tempo saquarema. São Paulo: Editora 
Hucitec, 2004, p. 264-300. 



 
 

O interesse do Estado Imperial pela educação pode ser verificado pelo número de 

leis e regulamentos que se destinavam a ordenar a educação pública, principalmente no 

município da Corte. No entanto, esse interesse, principalmente na segunda metade do 

século XIX, não deve ser visto apenas como um movimento unilateral, em que o Estado 

toma e conduz a população, ao contrário, em diferentes momentos houve participação de 

estratos da população em prol de uma educação que atendesse às suas necessidades. 

Campos (2010) descreve uma série de abaixo-assinados e requerimentos elaborados por 

moradores de freguesias da Corte pouco assistidos pelo Estado Imperial. Nesses 

documentos, há referência à lei de 182711, que determinava a criação de escolas de 

primeiras letras nas localidades com número suficiente de pessoas para serem assistidas. 

Cabe notar que grande parte desses abaixo-assinados e requerimentos foi feita por 

freguesias rurais, afastadas dos grandes centros (CAMPOS, op. cit., p. 146-147).  

Em Campos dos Goytacazes parece ter ocorrido algo semelhante. Em Relatório 

da Câmara Municipal, publicado no dia 31 de janeiro de 1850, na primeira página, seção 

de Instrução Pública, encontra-se a seguinte observação: 

A criação da 2ª aula publica de instrucção primaria da freguezia de S. 
Salvador, e a abertura de mais algumas particulares na mesma freguezia, 
tem satisfeito as exigencias da população da cidade, porem algumas 
freguezias de fora como a de Santa Ritta, S. Gonçalo, S. Sebastiao, S. 
Fidelis, e Aldêa da Pedra, que se achao providas de escolas publicas, se 
resentem da falta de instrucção, em razao de que uma só aula, em 
freguezias tao extensas é improficua para todos os habitantes; pelo que 
reclamao os povos de taes escolas, sendo os professores colocados em 2 
ou 3 pontos das freguezias; e a camara reconhecendo essa conveniencia 
lembra a V. Ex.ª, que a quantia destinada para o pagamento dos 
professores de cada freguezia pode ser dividida em 2 ou 3 gratificações, 
applicadas a aquelles professores que estabelecerem suas escolas 
particulares nos pontos que a camara lhes indicar, como mais 
convenientes á instrucção publica, sendo obrigados os ditos professores a 
ensinar gratuitamente certo numero limitado de meninos pobres 
(MONITOR CAMPISTA, 31/01/1850, ano 14, p. 1). 

 

 Esse fragmento alerta para algo que foi uma constante no período estudado, as 

escolas públicas foram estabelecidas em regiões próximas aos centros de poder, ficando as 

outras localidades desabastecidas ou precariamente assistidas pelos programas de 

                                                 
11A Lei de 15 de outubro de 1827 diz respeito às escolas de primeiras letras, que deveriam ser construídas em 
cidades, vilas e lugares populosos, tanto para meninos como para meninas. Nela se encontra determinações sobre 
o salário que deveria ser pago aos professores, o tipo de método preconizado pelas escolas, entre outras 
providências. Essa Lei amplia e esclarece o artigo 179, parágrafos 32 e 33, da Constituição de 1824. Para 
maiores informações sobre o assunto, sugere-se a leitura de FÁVERO, Osmar. A educação nas constituintes 
brasileiras: 1823-1988. Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 



 
 
instrução primária e secundária. São Salvador, principal freguesia de Campos dos 

Goytacazes e sede do governo municipal, sofreu de forma proeminente maior interferência 

direta da administração pública, com o oferecimento de instrução em quantidade superior 

às das demais freguesias. Também foi nessa região que se edificou o Lycêo de Campos, 

um dos três existentes no Rio de Janeiro, que se destinava à instrução secundária. Outro 

ponto interessante diz respeito a uma não distinção, ou ao menos, uma falta de clareza 

entre o público e o privado. Como forma de sanar o abastecimento de instrução primária 

nas outras freguesias, sugeriu-se o incentivo de subvencionar12 escolas particulares ou 

consignar13 professores particulares para essa função.   

Gondra e Schueler (2008, p. 33) descrevem três etapas pelas quais o processo de 

escolarização pode ser percebido durante o século XIX, são elas: a “elaboração de 

legislações e políticas educacionais”; a "construção de um aparato técnico e burocrático 

de inspeção e controle dos serviços de instrução", tanto para verificar as práticas 

existentes dentro das escolas, quanto para controlar o acesso e a permanência de 

professores; além da confecção de dados estatísticos que serviam "para conhecer e 

produzir representações sobre o próprio Estado e a sua população, elementos 

fundamentais para a governabilidade moderna".  

A promulgação de leis ligadas ao ordenamento da educação pública foi o mais 

notável até então; foram várias as leis, os regulamentos, os debates sobre a educação 

pública, em especial, na província do Rio de Janeiro. Dois anos após a independência, 

deu-se a confecção de nossa primeira Carta Magna, outorgada por D. Pedro I, após a 

dissolução da Assembleia Constituinte. Em seu artigo 179, parágrafos 32 e 33, encontra-

se: 

XXXII – A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 

XXXIII – Collegios, e Universidades, onde serão ensinados os elementos 
das Sciencias, Bellas Letras, e artes (OCTACIANO, 2001, p. 106). 

 

Percebe-se a demarcação de dois níveis de ensino, um destinado a todos os 

cidadãos e outro destinado às elites econômicas e políticas do Império. Uma educação 

                                                 
12A subvenção era um auxílio dado pelo governo às escolas particulares, que em contrapartida deveriam oferecer 
um certo número de vagas para estudantes pobres. 
13A consignação refere-se ao auxílio prestado pelo governo aos professores particulares, que se encarregariam de 
ensinar gratuitamente a alguns alunos pobres.  



 
 
bipartida que atenderia de forma diferenciada os estratos da sociedade14. A referência à 

gratuidade da educação e seu oferecimento a todos os cidadãos, contudo, não garantiu sua 

efetivação na prática. Faltavam professores, livros, locais para as aulas e uma definição 

mais específica sobre a estruturação da educação. Em 15 de outubro de 1827, foi criada a 

primeira lei geral sobre a instrução primária no Brasil, definindo, entre outras coisas, os 

salários a serem pagos ao professorado, o método que deveria ser utilizado nas escolas e 

outras providências. Em 06 de agosto de 1834, foi aprovada a Lei n⁰ 16, que legislava 

sobre a competência da instrução pública. As províncias ficariam incumbidas da instrução 

primária, promovendo-a e legislando sobre ela, através das assembleias provinciais. A 

educação superior ficaria a cargo do governo central, assim como o ensino primário e 

secundário no município da Corte.  

Outras leis foram promulgadas ao longo do período com o intuito de regular a 

instrução pública durante o Oitocentos, como o regulamento de instrução primária e 

secundária do município da Corte, de 17 de fevereiro de 1854. Tais ações visavam a 

"certas noções, certas práticas e sentimentos que deveriam ser gerais assim para as 

primeiras classes como para as classes superiores da sociedade. É essa instrução comum, 

essa identidade de hábitos intelectuais e morais [...] que constituem a unidade e a 

nacionalidade" (MATTOS, 1990, p. 271 apud GONDRA & SCHUELER, 2008, p. 36). 

Diante do cenário exposto, em que se evidenciou, de forma breve, a trajetória de 

criação e consolidação de uma primeira tentativa de “sistema educacional público”, o 

tema da presente pesquisa volta-se para um outro sistema cuja coexistência esteve 

demarcada durante todo o século XIX: a educação doméstica. 

Embora se trate de uma modalidade constatadaem diferentes fontes 

contemporâneas ao momento estudado, fato é, também, que seus registros, muitas vezes, 

estiveram alijados dos documentos oficiais, uma vez que era um processo educacional que 

ocorria na casa, sob sua escolha, vigilância e controle, o que dificulta, sobremaneira, a 

investigação de suas práticas. 

                                                 
14GONDRA e SCHUELER lembram que a constituição de 1824, outorgada por D. Pedro I, apesar de não haver 
menção à palavra escravo ou escravidão, restringia o acesso dos escravos ao sistema formal de ensino, visto que 
este era acessado somente pelos cidadãos. "Nesse sentido, em primeiro lugar, os escravos, como não-cidadãos, 
eram excluídos das práticas de instrução oficial" (2008, p. 208). Entretanto, é importante notar que os escravos e, 
de uma forma mais ampla, os negros criaram e recriaram estratégias para alcançar algum tipo de instrução, 
apesar de, em grande parte, sua educação ser alicerçada na aprendizagem direta de algum tipo de ofício (op. cit., 
p. 226-227).  



 
 

Ainda assim, “vasculhando” em diferentes acervos, foi possível a reconstrução de 

alguns aspectos que podem sugerir a educação doméstica em Campos dos Goytacazes, 

atrelada a suas elites e ao pensamento de fortalecimento do Império do Brasil, majoritária 

durante algumas das décadas estudadas, como se verá no referencial teórico-metodológico 

a seguir.  

 

 

 

 1.2 CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Este estudo caracteriza-se por ser de base bibliográfica e documental. De acordo 

com Severino (2007, p. 127), 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 
disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 
impressos, como livros, artigos, teses, etc., utiliza-se de dados ou 
categorias teóricas já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 
registrados. Os textos tornam-se fontes de temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos outros autores dos 
estudos analíticos constantes nos textos. 

 

Para alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa, foram verificadas 

diferentes fontes impressas que colaboraram para a construção e compreensão do tema 

tratado, como livros escritos por memorialistas15 locais, que serviram de primeiro contato 

com a região estudada e suas especificidades, tais como Feydt (2004) e Rodrigues (1988). 

Em seguida, fez-se a leitura de livros acadêmicos sobre o tema, que colaboraram para a 

construção de um arcabouço teórico-metodológico. Entre eles, podem ser citados: Faria 
                                                 
15 O termo memorialista é usado no sentido empregado por Domingues (2011), que entende os "memorialistas 
como escritores que utilizam diversas ferramentas e fontes em seus textos [...], sem que para isso se utilizem das 
normas metodológicas e teóricas da escrita acadêmica sobre história" (p. 2). Entretanto, isso não significa que 
seus textos não tenham validade, ao contrário, "muitas vezes esses escritores realizam um trabalho de fôlego, 
debruçando-se durante anos sobre arquivos apesar de quase sempre não divulgarem quais os arquivos 
pesquisados, não utilizam referência, e, às vezes, na escrita, misturam o que é de sua autoria com citações de 
documentos" (Ibidem, p. 2). O trabalho dos memorialistas deve ser verificado com cuidado, utilizando-se de 
critérios em sua análise. Para maiores informações, consultar: DOMINGUES, Viviane Pedroso. Especificando a 
validade do estudo sobre os memorialistas através do uso da teoria da consciência histórica. Anais do XXVI 
Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho de 2011. Disponível em: 
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300879525_ARQUIVO_textoanpuh.pdf>. Acesso em: 
26/05/2013. 



 
 
(1998), Gondra e Schueler (2008), Vasconcelos (2005), Faria (1986), Campos (2010), 

entre outros, que contribuíram para o entendimento da problemática levantada.A 

bibliografia estudada serviu de base contextual e analítica, visto ter propiciado um maior 

aprofundamento na configuração da cidade de Campos dos Goytacazes no século XIX, 

bem como das diferentes modalidades de educação desenvolvidas, em especial a educação 

doméstica, dentro de um campo mais amplo de análise. Embora se tenha encontrado 

material bibliográfico profícuo sobre a história de Campos dos Goytacazes, pouco foi 

achado referente à educação, seja ela pública ou privada, no século XIX. 

Compreende-se por pesquisa documental aquela apoiada no estudo e na análise de 

diferentes documentos, neste caso, relevantes para a compreensão da estruturação, das 

possibilidades, das limitações e dos conflitos da educação desenvolvida dentro da casa 

com o auxílio de professores particulares, preceptores, ou mesmo através de membros da 

própria família. Para tanto, foram utilizados materiais documentais diversos, tais como 

jornais impressos, relatos de viajantes e documentos legais produzidos no período. 

Caracteriza-se também por ser uma pesquisa de cunho bibliográfico, utilizando-se do 

trabalho de outros pesquisadores que precederam a análise da temática em voga, entre eles 

o de Vasconcelos, A Casa e seus mestres(2005), no qual a autora trata da educação 

doméstica no município da Corte no século XIX. Outra importante fonte que serviu de 

apoio na construção desta pesquisa diz respeito à obra produzida por Faria, A Colônia em 

movimento (1998), na qual é abordada a construção de Campos dos Goytacazes no século 

XVIII. Nesta obra, a autora, utilizando-se de fontes paroquiais e cartorárias, disserta sobre 

a constituição histórica de Campos dos Goytacazes, assim como sobre aspectos ligados à 

estrutura social e econômica do período. Outra fonte igualmente relevante é a dissertação 

de mestrado de Faria (1986), defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o 

título: Terra e trabalho em Campos dos Goitacases (1850-1920). Também foi utilizado 

como bibliografia base o livro produzido por Gondra e Schueler (2008), Educação, poder 

e sociedade no império brasileiro, que versa sobre a constituição da educação na 

província do Rio de Janeiro, durante o século XIX.  

O tratamento dos dados levantados pela pesquisa é qualitativo, não que isso 

exclua uma análise quantitativa quando necessária. Esteban (2010) afirma que a divisão 

entre pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas só faz sentido no campo 

epistemológico, e não no campo metodológico. A autora também aponta para "a existência 

de um amplo consenso quando a integração de métodos que pode ser verificada na 



 
 
estrutura, no conteúdo e no enfoque adotados em numerosas publicações sobre pesquisa 

social que apareceram nos últimos anos [...]" (ESTABAN, op. cit., p. 37).  

As abordagens se complementam ao longo da análise dos dados, ora sendo usada 

uma abordagem quantitativa para verificar a incidência da educação doméstica em 

Campos dos Goytacazes, ora uma abordagem qualitativa, requerida para dar sentido ao 

material coletado. Becker (apud DENZIN&LINCOLN, 1988, p. 20) usa a expressão 

bricoleur para designar o trabalho de coleta e interpretação de dados, num exercício de 

interpretar e dar sentido ao material coletado. Tem-se, então, a pesquisa qualitativa como 

um "conjunto de atividades interpretativas", que faz uso de diferentes métodos para dar 

sentido ao material analisado, reconhecendo sua temporalidade e transitoriedade, visto que 

novas abordagens podem dar origem a novas interpretações, sendo, contudo, os mesmos 

dados. 

De uma forma mais ampla, esta pesquisa caracteriza-se também por estar inserida 

no campo histórico da cultura, ou seja, na dimensão da história cultural. Como aponta 

Barros (2002, p. 55): 

Apenas para antecipar algumas possibilidades de objetivos, faremos notar 
que ela abre-se a estudos os mais variados, como a "cultura popular", a 
"cultura letrada", as "representações", as práticas discursivas partilhadas 
por diversos grupos sociais, os sistemas educativos, a ação de 
intelectuais, ou a quaisquer outros campos temáticos pela polissêmica 
noção de "cultura".  

 

De acordo com o autor, a história cultural abrange uma ampla dimensão de 

pesquisa, na qual o pesquisador pode se debruçar na realização de sua tarefa. Porém, esse 

pano de fundo maior pode, também, incorporar outras divisões que auxiliem no processo 

investigativo, como a educação, que pode ser compreendida como um dos fatores 

responsáveis pela construção, manutenção e transformação da cultura de um determinado 

grupo ao longo da história, constituindo-se em um campo privilegiado para entender as 

relações que se desenvolvem dentro desse mesmo grupo, sejam elas políticas, econômicas, 

religiosas ou sociais. 

Com esse pressuposto, a principal fonte de análise converteu-se nos anúncios 

publicados no jornal Monitor Campista, que teve suas atividades iniciadas na primeira 

metade do século XIX, em Campos dos Goytacazes. O Monitor Campista é considerado o 

terceiro mais antigo jornal em circulação no país, tendo sido inaugurado em 4 de janeiro 



 
 
de 183416, por José Gomes da Fonseca Parayba e Francisco José Olympio, ambos médicos 

e residentes em Campos dos Goytacazes (CAMPOS, 2004), e findando suas atividades em 

15 de novembro de 2009, não sem inúmeros protestos de seus defensores.  

Na década de 1850, sua tiragem ocorria às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, 

excetuando-se os dias "santos" de guarda. A assinatura trimestral poderia ser feita pelo 

valor de 2$500 rs. Os anúncios eram gratuitos, até o limite de 20 linhas, para os 

assinantes, e custava 240 rs, para anúncios de até quatro linhas, para não assinantes, sendo 

pago um diferencial de 60 rs por linha excedente. Havia a possibilidade de comprar os 

números de forma avulsa pelo valor de 120 rs. O Monitor Campista era editado e impresso 

na Typographia Patriotica, de propriedade de Eugenio Bricolens, na Praça das Verduras, 

n. 16 A.  

Já na década de 1880, o Monitor Campista aparece como propriedade de Atilla de 

Alvarenga, João de Alvarenga e Roberto de Alvarenga. Passou a ser impresso 

diariamente, exceto às segundas-feiras, na rua do Concelho, n. 48. A assinatura poderia 

ser feita por semestre ou por ano, havendo a possibilidade de entregar os números na 

residência dos assinantes, neste caso, a assinatura semestral passaria de 9$000 rs para 

11$000 rs. O valor unitário por exemplar custava 100 rs.  

De acordo com Guimarães (1927, p. 57), o formato do Monitor Campistaobedecia 

ao padrão dos periódicos da época, tendo 32 cm de altura por 23 cm de largura, ou seja, 

seu formado era de tabloide. Essas dimensões foram alteradas duas vezes, a primeira em 

1870, quando passou a ter o formato de 49 cm de altura por 31 cm de largura, e, em 1887, 

quando passou a ser editado com 54 cm de altura por 39 cm de largura. Em suas páginas, 

encontram-se anúncios diversos, tais como oferecimento de serviços, comunicado de 

falecimento, anúncio de peças teatrais, denúncia de escravos fugidos, além do resumo das 

deliberações da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes17.  

O Monitor Campista foi um dentre dezenas de jornais que circularam em Campos 

dos Goytacazes durante o século XIX18. Contudo, nesta pesquisa foram analisados com 

maior ênfase os seguintes periódicos: Correio Constitucional Campista (1831), O 

                                                 
16Essa data é questionada por Theophilo Guimarães, que sugere o dia 4 de julho de 1838 como data de início das 
atividades desse periódico, grafado como O Monitor. Somente a partir de 1840 que sua grafia passa a ser O 
Monitor Campista. Em 1846, o artigo "O" deixa de ser grafado em seu título, circulando a partir de então 
somente como Monitor Campista. (GUIMARÃES, Theophilo. Subsídios para a história do jornalismo em 
Campos. Rio de Janeiro, 1927). 
17Para uma melhor visualização do Monitor Campista e suas várias seções, verificar os anexos A, B, C e D. 
18Verificar anexo E. 



 
 
PharolCampista (1831), O Goytacaz (1831), O Popular (1834), O Mosquito (1834), A 

Evolução (1885), entre outros. Porém, o Monitor Campista se destaca por sua 

regularidade, periodicidade e abrangência local (GUIMARÃES, 1927).  

Campos dos Goytacazes foi um dos primeiros municípios a ter imprensa escrita, 

isso devido, principalmente, ao forte desenvolvimento socioeconômico experimentado 

pela região durante o século XIX, impulsionado pelo crescimento e fortalecimento da 

indústria açucareira. Rodrigues (apud CAMPOS, 2004, p.224) relata que o primeiro jornal 

da região foi o "Correio Constitucional Campista", fundado em 1830 por Antônio José da 

Silva Arcos. Ainda sobre o assunto, o autor afirma,  

[...] A typografia em que se imprimiu essa primeira folha campista, foi 
trazida da França por um professor que os ilustres fazendeiros campistas 
Manoel Pinto Netto da Cruz (posteriormente Barão de Muriaé) e 
Gregório Francisco de Miranda (depois Barão da Abadia) mandaram 
contratar na Europa, para o fim de ensinarem a língua francesa às suas 
filhas (RODRIGUES apud CAMPOS, 2004, p. 224). 

 

O fato do surgimento da imprensa estar associado a um professor francês, trazido 

para Campos dos Goytacazes para ensinar as filhas do barão de Muriaé e o do barão da 

Abadia, é significativo, demonstrando já haver demanda por educação doméstica entre a 

elite campista. Tal fato não foi um caso isolado, como será visto mais adiante, há registros 

da prática de educação doméstica em Campos dos Goytacazes durante todo o século XIX. 

Também desperta a atenção o fato de o professor francês ter sido trazido para ensinar seu 

idioma para as filhas desses dois fazendeiros, o que exemplifica o tipo de educação 

desejada, além de demarcar um lugar social para a educação de meninas no Oitocentos. 

A imprensa, principalmente a escrita, tem apresentado subsídios importantes para 

o estudo da história, no caso desta pesquisa, para a história da educação. Sobre essa 

temática, Nóvoa (apud BASTOS, 2002, p. 169) argumenta: 

A escrita jornalística não foi ainda, muitas vezes, depurada das 
imperfeições do cotidiano e permite, por isso mesmo, leituras que outras 
fontes não autorizam.  Por outro lado, é através deste meio que emergem 
"vozes" que têm dificuldade em se fazerem ouvir noutros espaços sociais, 
tal como na academia ou no livro impresso. A imprensa é, 
provavelmente, o local que facilita um melhor conhecimento das 
realidades educativas, uma vez que aqui se manifesta, de um ou de outro 
modo, o conjunto de problemas desta área. 

 

Dessa forma, o uso de jornais como fonte primária de análise documental poderá 

revelar e habilitar vozes que antes estavam silenciadas pela historiografia tradicional, seja 



 
 
pela dificuldade de acesso a documentos oficiais ou pela falta de registros de fatos que 

faziam parte das vivências diárias e, por isso mesmo, não mereciam destaque oficial, 

como o caso da educação doméstica no Brasil. Isso não significa que os jornais 

representam o "real" vivido em determinada época, antes, devem ser encarados como 

discursos produzidos em períodos específicos e ricos em significados políticos e sociais. 

Nos dizeres Schwarcz: 

[...] ato de escrever não se limita a simplesmente revelar um 
‘conhecimento’, a nossa postura diante dos jornais será a de apreendê-los 
não enquanto ‘expressão verdadeira' de uma época, ou como um veículo 
imparcial de ‘transmissão de informações’, mas antes como uma das 
maneiras como segmentos localizados e relevantes da sociedade 
produziam, refletiam e representavam percepções e valores da época 
(1987, p. 17). 

 

Tem-se, então, a imprensa como excelente recurso de análise da sociedade, 

compreendendo, contudo, que ela se insere dentro de uma ótica própria, na qual diferentes 

interesses são acionados, e o pesquisador que se dedica ao uso das fontes impressas deverá 

ter essa observação durante todo percurso de análise e construção de seu trabalho. Não se 

trata de trazer à luz "verdades", e sim de dar sentido a essas "verdades" com base em seu 

referencial teórico-metodológico.  

A opção pelo Monitor Campista justifica-se pelo fato de ser um dos jornais mais 

antigos de Campos dos Goytacazes, sendo sua publicação constante durante o período 

analisado. Outro fator importante na escolha desse periódico foi o fato de amaior parte do 

acervo estar preservada, ainda que em arquivos diferentes, o que colaborou para a 

concretude dessa pesquisa. Optou-se por analisar os anúncios publicados no primeiro e 

último trimestre de cada ano. Porém, quando necessário, foram verificados exemplares de 

outros meses, para esclarecimentos ou mesmo para a coleta de dados. Devido à extensão 

do período pesquisado, também se optou por restringir a análise aos três primeiros anos de 

cada década, exceção feita à década de 1870, devido à deterioração dos exemplares 

referentes a esse período. O material referente ao Monitor Campista pesquisado pode ser 

verificado no Quadro1. 

 

 

Quadro 1 – Exemplares do jornalMonitor Campista analisados durante a 
pesquisa 



 
 

Local Localização no acervo Descrição / Período 
Biblioteca Nacional – Rio 
de Janeiro 

PRc-SPR 00050 jan.1878 – dez. 1884 
jan.1886 – dez. 1888 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arquivo Municipal Waldir 
Pinto de Carvalho – 
Campos dos Goytacazes 

BR APC JC 14/01 jan. 1850 – dez. 1850 
BR APC JC 14/02 jan. 1851 – dez. 1851 
BR APC JC 14/03 mar. 1854 – dez. 1854 
BR APC JC 14/09 jan. 1860 – dez. 1860 
BR APC JC 14/10 jan. 1861 – dez. 1861 
BR APC JC 14/11 jan. 1862 – dez. 1862 
BR APC JC 14/12 jan. 1863 – dez. 1863 
BR APC JC 14/19 jan. 1870 – dez. 1870 
BR APC JC 14/20 jan. 1871 – dez. 1871 
BR APC JC 14/21 jan. 1872 – dez. 1872 
BR APC JC 14/28 1880 – Péssimo estado de 

conservação, não foi 
possível identificar as datas 
limites. 

BR APC JC 14/29 jan. 1881 – jun. 1881 
BR APC JC 14/30 jul. 1881 – dez. 1881 
BR APC JC 14/31 jan. 1882 – jul. 1882 
BR APC JC 14/32 jul. 1882 – dez. 1882 
BR APC JC 14/33 jan. 1883 – jun. 1883 

BR APC JC 14/34 jul. 1883 – dez. 1883 
BR APC JC 14/35 jan. 1884 – jun. 1884 
BR APC JC 14/36 jul. 1884 – dez. 1884 
BR APC JC 14/37 jan. 1885 – jun. 1885 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

 

 

Outra importante fonte documental que serviu de apoio para a construção das 

argumentações desenvolvidas neste estudo são os relatórios endereçados à Assembleia 

Provincial. Segundo Adabalde (2010, p. 14), "os relatórios presidenciais eram dirigidos 

aos deputados provinciais e se constituíam na materialização das falas dos 

administradores". Dessa forma, os relatórios impressos dizem respeito ao exercício do ano 

anterior, constituindo-se em vantajosa fonte de consulta sobre a dinâmica das políticas 

desenvolvidas no período. Conforme Adabalde (2010, p. 15), 

[...] Deveria haver no mínimo uma sessão desta assembléia ao ano, 
quando então o presidente deveria levar sua fala, que seria base para o 
relatório impresso e publicado posteriormente. Antes de serem 
encaminhados às tipografias, os relatórios dos presidentes eram 
confeccionados como discursos político-administrativos autógrafos para 
serem lidos aos deputados e constituíam descrições detalhadas do estado 
em que encontrava a Província, apontando questões relevantes ao 
desenvolvimento regional. 

 



 
 

Os presidentes eram indicados diretamente pelo Imperador, não tendo um 

mandato específico. Entre suas atribuições constava zelar pela instrução pública, 

administrar os órgãos e serviços provinciais e "nomear, suspender e demitir os 

empregados provinciais" (ib., p. 14).  

Dessa forma, os relatórios do presidente da província do Rio de Janeiro auxiliam 

na compreensão da dinâmica interna à qual estavam submetidos os processos de instrução 

formal e informal. Essas fontes documentais, como dito na página 18 desta dissertação, 

estão à disposição de pesquisadores, professores, alunos ou qualquer pessoa que se 

interesse pelo tema, através do endereço eletrônico: <http://www.crl.edu/brazil>. 

Para a construção desta pesquisa, foram utilizados os relatórios provinciais 

referentes à administração da província do Rio de Janeiro. Optou-se, como visto, pela 

leitura dos relatórios produzidos nos três primeiros anos de cada década analisada, quando 

necessário, a verificação foi expandida a outros períodos. Os relatórios efetivamente 

utilizados podem ser verificados no Quadro 2.  

 

 

Quadro 2 – Relatórios dos presidentes da província do Rio de Janeiro à 
Assembléia provincial usados durante a pesquisa 

Data Autor Localização 
1 de agosto de 1851 João Pereira Darrigue Faro http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/781/ 
1 de agosto de 1852 João Pereira Darrigue Faro http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/782/ 
26 de novembro d 1855 Luiz Antonio Barbosa http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u832/ 
8 de setembro de 1862 José Norberto dos Santos http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/792/ 
8 de setembro de 1873 Manoel José de Fretas Travassos http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/805/ 
8 de agosto de 1871 Matinho Alvares da Silva 

Campos 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/813/ 

8 de agosto de 1872 Bernardo Avelino Gavião Peixoto http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/814/ 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor. 

As questões de estudo que nortearam a presente pesquisa englobam aspectos 

relativos a: Como as famílias de elite educavam seus filhos em Campos dos Goytacazes 

durante os anos de 1850 a 1889? Como eram constituídas essas famílias? Que estratégias 

usavam para educar seus membros? Quem eram os mestres que praticavam essa 

educação? Como eram escolhidos? Como estava estruturada a educação na cidade de 

Campos dos Goytacazes no período abordado? Qual a relação entre a educação oferecida 

por colégios, tanto públicos quanto privados, e a educação aspirada pela elite?  



 
 

As hipóteses que guiaram, inicialmente, a pesquisa foram as seguintes: a 

educação desenvolvida no espaço privado da casa era uma forma de distinção e estratégia 

de resistência na formação das elites campistas; e a educação passa a fazer parte do 

discurso do governo imperial numa tentativa de construção de uma nação mais próxima do 

modelo europeu, ou seja, "moderna e civilizada".  

Os agentes da educação doméstica que apareceram como protagonistas nesta 

pesquisa foram os professores particulares, preceptores e as aulas domésticas. Esses 

agentes já haviam sido localizados na análise de Vasconcelos (2005) sobre a educação 

doméstica no município da Corte, por este motivo, eles serão caracterizados segundo a 

definição da autora: 

Professores particulares – também chamados de mestres particulares ou 
mestres que davam lições ‘por casas’, eram mestres específicos de 
primeiras letras, gramática, línguas, música, piano, artes e outros 
conhecimentos, que visitavam as casas ou fazendas sistematicamente, 
ministrando aulas a alunos membros da família, ou agregados, 
individualmente. Não habitavam nas casas, mas compareciam, para 
ministrar aulas, em dias e horários pré-estabelecidos. Eram pagos pela 
família pelos cursos que ministravam. 

Preceptores – eram mestres ou mestras que moravam na residência da 
família, às vezes, estrangeiros, contratados para a educação das crianças e 
jovens da casa (filhos, sobrinhos, irmãos menores). Por vezes, 
encontram-se preceptores denominados aios ou amos, aias ou amas, 
principalmente quando se trata da nobreza portuguesa. Ainda 
encontramos preceptoras atuando como governantas da casa, ou seja, não 
só administrando a educação das crianças, como administrando também a 
casa. Os mestres preceptores caracterizam-se pelo fato de viverem na 
mesma casa de seus alunos, constituindo-se, assim, dentro da realidade da 
educação doméstica, naqueles que parecem ter o maior custo para as 
famílias, sendo encontrados nas classes mais abastadas. 

Aulas-domésticas – eram aulas ministradas no espaço da própria casa, 
por membros da família, mãe, pai, tios, avós, ou até mesmo pelo padre 
capelão, que não tinham custo algum e atendiam apenas às crianças 
daquela família ou parentela (VASCONCELOS, 2005, p. 12-13). 

 

Além dos agentes acima descritos, a autora apresenta outras modalidades de 

educação igualmente relevantes para esta pesquisa, a do mestre-escola e colégios 

particulares. A primeira categoria caracteriza-se como o mestre recebendo seus alunos em 

sua própria casa, em dias e horários previamente acertados com a família. Eram várias as 

disciplinas ministradas por esses mestres. A segunda diz respeito aos colégios 

particulares, que "eram espaços dedicados à educação de crianças e jovens. Eles se 

constituíam, em sua maioria como ‘escolas-domésticas’, ou seja, em escolas localizadas 



 
 
em espaços adaptados [...]" (VASCONCELOS, 2005, p. 13). Há diversos relatos sobre 

essas instituições na literatura especializada, onde são descritas como sendo acanhadas, 

pouco salubres e inadequadas para a prática do ensino. Nelas também habitavam os 

mestres e sua família, além dos alunos internos. Os cômodos da casa eram adaptados para 

as aulas, não havendo um planejamento arquitetônico específico para elas. Tal interesse, 

em construir locais próprios e projetados para escolas, só é posto em prática com o 

avançar do século XIX em direção ao século XX19. 

Com relação às categorias analíticas para a investigação da educação na Campos 

dos Goytacazes oitocentista, destacam-se as três modalidades majoritárias que conviviam 

neste período, ou seja, o ensino público, dizendo respeito às escolas mantidas pelo poder 

público; oensino particular, referindo-se à educação mantida por iniciativa particular, em 

colégios ou nas próprias casas de seus mestres20; e a educação doméstica, caracterizando-

se por ocorrer na "Casa do aprendiz", sob a tutela da família (Ib., p.17).  

Quanto à organização do estudo, o primeiro capítulo aborda os caminhos 

percorridos para a construção da pesquisa, verificando alguns aspectos da educação 

desenvolvida durante o Oitocentos, que contribuem na compreensão da educação 

experimentada em Campos dos Goytacazes, na segunda metade do século XIX. Também é 

apresentada a estruturação teórica e metodológica seguida para estruturação e análise dos 

dados encontradosdurante a pesquisa. Nesse sentido, são apresentados os instrumentos 

utilizados para sua construção e elaboração, bem como, as fontes utilizadas e o tratamento 

dado a elas.  

No segundo capítulo, é reconstruído o cenário histórico, político e social de 

Campos dos Goytacazes, por meio da leitura de alguns de seus principais pesquisadores, 

na tentativa de embasar os acontecimentos que são discutidos ao longo da pesquisa. 

Assim, é apresentado um panorama histórico e seus protagonistas, desde as primeiras 

incursões sobre a região até o lócus principal, ou seja, a segunda metade do século XIX. 

Tal abordagem fez-se necessária para esclareceralguns aspectos importantes da pesquisa, 

                                                 
19Para maiores informações sobre o processo de construção de prédios específicos para o fazer educacional, 
verificar: CAMPOS, José Carlos Peixoto de. Políticas de Educação Pública na Cidade do Rio de Janeiro (1870-
1930): relações entre o público e o privado na construção da rede de escolas públicas. Tese de Doutorado 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação — PPGE, da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.educacao.ufrj.br/ppge/teses/tese_de_doutorado_jose_carlos_peixoto_de_campos.pdf>. Acesso em: 
12/04/2012. 
20 Algumas vezes, essa modalidade de ensino sofria intervenção direta do governo central através da subvenção 
ou consignação de seus custos. 



 
 
em especial a constituição de Campos dos Goytacazes como uma das principais regiões da 

província do Rio de Janeiro.  

Apesar da importância de Campos dos Goytacazes dentro do cenário do século 

XIX, há pouca produção acadêmica ligada ao estudo da história da educação nessa região, 

o que dificultou o trabalho de pesquisa, principalmente,devido à ausência de estudos sobre 

essa temática. Também nesse capítulo, é construído um panorama sobre a região de 

Campos dos Goytacazes no século XIX, caracterizando seus principais processos 

econômicos e sociais, além de retratadas as elites agrárias do século XIX,visto ser 

justamente nesse estrato da população que a educação doméstica foi requerida.  

No terceiro capítulo, procede-se à análise da educação doméstica propriamente 

dita, caracterizando seus agentes, suas estratégias, suas possibilidades e limites. 

Objetivando uma abordagem ordenada do recorte temporal especificado, optou-se por 

analisar as décadas de 1850, 1860, 1870 e 1880 separadamente, verificando a incidência 

da educação doméstica em cada período especificado, assim como outros aspectos ligados 

à constituição da educação em Campos dos Goytacazes. 

Ao término do estudo, são apresentadas as considerações finais referentes à 

pesquisa, verificando-se se a educação doméstica pode ser considerada uma prática efetiva 

das elites de Campos dos Goytacazes na educação de seus membros.  



2 CAMPOS DOS GOYTACAZES: CENÁRIO E PROTAGONISTAS 

 

 

Figura 2 – Liceu de Humanidades de Campos, antigo palacete pertencente ao barão da 
Lagoa Dourada21. 

 
Fonte: Mapa de Cultura22. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21José Martins Pinheiro recebeu o título de barão da Lagoa Dourada, em 1867. Ele possuía várias propriedades, 
incluindo duas fazendas com moinhos movidos a vapor. A construção de seu palacete efetuou-se no ano de 1864 
e era considerado um dos mais belos da cidade. Todavia, devido a uma série de infortúnios, cometeu suicídio no 
ano de 1876. O palacete foi comprado pela Câmara Municipal para abrigar o Liceu de Humanidades de Campos. 
Para maiores informações, verificar: FARIA, Sheila Siqueira de Castro. Terra e trabalho em Campos dos 
Goitacazes (1850-1920). Dissertação de mestrado. Instituto de ciências humanas e filosofia, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro: Niterói, 1986, p. 246 e 247.  
22 Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/campos-dos-goytacazes/liceu-de-humanidades-de-
campos/#prettyPhoto>. Acesso em: 13/06/2013. 



 
 

Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em 
aprazível vargedo ao sopé de levadas colinas cobertas de mata em parte 
devastada pelo machado do lavrador. Longe em derredor a natureza 
ostentava-se ainda em toda a sua primitiva e selvática rudeza; mas por 
perto, em torno da deliciosa vivenda, a mão do homem tinha convertido a 
bronca selva, que cobria o solo, em jardins e pomares deleitosos, em 
gramais e pingues pastagens, sombreadas aqui e acolá por gameleiras 
gigantescas, perobas, cedros e copaíbas, que atestavam o vigor da antiga 
floresta. Quase não se via aí muro, cerca, nem valado; jardim, horta, 
pomar, pastagens, e plantios circunvizinhos eram divididos por viçosas e 
verdejantes sebes de bambus, piteiras, espinheiros e gravatás, que davam 
ao todo o aspecto do mais aprazível e delicioso vergel23. 

 

 

A cidade de Campos dos Goytacazes está localizada na região norte24 do estado 

do Rio de Janeiro (Figura 3), contando com uma área de 4.027 km quadrados e uma 

população de aproximadamente 463.731 mil habitantes, sendo 418.565 moradores das 

regiões urbanas e 44.490 moradores das regiões rurais da cidade25. A cidade foi, e ainda é, 

conhecida por seus extensos canaviais, que lhe trouxeram fama e fortuna, porém, desde 

meados do século passado, sua principal fonte de renda está ligada à exploração e 

produção do petróleo e seus derivados. A indústria petrolífera campista, através dos 

royalties, vem impulsionando o desenvolvimento da cidade e fomentando os setores de 

serviços e comércio desse município. Mas, nem sempre foi assim, houve um período em 

que a produção açucareira foi responsável pelo impulso desenvolvimentista de Campos 

dos Goytacazes, causando transformações sociais, econômicas e políticas em toda região.  

 

 

 

 

 

                                                 
23Trecho retirado do livro de Bernardo Guimarães, A escrava Isaura, ambientado em Campos dos Goytacazes, 
na primeira metade do século XIX. A descrição da fazenda coincide com o desenvolvimento proporcionado aos 
grandes fazendeiros locais, com o desenvolvimento da indústria açucareira, que será visto no decorrer deste 
capítulo.   
24A região norte do Rio de Janeiro engloba nove áreas, a saber: Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso 
Moreira, Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da 
Barra. Sendo o município de Campos dos Goytacazes o maior em extensão territorial e população. Para maiores 
informações sobre a região norte fluminense, verificar: CARVALHO, Ailton Mota de; TOTTI, Maria Eugenia 
Ferreira (orgs.). Formação histórica e econômica do norte fluminense. Rio de janeiro: Garamond, 2006.  
25Dados disponíveis em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=330100>. Acesso em: 
10/03/2012. 



 
 

Figura 3 – Mapa da região norte do estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: FIRJAN26. 

 

 

Neste capítulo, será, inicialmente, abordado o surgimento, povoamento e 

desenvolvimento da região, dentro de um processo marcado por "meandros" e 

"penumbras", nem sempre esclarecidos pela historiografia, na tentativa de mostrar a sua 

importância entre os vários municípios da província do Rio de Janeiro, notadamente a 

partir da segunda metade do século XVIII.  

Em seguida, são descritas, em parte, as condições históricas da cidade no período 

demarcado por esta pesquisa, acentuando a sua importância dentro da província do Rio de 

Janeiro, como uma das mais prósperas, localizada junto à Corte Imperial. A esse respeito é 

salutar a observação feita por Faria (1986), em sua dissertação de mestrado, 

quandoassevera: "Campos mereceu um destaque econômico, social e político em termos 

de província do Rio de Janeiro. A concessão de títulos de nobreza27, a partir, justamente, 

da década de 1850, pelo Império Brasileiro, espelha esse prestígio" (p. 161).  

                                                 
26O mapa foi retirado do site da Federação de Indústrias do estado do Rio de Janeiro, FIRJAN, no endereço: 
<www.firjan.org.br/data/pages/40288094212F7901012130FD8E9D5C3C.htm>. Acesso em: 18/04/2013. 
27A temática sobre títulos nobiliárquicos será retomada ao longo deste capítulo. 



 
 
 2.1 CAMPOS DOS GOYTACAZES EM SEUS PRIMÓRDIOS 

 

 

A região era originalmente habitada pelos índios "goitacás"28, que dominavam 

grandes extensões de terras. Segundo Noberto (apud FARIA, 1998, p.37), esse nome 

refere-se a várias tribos que habitavam a região no período, entre elas os "goitacá-guaçu", 

"goitacá-jacoritó", "goitacá-mopie" e os "guarus". As regiões habitadas por esses índios 

eram formadas de alagadiços, matas fechadas, lagoas e vastas planícies. Rodrigues, 

citando Lamego (1988, p.15), informa sobre a existência de "centenas de lagoas, de 

brejais e alagadiços; charcos intermináveis, chupados pelo sol e que se alagam depois sob 

chuvaradas [...]". 

Sobre os seus primeiros habitantes, os índios goitacás, chegam diferentes e 

esparsas informações, o que sugere certo desinteresse pela história dos primeiros 

habitantes do Brasil29. Contudo, não é objetivo desta pesquisa fazer um estudo minucioso 

sobre os goitacás, não sendo este o foco principal, mas apenas traçar, em linhas gerais, 

suas principais características e aspectos marcantes de sua cultura, visto serem eles 

importantes fundadores da história de Campos, ainda que com grandes lacunas na 

historiografia brasileira. Feydit, citando Knivet30, assim informa sobre os goitacás: 

Os Ouetacás, não cessam de guerrear seus visinhos, e não recebem 
estrangeiros entre elles para negociarem. Quando elles não se julgam os 
mais fortes fogem com a ligeiresa comparados aos veados. Seu porte sujo 
e asqueroso, seu olhar feroz, e sua physionomia brutal, fazem delle o 
povo mais odioso do Universo; elle se distingue da maior parte dos 
indígenas do Brazil pela sua cabelleira a qual deixam cahir pelas costas e 
só cortam um pequeno círculo na fronte. Sua linguagem não se parece 
com a dos seus próximos vizinhos (2004, p.18). 

Não obstante o interesse e a relevância da descrição feita por Knivet, é preciso 

atenção ao julgar tais palavras. Em primeiro lugar, pelo fato de ser um estrangeiro 

observando uma cultura estranha à sua e, dessa forma, realizando um trabalho de 

                                                 
28 Optou-se por manter a grafia usada pelo autor.  
29Esse desinteresse por nossos índios vem mudando gradativamente nos últimos anos, principalmente, com a 
promulgação da Lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que institui a obrigatoriedade do ensino da história e 
cultura afro-brasileira e indígena, num processo de restituição e resgate das circunstâncias que envolvem a 
construção de nossa nacionalidade e identidade. No entanto, ainda são grandes as lacunas deixadas sobre as 
várias etnias que viveram em território brasileiro e contribuíram para a construção de nossa nação. 
30Anthony Knivet foi um aventureiro inglês que, em 1591, acompanhou o corsário Thomas Cavendish em 
sua segunda viagem à colônia portuguesa na América. Seu relato foi traduzido para o português, 
constituindo-se em rica fonte documental sobre o cotidiano e representações de sua época. 



 
 
interpretação dos signos apresentados, através de seus próprios códigos culturais31. Nesse 

sentido, é interessante observar que todo discurso, seja ele oral ou escrito, está sujeito às 

contingências de que nem o próprio emissor tem completo controle e, ainda, sua 

interpretação será feita por uma outra pessoa que nem sempre domina os códigos do 

emissor.32 

Dadas tais circunstâncias, os goitacás são descritos como guerreiros hostis que 

não cessam de guerrear contra seus vizinhos, não sendo afeitos ao contato com 

estrangeiros e extremamente adaptáveis ao seu meio natural, além disso, são 

pejorativamente chamados de "sujos", "asquerosos", "ferozes" e "brutais". Essa descrição 

não foi uniforme ao longo dos primeiros anos do descobrimento e deve-se muito mais à 

falta de referências, com as quais se pudesse interpretar o novo mundo que se 

descortinava, que necessariamente a uma "verdade inexorável", vista de forma natural e 

inequívoca. O próprio Feydit (2004) detém-se sobre esse ponto, ao argumentar que os 

índios goitacás foram descritos de forma equivocada, visto que somente o olhar do 

colonizador não era suficiente para abranger toda complexidade cultural dos povos dessa 

etnia e que, na realidade, a voracidade com que atacavam os estrangeiros deveu-se à 

necessidade de defesa de suas terras.  Além disso, o autor (2004, p. 22-23) cita o encontro 

entre os "sete capitães"33 com um grupo goitacás, por ocasião da ida daqueles à região 

para tomar posse do território: eles foram recebidos pelos nativos com a partilha de 

alimentos e presentes34. 

Quando se fala em índios, principalmente os goitacás, sobretudo no início da 

colonização, é muito comum associá-los a práticas antropofágicas. Os goitacás, durante 

muitos anos, foram vistos e descritos como vorazes comedores de carne humana, o que 

                                                 
31Além disso, Lamego (1913) apresenta outras características. Segundo esse autor os "goytacàs eram altos, mais 
claros que os outros, dotados de grande força e habeis no arco; não deixavam crescer os cabello, tingiam o rosto 
com succo de genipapo, e nos serviços, costumes e divertimentos, igualavam-se aos Tupinambás" (p. 18). 
32Não há como pretender ler um discurso de forma inocente. Todo discurso, tenha ele a forma que for, é 
repleto de tensões, circulando dentro e ao redor forças que ora convergem e ora divergem, uma disputa de 
poder, do qual nem sempre seu emissor original tem consciência ou domínio total. Para maiores 
esclarecimentos sobre a análise do discurso ler: "A ordem do discurso" – aula inaugural no College 
France, pronuciada em 2 de dezembro de 1970. Michel Foucault, Edições Loyola, 1996. 
33 Os Sete Capitães foram honrados com esse título após terem atuado na guerra contra os franceses e seus 
aliados indígenas, eram Gonçalo Correa, Duarte Correa, Miguel Ayres Maldonado, Antonio Pinto, João de 
Castilho, Manoel Correa e Miguel Riscado. 
34As terras haviam sido doadas em "seis marias" aos referidos "capitães" como reconhecimento aos 

serviços prestados à Coroa Portuguesa, por ocasião da luta contra os franceses na capitania de São Vicente. 
Para maiores esclarecimentos, verificar o livro de Feydit, "Subsídios para a história de Campos dos 
Goytacazes", 2004, páginas 22 e 23. 



 
 
contribuiu para aparecerem, no imaginário dos colonizadores, como feras bestiais. No 

entanto, a antropofagia era praticada por muitas tribos indígenas, inclusive os goitacás, 

mas isso ocorria dentro de um universo cultural regido por regras e preceitos não 

decodificáveis pelos exploradores dos primeiros anos. A carne humana consumida pelos 

goitacás era proveniente de guerras e não de caçadas para provento da tribo, ou seja, era 

de prisioneiros derrotados em combate. No livro de Feydit, Subsídios para a história de 

Campos dos Goytacazes (2004, p. 24-25), encontra-se um relato interessante sobre essa 

prática. Conta-se que durante um embate entre tribos rivais, foi feito um prisioneiro pela 

tribo vencedora e levado como cativo. Ao chegar à tribo vencedora ele foi colocado em 

uma pequena oca e teve a companhia de uma das mulheres da tribo que o serviu de 

diferentes formas. Além disso, ele participou de todas as atividades da tribo, inclusive 

pesca e caça. Ao chegar o dia de seu sacrifício, foi levado às tribos vizinhas para contar 

seus feitos e como ele próprio consumiu muitos de seus adversários. Após seu sacrifício, o 

corpo foi destrinchado e repartido entre os presentes, de tal forma que os guerreiros das 

tribos ficassem com as partes mais fortes do guerreiro sacrificado, pernas e braços, e as 

mulheres e crianças com as outras partes do morto. Apesar de o relato parecer chocante, 

não se deve emitir juízo de valor, antes, é preciso verificar os significados dessa prática 

para os grupos envolvidos e como essas práticas ajudavam na organização de sua própria 

realidade, já que "o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os 

diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de 

uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura" 

(LARAIA, 2009, p. 68). 

 

 

 

  2.1.1 Os primeiros colonizadores 

 

 

O primeiro donatário a receber as terras de Campos dos Goytacazes, assim como 

outras que viriam a compor a Capitania de São Thomé35, foi Pedro Góes da Silveira, em 

                                                 
35A Capitania de São Tomé, também conhecida como Capitania do Paraíba do Sul, abrangia, basicamente, o sul 
do Espírito Santo e o norte fluminense. 



 
 
1536. Esse donatário mandou vir mudas de cana de açúcar da Capitania de São Vicente, 

assim como diversas cabeças de gado, na tentativa de iniciar a colonização das novas 

terras (LARA, 1998, p. 127). Feydit (2004, p. 30) transcreve um trecho da obra de Gabriel 

Soares de Souza, Tratado descritivo do Brasil(1587), no qual este informa sobre Pedro 

Góes: 

Foi um fidalgo muito honrado, cavalleiro experimentado, o qual andou na 
costa do Brasil com Pedro Lopes de Souza, e se perdeu com elle no Rio 
da Prata; e pela afeição que tomou d’este tempo à terra do Brasil, pediu a 
el Rei D. João, quando repartiu as capitanias, lhe fizesse mercê de uma, 
da qual sua S.A. lhe fez mercê, dando trinta léguas de terras ao longo da 
costa, que começariam onde acabava a capitania de Vasco Fernandes 
Coutinho, e d’ahia até onde acabava a de Martin Affonso de Souza;  e 
que não havendo entre uma capitania e outra, lha dava somente o que 
houvesse, o que não passaria dos Baixos dos Pargos.  

 

Apesar da iniciativa de Pedro Góes e de seu companheiro de aventuras Martim 

Ferreira, a vila por eles fundada, vila da Rainha36, não logrou sucesso tendo uma vida 

efêmera, cerca de oito anos. O motivo do fracasso do empreendimento foram os 

sucessivos ataques dos goitacás à vila e ao engenho montado por eles. Não havendo 

alternativa diante da "voracidade dos beligerantes", o empreendimento foi interrompido e 

Pedro Góes, seu sócio e algumas das famílias que residiam na localidade refugiaram-se no 

Espírito Santo. Logo em seguida, ele e seu sócio embarcaram para Portugal, deixando a 

Capitânia abandonada. O empreendimento de colonização foi retomado em 1626, por seu 

filho Gil de Góes, que, associando-se a João Gomes Leitão, deu início a um novo processo 

de reedificação da vila, mas, mais uma vez, são vencidos pela tenacidade dos índios 

goitacás e fracassam na empreitada. Após seu falecimento, a donataria foi incorporada à 

Coroa Portuguesa e por iniciativa de Martin de Sá, então governador do Rio de Janeiro, as 

terras foram doadas em sesmarias aos sete capitães, isso no ano de 1627. Interessante 

notar que além do título de "capitães" esses nobres também possuíam algum tipo de 

parentesco entre si, o que talvez tenha sido fator decisivo na hora da doação.  

Lara, em seu livro Campos da Violência (1998, p. 128-129), informa-nos sobre os 

primeiros anos do novo empreendimento: 

                                                 
36Pesquisas atuais apontam o rio Itabapoana como lugar da criação dessa primeira povoação fundada por Pedro 
Góes em sua tentativa de colonização da região, que ficou conhecida como vila da Rainha. Para maiores 
informações sobre o tema, verificar o endereço eletrônico a seguir: 
<http://www.mimosoonline.com.br/index.php?secao=noticias_exibe&id=990&tema=2>. Acesso em: 
12/03/2013.  



 
 

Os primeiros currais foram levantados em 1633, no Campo Limpo (cabo 
de São Tomé e no Assú), com gado proveniente da ilha de Cabo Verde, 
depois de duas missões para apaziguar os índios Goitacás. Em 1648, dois 
remanescentes dos sete Capitães, Miguel Aires Maldonado e Antônio 
Pinto, associaram-se ao Governador do Rio de Janeiro, Salvador Correia 
de Sá e Benavides, e às Ordens dos jesuítas e beneditinos para a 
exploração da Capitânia. [...] em 1652, mandou levantar um engenho em 
Campos dos Goitacases, com moendas de madeira, tração animal e 
escravos de suas fazendas no recôncavo do Rio de Janeiro e outros, que 
trouxera da África. Em 1627, o General Salvador instituiu seu morgado 
nas partes que lhe couberam do acordo com os Capitães, jesuítas e 
beneditinos, nele vinculando cinquenta currais com oito mil vacas 
parideiras. Ainda que, desde 1656, houvesse algumas engenhocas em 
terras arrendadas, e que jesuítas e beneditinos se dedicassem também à 
lavoura açucareira, predominava a atividade criatória e a produção de 
alguns gêneros de subsistência, que eram também exportados para o Rio 
de Janeiro. 

 

A princípio, Campos dos Goytacazes se caracterizou pela empresa criatória, que 

tinha como objetivo principal abastecer a cidade do Rio de Janeiro com cortes de carne 

bovina. A seguir, outros ramos também foram desenvolvidos, como a agricultura de 

produtos de primeira necessidade, também com vistas ao comércio com a Corte, e a 

plantação de cana de açúcar que, nesse período, ainda era incipiente. Como o próprio texto 

informa, os "sete capitães" não estavam sozinhos nessa empreitada, eles contavam com a 

ajuda dos frades franciscanos e beneditinos, além do apoio do general Salvador Correa de 

Sá, que em 1648, com a alegação de as terras não estarem devidamente demarcadas em 

seu interior, consegue a assinatura de uma escritura de composição, na qual há um novo 

repartimento das terras dos “sete capitães”. Faria (1988. p. 30) assim descreve a nova 

divisão: 

Por essa escritura foram as terras divididas em 12 quinhões, assim 
distribuídos: 4,5 para os capitães e seus herdeiros, 3 para o general 
Salvador Correia de Sá e Benevides, 3 para os padres de companhia de 
Jesus, 1 para o capitão Pedro de Souza Pereira e 0,5 para os frades de São 
Bento. 

 

Tal associação, porém, não teve convivência pacífica, houve vários incidentes 

entre os associados envolvendo a posse de terras, seus limites, o gado e os foros pagos 

pelos moradores do povoado, muitos remanescentes de antigos aventureiros que tentaram 

a mesma indústria em tempos passados.  



 
 

Nesse contexto, ocorreram duas tentativas de fundação de uma vila, uma em 1653 

e outra em 1672, ambas falhando diante da relutância oferecida pelos proprietários legais, 

que viam os seus negócios ameaçados com tal procedimento.  

Em 1674, o general Salvador Correa de Sá consegue a doação da Capitania, agora 

com o nome de Paraíba do Sul, para seus filhos Martim Correa de Sá e João Correia de Sá. 

O primeiro havia recentemente recebido o título de visconde de Asseca. Tal ação não foi 

bem recebida pelos habitantes da região, havendo muito protestos e enfrentamentos 

(FARIA, 1998, p.31).  

A vila de São Salvador foi,então, fundada no ano de 1677, sob a vigência dos 

Assecas. Assim como a vila de São João da Barra, faziam parte das obrigações impostas 

aos donatários, por ocasião da doação em 1674. Não há como precisar o tamanho da vila 

nesse momento, o que se sabe é que ela já contava com "igreja matriz, coberta de palha, e 

Câmara, que funcionava regularmente" (ibidem, p.166). O período que se segue é marcado 

por conflitos internos entre as várias instâncias do poder local: religiosos, moradores, 

donatários, além do governo central no Rio de Janeiro. Toda essa situação levou a Coroa 

Portuguesa a sequestrar por duas vezes a Capitânia de São Tomé, agora com o título de 

Capitânia de Paraíba do Sul, uma em 1713 e outra em 1733. Em ambos os casos, o poder 

político e administrativo voltou às mãos dos Assecas, demonstrando assim a importância 

das manobras políticas que ocorriam nos bastidores do poder em Portugal.  

No ano de 1748, um novo levante, envolvendo habitantes locais, entre eles uma 

mulher de nome Benta Pereira de Souza37 e seus filhos, resultou no cerco militar à região 

por tropas reais. Em 1752, a capitania novamente é sequestrada pela Coroa Portuguesa e a 

sua administração passou a ser responsabilidade do ouvidor da Comarca do Espírito 

Santo, apesar de continuar pertencendo à Capitania do Rio de Janeiro. Os vários 

envolvidos nos levantes que aconteceram durante a administração do visconde de Asseca 

                                                 
37 Benta Pereira é considera uma heroína local por sua luta contra o visconde de Asseca e seus ditames na região 
de Campos dos Goytacazes. Seu nascimento ocorreu provavelmente entre 1673 a 1700 – não há registros 
confiáveis – e sua morte foi registrada em 22 de dezembro de 1765. Filha de um padre, Domingos Pereira de 
Serqueira, do qual recebeu em herança muitas terras na planície campista e, provavelmente, uma educação 
esmerada, visto ter escrito um "longo" memorial sobre a situação da vila de Campos dos Goytacazes ao 
governador do Rio de Janeiro, José Antônio Gomes Freire de Andrade. Foi casada com Pedro Manhães Barreto, 
com o qual teve vários filhos e filhas, uma delas se destacou durante o levante de 1748 à câmara municipal, 
Mariana Barreto, que após a derrota dos revoltosos foi presa e condenada ao degredo. Benta Pereira e sua filha 
retratam uma história que ainda está para ser contada, ou seja, a participação das mulheres na construção de 
Campos dos Goytacazes. Para maiores informações, verificar: SCHUMAHER & SCHUMA (Org.). Dicionário 
mulheres do Brasil: de 1500 até a atualidade – biográfico e ilustrado. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 103-
104.   



 
 
foram perdoados e seus bens restituídos. Para que não houvesse dúvidas sobre a posse da 

terra, em 1771, a Câmara recebeu ordem para que todos os sesmeiros apresentassem seus 

títulos e mandassem medir suas terras, apaziguando assim, os conflitos que envolviam os 

vários sesmeiros e moradores que não sabiam ao certo para quem deveriam pagar os foros.  

Após esse episódio, a Coroa optou pela compra da capitânia, sendo a população 

do local responsável por parte do pagamento. Todavia, os Assecas continuaram com suas 

terras e produção na área, sob a forma de morgado38, retirando-se somente em 1848, 

quando foi extinta a lei do morgadio, vendendo suas posses aos locais (FARIA, 1998, p. 

32).   

Durante os anos seguintes, principalmente no final do século XVIII e início da 

primeira metade do século XIX, Campos dos Goytacazes foi, cada vez mais, 

caracterizando-se por suas plantações de cana de açúcar e sua crescente indústria 

açucareira, o que contribuiu para seu desenvolvimento econômico e sua posição de 

destaque dentre os municípios da província do Rio de Janeiro, marcando, ao mesmo 

tempo, "o fim dos grandes conflitos pelo domínio da região"(Ibidem, p. 33).  

O período de estabilidade social e política que se seguiu favoreceu o crescimento 

e o desenvolvimento da região, com o aumento e diversificação da população, assim 

como, dos negócios nela realizados. Como relata Faria (1988, p. 166): 

Nesse período passaram a residir na Vila pessoas com diversas profissões 
manuais, como carpinteiros, sapateiros, ourives, alfaiates, calafates, 
pequenos oficiais da Câmara, médicos ou ‘licenciados’ (quando pobres), 
padres, rendeiras, costureiras, lavadeiras, criadas e, principalmente, 
negociantes. 

 

O aumento da população pode ser verificado por meio dos registros de batizados 

e casamentos da Freguesia de São Salvador de Campos dos Goytacazes39, entre os anos de 

1750 a 1800. Neles percebe-se que no ano de 1750 a Freguesia realizou 1.396 batizados, 

número bem menor que o realizado em 1800, que foi de 2.393. O mesmo ocorre quando se 

analisa os registros de casamentos, sendo 290 realizados em 1750, em contraste com os 

700 celebrados em 1800. O número de batizados, bem como o número de casamentos 

                                                 
38Bens vinculados a sucessores, primogênitos, de uma determinada família. Esses bens são passados de uma 
geração a outra sem que possam ser vendidos ou divididos entre os membros da família. Disponível em: 
<http://www.brasiliana.usp.br/en/dicionario/2/morgado>. Acesso em: 01/05/2013. 
39A Freguesia de São Salvador de Campos dos Goytacazes, era a considerada a mais populosa do período, na 
qual se concentravam os poderes políticos e administrativos de Campos dos Goytacazes. Também foi a região de 
maior produção canavieira do período demarcado nesse estudo. Em outras freguesias a produção açucareira 
dividia o espaço com outras culturas, como o café e alimentos de subsistência.  



 
 
realizados no ano de 1800, demonstra um aumento considerável da população local, fato 

esse que só pode ser atribuído às migrações que ocorreram nesse período para esta região 

(Ibidem, p. 170).  

 

 

 

  2.1.2 O ciclo do açúcar 

 

 

As primeiras plantações de cana de açúcar datam do século XVII, porém, nesse 

período, Campos dos Goytacazes se caracterizava mais por sua criação de gado e, somente 

mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, essas plantações vão tomar lugar de destaque dentro 

da economia campista. Lamego (1943) pondera que, no início do século XVIII, Campos 

dos Goytacazes contava com aproximadamente 37 engenhos, sendo em sua maior parte 

propriedade de pequenos agricultores. Esse número irá se modificar com o passar do 

tempo a tal ponto que, no espaço de apenas 14 anos, entre 1778 e 1793, 223 novos 

engenhos foram construídos na região (LAMEGO, 1943, p. 27). Entre os motivos 

apresentados para esse crescimento, estão a decadência da produção no recôncavo da 

Guanabara, a dinamização da cidade do Rio de Janeiro, elevada a sede do governo geral, 

as transformações provocadas pela exploração do ouro das Minas Gerais e a expulsão dos 

jesuítas, em 1759, o que liberou vastos territórios para o plantio da cultura açucareira em 

Campos dos Goytacazes. 

Além disso, a compra da capitania por parte da Coroa propiciou as condições 

necessárias para o desenvolvimento da cultura da cana de açúcar, uma vez que os conflitos 

pela terra haviam sido reduzidos. A segurança e a estabilidade política propiciaram maior 

enraizamento da população na região, aumentando as atividades ligadas à agricultura, 

principalmente a canavieira (FARIA, 1998, p. 32). 

Muitos desses engenhos na realidade eram de dimensões modestas e sua 

tecnologia rudimentar, usando a tração animal como forma de movimentar a moenda e, 

dessa forma, obter o produto base da fabricação do açúcar, o caldo da cana. Tem-se uma 

descrição desse sistema produtor, realizada por Couto Reis, que por ordem de D. Luiz de 



 
 
Vasconcelos escreve, em 1785, um texto intitulado Descrição geográfica, política e 

cronológica do distrito de Campos dos Goitacazes, que serviria de explicação do mapa 

topográfico do mesmo território. Nele se lê: 

Para a casa da fábrica que comumente é a mesma da vivenda, tudo serve. 
O fim principal é moer cana e fazer açúcar. [...] Ha engenhoca que não 
tem cobertura, senão espaço que ocupam as moendas, cuja cobertura 
ainda a roda, por estar armada por cima das almanjarras e só mõe em 
tempo de sol; outro há, senhor de tais engenhocas que não possui escravo 
algum e se serve com a sua família, filhos irmãos, mulher alugados. [...] 
Faz-se incrível o que se conta de algumas dessas fábricas que assim 
mesmo fazem muito açúcar com que se remedeam os donos e vão 
deixando de cultivar outros cultivos a que antes se aplicavam. Nesse 
andar passam a adquirir melhores utensilios e alguns escravos, já com o 
produto de suas economias, já com o crédito que lhes facilitam os 
mercadores alguns chegam a montar engenhos (REIS, 1785 apud 
LAMEGO, 1943, p. 27).  

 

Nota-se no texto de Couto Reisque a maior parte dos engenhos destinados à 

fabricação do açúcar era de pequena proporção, não existindo uma infraestrutura 

avançada, ao contrário, eram modestos e serviam tanto de vivenda como para o trabalho. 

As moendas eram de madeira e tracionadas por força animal. Toda a família era usada no 

trabalho e os escravos, quando existiam, eram alugados. Porém, o autor chama a atenção 

para a produção desenvolvida nesses locais, enfatizando a fabricação do açúcar e a 

rentabilidade para os donos de engenho que, com o lucro obtido com a venda do açúcar, 

podiam aplicar em melhorias das instalações e compra de escravos. Diante do crescimento 

e desenvolvimento da indústria açucareira,a criação de gado foi sendo deixada de lado, 

dando lugar às lavouras de cana de açúcar. 

Vale ressaltar que, apesar de grande parte dos engenhos e engenhocas que 

existiam em Campos dos Goytacazes nesse período serem de proporções modestas, havia 

também os grandes engenhos, com vastíssimas extensões de terras, como o caso da 

Fazenda do Colégio40, de Joaquim Vicente dos Reis, que possuía, em 1781, 1.482 

escravos a seu serviço, produzindo algo em torno de 8.618 arrobas de açúcar e 10.550 

medidas de aguardente por ano (LAMEGO, 1943, p. 28). Essa temática será retomada 

ainda neste capítulo, ao tratarmos da vida aristocrática: constituição da elite campista.  

                                                 
40Trata-se da antiga propriedade jesuítica, em Campos dos Goytacazes, arrematada por Joaquim Vicente 
dos Reis, junto com outros dois sócios, em 1781, após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, em 
1759. As terras dessa possessão estendiam-se desde as praias do Furado e São Tomé até as elevações de 
Itaoca. Para maiores esclarecimentos, verificar: RIBEYROLLES, Charles. Brasil pitoresco. Rio de Janeiro: 
Editora Vila Rica, 1980.  



 
 

Lara (1988) aponta que, em 1779, foi apresentado ao Marquês do Lavradio41, 

Vice-rei do Brasil, uma relação contendo informações significativas sobre o município de 

Campos. Nela verifica-se que das  

159 fábricas que estavam funcionando naquele ano produziam 
aproximadamente 1.760 caixas de açúcar (cerca de 61.600 arroubas) para 
seus proprietários e 104,5 pipas de aguardente. Ao que pode acrescentar 
400 caixas (ou 14.00 arroubas) pertencentes a lavradores de cana que não 
possuíam engenho e 23 pipas produzidas por engenhocas exclusivamente 
de aguardente – o que perfaz uma produção total de 2.160 caixas de 
açúcar (75.000 arroubas) e 127,5 pipas de aguardente (LARA, 1988, p. 
133). 

 

A maior parte dos engenhos estava localizada no perímetro entre a Lagoa Feia e o 

Rio Paraíba do Sul, assim como às margens do Rio Muriaé. As principais freguesias dessa 

região eram São Salvador, São Gonçalo e São Sebastião.A proximidade com os rios da 

região facilitava o abastecimento de água e o transporte de mercadorias, visto que as 

estradas eram raras e, quando existiam, eram acidentadas demais. Essa situação foi 

gradativamente modificada com a construção de estradas de ferro ao longo do século XIX.  

Observando o Gráfico1, pode-se verificar o crescimento que a indústria 

açucareira teve em Campos dos Goytacazes durante o século XVIII, lembrando que nesse 

período a produção açucareira não estava concentrada nas mãos de poucos produtores, ao 

contrário, ela espalhava-se por uma rede que comportava inúmeras famílias, situação essa 

modificada ao longo do século XIX. Faria (1986, p. 141) chama a atenção para o fato de, 

na década de 1850, o número de engenhos ter diminuído para 363, em oposição às 700 

unidades que existiam em 1827. Contudo, nota-se que o desenvolvimento da produção 

açucareira da região aumentou a partir da segunda metade do século XIX, fato esse 

atribuído ao desenvolvimento de novas técnicas de cultivo e beneficiamento da cana de 

açúcar, assim como, ao avanço tecnológico das unidades produtoras. Acrescente-se aos 

fatores citados, 

A localização da região; a construção de estradas-de-ferro na década de 
1870, a fertilização da terra; o clima; o relevo pouco acidentado na zona 
de planícies, facilitando a utilização de arados, grades, tratores e outros 
instrumentais agrícolas, minimizando o montante do trabalho humano; a 
existência de áreas ainda passíveis de cultivo dentro dos limites das 
unidades; a ampliação do mercado de consumo decorrente da grande 

                                                 
41D. Luís de Almeida Portugal e Mascarenhas, 5⁰ conde de Avintes e 2⁰ marquês do Lavradio, foi o 11⁰ 
Vice-rei do Brasil, governando de 1769 a 1779. Fonte: <http://www.arqnet.pt/dicionario/lavradio2m.html>. 
Acesso em: 18/08/12. 



 
 

imigração para o Centro-Sul, e várias outras circunstâncias, impediam o 
abandono destas atividades e estimulava aqueles que possuíam capital a 
investir ou reinvestir na produção (Ibidem, p. 249). 

 

Dessa forma, a produtividade açucareira foi promovida por uma série de 

circunstâncias que nem sempre estavam sob o controle de seus investidores, o que 

colaborou para a superação da crise provocada pela rarefação da mão de obra escrava nos 

decênios finais do século XIX. 

 

 

Gráfico 1 – Crescimento da indústria açucareira em Campos dos Goytacazes, durante o 
século XVIII 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor42. 

 

 

A produção açucareira em Campos dos Goytacazes tomou grande impulso no 

século XIX, sendo a sua segunda metade considerada o período áureo da produção. Cabe 

notar que nesse cenário há diminuição das unidades produtoras, apesar do crescimento da 

produção. A partir do final do século XVIII, e daí por diante, os pequenos e médios 

engenhos da região foram sendo comprados e anexados a unidades maiores, dando origem 

aos Engenhos Centrais e às Usinas de processamento, como aponta Faria (1986, p. 162): 

                                                 
42Gráfico elaborado pelo autor com base nos dados colhidos em: SOUZA, Horacio de. Cyclo Aureo – História 
do 1⁰Centenario da Cidade de Campos – 1835 a 1935. Campos: Damadá Artes Gráficas e Editora, 1935. 



 
 

A multiplicação do aperfeiçoamento técnico, com instalação de caldeiras 
a vácuo, moendas cilíndricas horizontais, cristalizadores de centrifugação 
(para a produção de açúcar branco de melhor qualidade) e outras, 
caracterizou a mudança da dominação das unidades açucareiras de 
engenho para usina e engenho central. Os dois últimos não se 
diferenciavam no montante de modernização técnica, mas na divisão das 
etapas de produção. Enquanto o primeiro tanto cultivava a cana quanto a 
processava, o segundo só produzia o açúcar. Os proprietários de 
engenhos centrais, em tese, deveriam aplicar seus esforços no setor de 
beneficiamento, enquanto os fazendeiros o fariam na plantação. 

 

 O Engenho Central de Quissamã foi o primeiro a surgir na região, ele 

comportava outros sete engenhos que funcionavam isoladamente. Esse tipo de associação 

não eliminou o pequeno e médio proprietário, mas transformou as relações produtivas, 

ficando esses últimos como fornecedores de matéria prima e não mais como 

beneficiadores de todo o processo.  

 

 

 

 

 2.2 CAMPOS DOS GOYTACAZES NO SÉCULO XIX 

 

 

A vila foi elevada ao status de cidade em 28 de março de 1835, sob o nome de 

Campos dos Goytacazes, até então, vila de São Salvador dos Campos. Também foram 

elevadas à mesma categoria a vila Real da Praia Grande, sob o nome de Niterói, e a vila 

da Ilha Grande, sob a designação de Angra dos Reis. 

Quando Campos teve fóros de cidade em 28 de março de 1835, era 
grande seu atrazo. [...] As ruas, excetuando um pequeno trecho da rua dos 
Mercadores (Direita), não tinham pavimentação. Nas demais, existiam 
muitos atoleiros e mesmo pantanos. A Lagoa do Furtado ou, do Osório 
ocupava grande área da cidade, estendendo-se desde a rua da 
Constituição (Alberto Torres), até a rua Formosa, que muitos anos mais 
tarde foi aberta ao público. A iluminação da cidade era feita por 100 
lampeões de azeite de peixe de má qualidade, de sorte que a fumaça 
enegrecia os vidros e aqueles ficavam em completa escuridão 
(LAMEGO, 1943, p. 19).  



 
 

Horácio de Souza (apud RODRIGUES, 1988, p.56), corrobora com o quadro 

pintado acima, informando que a cidade contava com aproximadamente sete mil 

habitantes, "uma dúzia e meia de ruazinhas estreitas e tortuosas, seis travessas quase todas 

sem pavimentação, crivadas de atoleiros, à míngua de iluminação pública sendo esta feita 

de 74 lampiões de azeite de peixe [...]". Dessa forma, tem-se um quadro lastimável da 

cidade de Campos dos Goytacazes no início da primeira metade do século XIX. Uma das 

explicações possíveis para essa situação refere-se ao fato de que grande parte da vida do 

campista era desenvolvida nas regiões rurais, ficando o centro urbano abandonado, ou ao 

menos, relegado aos ditames do tempo. No entanto, essa situação começa a mudar com o 

desenvolvimento do comércio açucareiro na região, fazendo com que os velhos lampiões 

de óleo de peixe fossem substituídos, em 1848, por outros que usavam o gás de hidrogênio 

líquido como combustível e, estes, por outros que usavam o gás corrente como 

combustível, isso no ano de 1872. Campos dos Goytacazes também foi a primeira cidade 

brasileira a receber iluminação elétrica. A inauguração do novo sistema ocorreu no ano de 

1883 e contou com a presença do imperador D. Pedro II.  

Campos dos Goytacazes passou, portanto, de uma pequena vila, em 1677, com 

cerca de 150 moradores, para uma cidade de sete mil habitantes. Assim, no limiar do 

Oitocentos, era preciso modernizar a cidade, cuidar de sua infraestrutura, afinal ela era a 

terceira maior cidade da província do Rio de Janeiro. Para suprir essas necessidades, ruas 

foram abertas, outras tantas receberam pavimentação, os brejos foram aterrados e o Rio 

Paraíba do Sul começou a receber a atenção devida com a construção de novas muralhas 

para contenção das águas em épocas de cheias, como a ocorrida em 183343. 

As transformações mais notáveis ocorridas em Campos dos Goytacazes, nesse 

período, dizem respeito à infraestrutura da cidade. Era preciso dinamizar o escoamento da 

produção açucareira da região e para esse fim não foram poupados esforços. Entre eles, 

pode-se citar a construção da estrada de ferro ligando a cidade de Campos dos Goytacazes 

à de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 21 de julho de 1873. Um ano após, inaugurava-

se outra importante ferrovia ligando Macaé a Campos, em 4 de agosto de 1874. Já em 

1875, foi inaugurado o trecho que ligava a cidade de Niterói, então capital da província, a 

Campos. Estas ferrovias serviam não para fazer o transporte de passageiros, mas, 

                                                 
43Segundo Rodrigues (1988, p. 54), isso ocorreu em 2 de fevereiro e causou grande estrago à vila. O rio 
subiu com violência tal que deixou um rastro de destruição por onde passou, várias casas foram destruídas, 
animais mortos, lavouras arruinadas.  



 
 
principalmente, para escoar o açúcar produzido na região, assim como outros produtos de 

menor monta (RODRIGUES, 1988, p. 92-96). Faria (1986, p. 195-196) corrobora com 

essa percepção ao afirmar que, 

[...] a criação de estradas de ferro e seu traçado não estavam ligados à 
produção de alimentos. A evolução dos caminhos que escoavam a 
produção dos Campos dos Goitacases (sic) acompanhou a "marcha da 
produtividade". Para o escoamento do açúcar da planície, freguesias de 
São Gonçalo, São Sebastião e São Salvador, foram instaladas as estradas 
de ferro de São Sebastião, inaugurada em 1873, e de Campos a Macaé, 
aberto seu tráfego em 1875. Para o café do norte fluminense (Itaperuna, 
São Fidelis e Bom Jesus de Itabapoana) e do Sul do Espírito Santo foi 
implantada a estrada de ferro do Carangola, iniciada em 1875 e, a cada 
ano, inaugurado um ramal.  

 

Dessa forma, compreende-se que os investimentos na infraestrutura estavam 

atrelados, principalmente, ao escoamento da produção açucareira, seguida da cafeeira, 

segunda maior cultura desenvolvida na região, e da produção de aguardente, terceiro 

produto mais comercializado. Os produtos que faziam parte do comércio interno, tais 

como a farinha, o feijão, o arroz, as frutas, o fumo, entre outros, eram transportados de 

outras maneiras. 

Outra importante obra foi a construção do canal Campos-Macaé, ligando as duas 

cidades e que tinha como finalidade facilitar o escoamento da produção agrária da região. 

Apesar de o projeto ser antigo, datando do final do século XVIII, somente em 1837, por 

força do Decreto Imperial de n⁰ 85, as atividades referentes ao levantamento das despesas 

e ao planejamento foram postas em prática. As obras reiniciaram em 1845 e terminaram 

em 1875, sendo o dito canal inaugurado oficialmente em 1872. O projeto parecia ser 

grandioso e necessário ao desenvolvimento econômico da região, uma vez que por meio 

dele todos os produtos produzidos seriam levados até o porto de Macaé e dali despachados 

para o Rio de Janeiro. Porém, a obra perdeu seu brilhantismo, já que, devido à demora em 

sua execução, outras foram realizadas, reduzindo a sua importância. Dentre estas outras 

estão a abertura de novas ruas, a construção de pontes, o desenvolvimento da malha 

ferroviária que alcançou grande impulso nesse período. 

De acordo com Moretto (2011, p. 50-51),  

Em 1875 o funcionamento da estrada de ferro Macaé - Campos, a partir 
do dia 14 de janeiro, potencializa o fim à utilização do Canal e leva-o ao 
esquecimento. Os quase dois mil contos de réis consumidos com sua 
construção não tiveram o retorno esperado com a construção da estrada 
de ferro, tornando o canal obsoleto alguns anos depois. Unindo-se ao 



 
 

advento das ferrovias, a criação das rodovias tomou a utilidade do Canal 
Campos - Macaé, e transformaram os canais de navegação em canais de 
drenagem. Enquanto o trajeto pelo Canal levava de dez (10) a treze (13) 
horas de viagem, no trem gastava-se cerca de quatro (04) horas. 
Buscando o lucro do transporte do açúcar e outras cargas, a ferrovia 
construiu outras ligações até os armazéns dos maiores engenhos. 

 

A região norte da província do Rio de Janeiro, onde se localizava Campos dos 

Goytacazes, no final do século XVIII, tinha cerca de trinta mil habitantes, sendo mais de 

50% deles escravos. Essa proporção entre a população livre e escrava não se alterou muito 

ao longo do século XIX, com exceção das últimas décadas antes da proclamação da 

abolição da escravatura, em 1888.  

Detalha essa visão Horacio de Sousa ao citar em seu livro, Cyclo Aureo – 

História do 1⁰ Centenario da Cidade de Campos – 1835 a 1935, um trabalho de 

recenseamento urbano realizado em novembro de 1838, pela Câmara da cidade, no qual se 

encontram os seguintes dados, demonstrados no Quadro 3. 

 

 

Quadro 3 –Recenseamento urbano realizado em novembro de 1838 pela Câmara 
Municipal de Campos dos Goytacazes 

Homens Mulheres 

Brancos 1967 Brancas 2026 

Pretos livres 177 Pretas livres 307 

Pretos escravos 6780 Pretas escravas 4338 

Pardos livres 528 Pardas livres 786 

Pardos escravos 299 Pardas escravas 270 

Índios 8 Índias 5 

Total de habitantes (H) 9727 Total de habitantes (M) 7732 

Fonte: SOUZA, Horácio de. Cyclo Aureo – História do 1⁰Centenario da Cidade de Campos – 
1835 a 1935. Campos dos Goytacazes: Damadá Artes Gráficas e Editora, 1935, p. 152. 

 

 

Por meio dos dados apresentados, pode-se perceber que, em 1838, a diferença 

entre a população livre e a escrava pouco se alterou, permanecendo os escravos em 

número maior que os livres. Se somado o fato de que alguns livres eram pretos, tem-se um 



 
 
quadro de maior distorção entre as duas populações. A fim de tornar clara essa diferença 

entre as duas populações, foi elaborado o Gráfico 2, que mostra de forma esquemática a 

distorção entre escravos e livres na malha urbana de Campos em 1838.   

Vale ressaltar que o gráfico refere-se somente aos dados da população urbana, 

excluindo-se toda a população rural que correspondia à maior parte da população que 

vivia na cidade de Campos nesse período. Esses dados corroboram a compreensão da 

constituição social de Campos dos Goytacazes no século XIX, que nesse momento era 

formada por maioria escrava (67%), em oposição à população livre (33%). Os sujeitos que 

irão constituir o foco de atenção da instrução primária será justamente a população livre, 

visto que, de acordo com a constituição de 1824, no artigo 179, parágrafo 32, a instrução 

primária pública era gratuita a todos os cidadãos, excluindo-se os escravos. 

Para os escravos e seus descendentes estava reservada a aprendizagem do dia a 

dia, o aprender fazendo, através da observação e imitação dos mais velhos. Sobre a 

educação de negros no século XIX, Gondra e Schueler (2008, p. 226) informam: 

[...]Processos de aprendizagem ancorados no convívio direto com os 
adultos, na observação da prática social, indicavam a centralidade dos 
mecanismos difusos de transmissão de saberes, tradições culturais, 
brincadeiras, jogos, técnicas, valores morais e normas de conduta na 
educação de crianças e jovens naquela sociedade, não apenas para os 
negros, escravos e libertos, como também para os grupos indígenas e para 
a população livre e pobre em geral.  

 

Chalhoub (2012, p. 46), ao analisar o censo de 1872, verificou que "nenhum 

cativo frequentava escola primária. Em consequência, havia no país 1.401 escravos que 

sabiam ler e escrever em mais de 1,5 milhão deles, o que resulta numa taxa de 

‘alfabetização’ de 0,08%". Como não cidadãos, os escravos estavam alijados dos 

processos formais de educação edificados ao longo do século XIX, o que não significa que 

não havia outras formas de aprendizagem. Além da que ocorria através do convívio das 

novas gerações com as gerações mais velhas, iniciativas isoladas colaboraram para o 

processo de instrução dessa significativa parte da população. Castro (1961, p. 12), ao 

descrever a aristocracia rural fluminense, cita que o irmão de Pedro Correa de Sá, futuro 

barão de Tinguá, era "proprietário tão rico que mantinha escolas para seus escravos e uma 

belíssima banda de música [...]". Percebe-se, dessa forma, que apesar de estarem 

formalmente excluídos dos processos legalmente instituídos, houve espaços de negociação 

entre senhores e escravos ao longo do século XIX. 



 
 
Gráfico 2 – Distorção entre escravos e livres na malha urbana de Campos dos Goytacazes 

em 1838 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor44. 

 

 

Outro documento importante que informa sobre a população de Campos dos 

Goytacazes nesse período é o relatório apresentado pelo presidente da província 

conselheiro Luiz Pedreira do Couto Ferraz ao vice-presidente, João Pereira Darrigue Faro, 

em 5 de maio de 1851. Nele, há três quadros estatísticos sobre os moradores da província 

do Rio de Janeiro em seus vários municípios. Os quadros estatísticos foram montados com 

base no recenseamento da população ocorrido no ano anterior, 1850. Trata-se de um 

quadro sinóptico, mas bastante interessante, pois nele há dados sobre a idade e o número 

de moradores de Campos dos Goytacazes, tanto da população livre quanto da população 

escrava, o que colabora para se entender a configuração sócio-política dessa região.  

Em 1850, a maior parte da população livre encontrava-se na Freguesia de São 

Salvador, sede do poder administrativo e político do município, sendo a faixa etária de 0 a 

14 anos a mais significativa. A partir dessa idade, havia um decréscimo da população, ou 

seja, quanto maior a idade, menor a representatividade de faixa etária no total da 

população local. Entre as freguesias com maior densidade demográfica estão as de São 

Salvador, Santa Rita da Lagoa de Cima, São Sebastião e São Gonçalo. Pode-se observar 

essa situação no Gráfico 3, abaixo: 

 

                                                 
44Gráfico elaborado pelo autor com base nos dados colhidos em: SOUZA, Horacio de. Cyclo Aureo – História do 
1⁰ Centenario da Cidade de Campos – 1835 a 1935. Campos: Damadá Artes Gráficas e Editora, 1935, p. 152. 



 
 

 

Gráfico 3 – Comparativo entre a idade e a expectativa de vidada população livre 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor45. 

 

 

Já em relação à população escrava percebe-se, conforme o Gráfico 4, certa 

diversidade no que se refere à idade dos escravos, variando de freguesia para freguesia. 

No entanto, pode-se constatar que o maior número de escravos encontra-se na faixa etária 

dos 14 aos 40 anos. A partir dos 40 anos e daí por diante, há uma vertiginosa queda do 

número de escravos, o que pode ser explicado devido à baixa expectativa de vida dessa 

população que era submetida a condições de vida e trabalho muito aquém do ideal. Além 

disso, a concentração de escravos com 14 a 40 anos, considerados em idade produtiva, 

ocorria justamente nas áreas dedicadas ao cultivo da cana de açúcar. Em outras áreas, 

como santo Antônio de Pádua, que desenvolvia uma agricultura diversificada com base no 

trabalho familiar, a concentração de escravos nessa idade diminui drasticamente. 

 

 

 

 

                                                 
45Gráfico montado pelo autor com base nos dados colhidos no Relatório apresentado à Assembléia Provincial de 
1851, pelo vice-presidente da província do Rio de Janeiro, João Pereira Darrigues Faro. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u824/000100.html>. Acesso em: 23/012/2012. 



 
 

 

Gráfico 4 – Comparativo entre a idade e a expectativa de vida da população escrava 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor46. 

 

Em 1850, Campos dos Goytacazes contava com 29.653 habitantes livres e 35.419 

escravos, o que corresponde a 46% de livres e 54% de escravos, como mostra o Gráfico 5. 

Conforme verificado no capítulo anterior desta dissertação, os escravos estavam 

destituídos de qualquer possibilidade formal de instrução oferecida pelo governo.  

 

 

Gráfico 5 – Distribuição entre escravos e livres na malha urbana de Campos em 1850 

 
                                                 
46Gráfico montado pelo autor com base nos dados colhidos no Relatório apresentado à Assembléia Província de 
1851, pelo vice-presidente da província do Rio de Janeiro, João Pereira Darrigues Faro. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u824/000100.html>. Acesso em: 23/012/2012. 



 
 

Fonte: Gráfico elaborado pelo autor47. 

Embora tenha havido decréscimo no percentual, do ano de 1838 (67%) para o ano 

de 1850 (54%), ainda é muito significativa a quantidade de cativos nessa região, em 

relação à população livre. 

A grande quantidade de escravos em Campos dos Goytacazes deve-se, 

principalmente, ao aumento da importância do cultivo e beneficiamento da cana de açúcar 

na economia campista e, não de menor monta, na província do Rio de Janeiro.  Outro fator 

que deve ser considerado para o aumento dos cativos na região de Campos dos 

Goytacazes é o incentivo à união entre escravos de uma mesma fazenda, prática que 

remonta ao século XVIII48, mesmo que essa união não passasse necessariamente pelo 

crivo da igreja, como predominou no século XIX49.  

A alta concentração de escravos na região de Campos dos Goytacazes teve 

consequências adversas, principalmente após a proibição do tráfico atlântico de escravos, 

em 1850, e durante toda segunda metade do século XIX.  Costa (2008), analisando o caso 

de São Paulo, informa que foram inúmeros os registros de fugas de escravos das fazendas 

de café, principalmente a partir da década de 1880, o que obrigou diversos senhores a 

negociarem alforrias condicionadas e incondicionadas com seus escravos50. 

Analogamente, pode-se perceber situação semelhante na região de Campos dos 

Goytacazes, durante a segunda metade do século XIX, como no anúncio encontrado no 

Monitor Campista, datado de 4 e 5 de janeiro de 1850:  

Antonio Joaquim Teixeira, como despositario dos bens penhorados por 
José Rodrigues Penalva e o finado Custódio José Coelho de Almeida, aos 
herdeiros do finado Joaquim José Francisco Cruz e sua mulher. Faz 
publico que além dos dous escravos de nomes Francisco, crioulo, e 
Agostinho, pedreiro, que por vezes tem anunciado a fuga o mesmo; fugio 

                                                 
47Gráfico montado pelo autor com base nos dados colhidos no Relatório apresentado à Assembléia Provincial de 
1851, pelo vice-presidente da província do Rio de Janeiro, João Pereira Darrigues Faro. Disponível 
em:<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u824/000100.html>. Acesso em: 23/012/2012. 
48 O casamento de escravos de uma mesma fazenda possibilitava a renovação da própria mão de obra escrava, 
num processo de crescimento endógeno. Ao mesmo tempo, possibilitava maior estabilidade e controle sobre a 
escravaria. "Permitindo-se-lhes estabelecer famílias, senhores buscavam impedir fugas e minimizar o trabalho 
com alimentação e tratamento de enfermos" (FARIA, 1998, p. 327). 
49De acordo com Faria, o incentivo ao casamento entre escravos de uma mesma fazenda foi uma prática 
comumente aceita e praticada por grandes proprietários de terras, em Campos dos Goytacazes, entre os séculos 
XVII e XVIII. Todavia, essa prática deixa de ser percebida nos registros oficiais durante o desenvolvimento do 
século XIX, o que não significou a não existência de famílias escravas estáveis, e sim um novo arranjo social. 
Entre as possibilidades levantadas pela autora está a maior entrada de escravos africanos, principalmente na 
primeira metade do século XIX, assim como, o desinteresse por parte de alguns senhores em tais uniões, o que 
poderia significar a interferência da igreja em suas atividades produtoras. 
50Para maiores esclarecimentos, verificar: COSTA, Emília Viotti da.A abolição. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Editora UNESP, 2008.  



 
 

no dia 18 de novembro de 1849 outro escravo de nome José, carreiro, por 
isso roga á pessoa que os aprehender, ou der noticias certa do logar aonde 
qualquer delles esteja, se dirigir a rua Beira-rio n. 107 ou 111 sera 
generosamente gratificado; e protesta-se contra qualquer pessoa que os 
tenha acoutados, com todo rigor da lei (MONITOR CAMPISTA, 4 e 
5/01/1850, Ano 14, p. 3).   

 

Esse não foi o único anúncio sobre fuga de escravos encontrado no Monitor 

Campista, vários outros poderiam ser mencionados para exemplificar a perda de 

legitimidade que a escravidão sofria em terras campistas. Nota-se que o anunciante faz 

referência a outros dois escravos que haviam fugido, "Francisco crioulo" e "Agostinho, 

pedreiro", o que colabora para a tese de perda da legitimidade da escravidão após 1850. 

No anúncio em destaque, chama a atenção o fato de dois dos fugitivos terem profissões, o 

que provocava perdas consideráveis a seus senhores. Todavia, o modus vivendi da 

aristocracia permanecia o mesmo, como será visto no tópico a seguir. 

 

 

 

  2.2.1 A vida aristocrática: construção da elite campista 

 

A história de Campos dos Goytacazes é a história de muitas e diferentes pessoas 

que optaram por enraizar-se em suas planícies e construírem sua história a partir de 

diferentes estratégias. É a história de pessoas simples que construíram sua fortuna com o 

trabalho duro sobre o solo árido, mas também é a história de comerciantes abastados que 

afluem para a região na esperança de bons negócios. Histórias que se cruzam nos 

múltiplos movimentos oriundos de uma colônia que estava, constantemente, percorrendo 

novos caminhos e desbravando novas fronteiras. É justamente dessa união que nasce a 

elite campista do século XIX, ou seja, a união de abastados comerciantes e proprietários 

de terra local.  

Ao longo do século XIX, muitos campistas receberam títulos de nobreza 

concedidos por d. Pedro II, num movimento que buscava conciliar os interesses locais 

com os interesses do Império Brasileiro. A listagem dos principais "agraciados" com 

títulos nobiliárquicos em Campos dos Goytacazes, pode ser verificado no Quadro 4.  



 
 

 

 

Quadro 4 – Nobreza nobiliárquica de Campos dos Goytacazes no século XIX 

Título Titulares Data da criação 
Visconde de São Salvador de 
Campos 

José Alexandre Carneiro Leão 11 de setembro de 1843 

Barão de Araruama José Carneiro da Silva 5 de maio de 1844 
Barão de Muriaé Manuel Pinto Neto da Cruz 15 de abril de 1846 

Barão de Santa Rita Manuel Antônio Ribeiro de 
Castro 

15 de abril de 1847 

Visconde de Araruama José Carneiro da Silva 15 de abril de 1847 
Barão de Ururai João Carneiro da Silva 15 de abril de 1847 
Barão da Abadia Gregório Francisco de Miranda 15 de abril de 1847 
Barão de Paraíba João Gomes Ribeiro de Avellar 11 de outubro de 1848 

Barão de Carapebus Joaquim Pinto Neto dos Reis 2 de dezembro de 1854 
Barão de São Fidelis Antônio Joaquim da Silva Pinto 10 de julho de 1867 
Barão da Lagoa Dourada José Martins Pinheiro 9 de janeiro de 1867 
Barão de Itabapoana Luiz Antônio de Siqueira 26 de janeiro de 1867 
Barão de Carapebus (2) Antônio Dias Coelho Neto dos 

Reis 
6 de abril de 1867 

Barão de Pirapetinga João Caldas Vianna Filho 30 de agosto de 1872 
Visconde de Carapebus Antônio Dias Coelho Neto dos 

Reis 
9 de maio de 1874 

Barão de São José José Ignácio da Silva Pinto 11 de outubro de 1876 
Visconde de Paraíba João Gomes Ribeiro de Avellar 4 de março de 1876 

Visconde Itabapoana Luiz Antônio de Siqueira 24 de março de 1876 
Barão de Araruama (2) Bento Carneiro da Silva 28 de março de 1877 
Barão de São Salvador de 
Campos 

Albino Rodrigues de Alvarenga 20 de junho de 1887 

Visconde de Araruama (2) Bento Carneiro da Silva 19 de setembro de 1877 
Visconde de Pirapetinga João caldas Vianna Filho 18 de julho de 1877 
Barão de Ururai (2) Manuel Carneiro da Silva 19 de setembro de 1879 
Barão de Santa Rita (2) José Ribeiro de Castro 19 de abril de 1879 
Barão de Goytacazes José de Magalhães 17 de dezembro de 1881 
Barão de Quissamã José Caetano Carneiro da Silva 18 de março de 1883 
Visconde de Santa Rita José Ribeiro de Castro 13 de outubro de 1883 
Barão de Guarulhos José Joaquim de Moraes 17 de maio de 1884 
Barão do Alto Muriaé Antônio Theodoro da Silva 23 de janeiro de 1886 

Conde de Carapebus Antônio Dias Coelho Neto dos 
Reis 

8 de agosto de 1888 

Visconde de Quissamã José Caetano Carneiro da Silva 25 de março de 1888 
Visconde Alvarenga Albino Rodrigues de Alvarenga 2 de maio de 1889 
Barão da Abadia (2) Francisco Dionísio Machado 

Faria 
Agosto de 1889 



 
 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor51. 

 

Com a estabilidade social e política do final do século XVIII, Campos dos 

Goytacazes começa um novo processo de crescimento e desenvolvimento baseado, em 

grande parte, na cultura da cana de açúcar e seus derivados, principalmente o açúcar. Faria 

(1998, p. 190-194) sinaliza que grande parte das fortunas agrárias desse período surge do 

investimento direto de comerciantes nas atividades rurais, seja no comércio direto de seus 

produtos, ou no financiamento do aperfeiçoamento técnico das unidades rurais, através da 

prática da usura52.  

Concomitantemente, observa-se um crescimento acentuado na mudança de 

interesse desses comerciantes, pois muitos optam pelo investimento direto em terras ou 

pela aliança com proprietários rurais por meio do casamento com as filhas desses 

proprietários. Tal fato ocorre principalmente pela necessidade de respeitabilidade e do 

status oriundos da posse de terras, coisa que não acontecia com a detenção única dos 

recursos financeiros. Os mais ricos senhores escravistasdetinham o monopólio de cargos 

importantes dentro da estrutura político-sócio-administrativa da região, o que possibilitava 

novos arranjos e vantagens em seu favor, não havendo, nesse período, separação nítida 

entre o público e o privado. 

A união entre o capital do comerciante estrangeiro, em sua maioria de origem 

lusitana, e os produtores rurais de Campos dos Goytacazes no final do século XVIII dará 

origem às grandes fortunas do século XIX, como afirma Faria (1998, p. 190): 

A constatação mais óbvia é a de que a grande maioria das fortunas 
agrárias originou-se nos negócios mercantis. A rápida montagem da 
agroindústria açucareira local foi resultado direto do investimento de 
capital, originado no mercado interno. Grandes comerciantes, alguns da 
praça do Rio de Janeiro, como Brás Carneiro Leão e Joaquim Vicente dos 
Reis, por exemplo, foram responsáveis pela criação das maiores e mais 
bem-sucedidas unidades.  

 

                                                 
51 O quadro da nobreza nobiliárquica de Campos dos Goytacazes foi elaborado com base nos dados coletados em 
diferentes fontes consultadas ao longo da elaboração desta pesquisa, principalmente os de Alberto Lamego e M. 
Vianna de Castro.  
52De acordo com o dicionário online Michaelis, usurário é aquele que empresta com usura; agiota; usura é a 
prática de emprestar dinheiro a juros. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=usur%E1rio%20&CP=1063291&typeToSearchRadio=exactly&pagRadio=50>. Acesso em: 
02/02/2012. No caso específico, eram comerciantes enriquecidos que emprestavam dinheiro a diversos 
fazendeiros da localidade, cobrando juros sobre o montante solicitado.  



 
 

O caso de Joaquim Vicente dos Reis exemplifica de forma contundente o 

processo pelo qual comerciantes bem-sucedidos passavam a investir em terras, em 

detrimento, ou concomitantemente às suas atividades mercantis. De origem portuguesa, 

estabeleceu-se primeiramente no Rio de Janeiro, "com casa de comercio na Rua das 

Violas", posteriormente, em associação com seu tio João Francisco Vianna53 e com 

Manoel José de Carvalho54, comerciante da Bahia, comprou a antiga Fazenda dos Jesuítas, 

conhecida como Fazenda do Colégio, ou ainda, Fazenda Nossa Senhora de Conceição e 

Santo Inácio, em 1781. A quantia paga foi avultosa, perfazendo o total de 187.953$13055. 

Desse valor, 132 contos de réis foram pegos emprestados com vários credores, 

demonstrando a importância do capital mercantil à época e o bom relacionamento de que 

os três investidores gozavam (GUGLIELMO, 2011, p. 21).  

Em dissertação defendida em 2011, na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

sob o título de As múltiplas facetas do vassalo ‘mais rico e poderoso do Brasil': Joaquim 

Vicente dos Reis e sua atuação em Campos dos Goitacases (1781-1813), Guglielmorelata 

a trajetória desse português, que, após uma curta estadia na colônia de Sacramento, optou 

por se estabelecer no Rio de Janeiro, especificamente em Campos dos Goytacazes. Vários 

foram os cargos de distinção alcançados por ele, entre eles o de provedor da Santa Casa de 

Misericórdia (RODRIGUES, 1988, p. 46-47). Foi considerado um dos habitantes mais 

influentes e poderosos da região, como reporta Lamego (1941, p. 329-330):  

Por causa do lugar que occupa o seu sogro, sucedeu que o alferes 
Joaquim Vicente dos Reis, homem opulentíssimo e absoluto naquelle 
districto, confinante com as terras da administração, teve com elle varias 
diferenças, ficando com isso seu capital inimigo e igualmente, induzindo 
testemunhas e conseguindo com seu respeito e prepotencia que se fizesse 
um summario contra o suplicante e seu sogro, no qual tambem jurou. 
Aqelle Joaquim Vicente é o mais poderoso vassalo que se conhece no 
Brasil pois possue mais de 2 mil escravos, sete engenhos, fazendas, 
immensos gados e lavouras infinitas. 

                                                 
53João Francisco Vianna, atuava como comerciante em Sacramento, mantendo relações de negócios com a 
Colônia portuguesa na América. Provavelmente, gozava de certa importância na Colônia, pois pertencia à 
irmandade do Santíssimo Sacramento, que era composta pelos habitantes mais influentes da localidade 
(GUGLIELMO, 2011, p. 13). 
54Natural de Ribeira de Pena, uma pequena vila pertencente ao distrito de Vila Real, região norte de Portugal. 
Segundo GUGLIELMO (2011), desde 1743, ele mantinha procuradores na Colônia para cuidarem de seus 
interesses. Manoel José de Carvalho ocupou o cargo de "almoxarife do armazém dos materiais da Coroa", na 
Bahia. Mantinha relação próxima com pessoas de grande vulto na sociedade portuguesa, como o sobrinho do 
Marquês de Pombal, Policarpo José Machado.  
55Usando-se como referência a cotação da libra esterlina em 31 de dezembro de 1888 (1 Libra = Rs. 9$523), 
encontraremos o valor de £19.736,755, que, convertido para valores de hoje, dará R$ 65.435,242. Um professor 
público que ganhasse Rs. 600$000 anuais, teria que trabalhar a vida toda, sem gastar um único réis, para juntar a 
quantia disponibilizada por Joaquim Vicente dos Reis para a compra da antiga propriedade jesuítica.  



 
 

 

Apesar da tendenciosa defesa de Lamego56 a Joaquim Vicente dos Reis, em 

detrimento dos representantes do visconde de Asseca na região, o coronel Luiz Álvares de 

Freitas Belo e o coronel Joaquim Silvério dos Reis Montenegro, importante figura da 

inconfidência mineira, pode-se perceber a importância que Joaquim Vicente dos Reis 

possuía no período abordado; seja por sua influência local, seja pela rede de solidariedade 

que dispunha junto aos órgãos de governo estatal. A posse de uma vasta extensão de terras 

foi condição indispensável para a materialização dessa influência, sob sua "proteção" 

viviam muitos foreiros e milhares de escravos. 

 Esse tipo de atitude demonstra a importância da posse da terra na conquista do 

respeito e influência. "Os ricos senhores escravistas detinham cargos importantes na 

milícia colonial e em postos administrativos e jurídicos" (FARIA, 1998, p. 212). A posse 

de terras garantiria possibilidades que antes não eram permitidas para os comerciantes, 

principalmente quando se tratava de pessoas externas aos círculos de antigos moradores 

da região. Dessa forma, nota-se que boa parte dos comerciantes mais bem sucedidos que 

atuavam em Campos dos Goytacazes no final do século XVIII são de origem lusitana, em 

contraste com os proprietários de terras, que eram, em sua maioria, nascidos no Brasil. 

Após a compra da Fazenda do Colégio, Joaquim Vicente dos Reis entrou em 

atrito com os representantes do visconde de Asseca em Campos dos Goytacazes, como 

visto logo acima. Esse litígio referia-se a reivindicação de terras que, segundo Joaquim 

Vicente dos Reis, haviam sido agregadas de forma indevida às posses do visconde. Muitas 

foram as testemunhas envolvidas durante a devassa instalada pela Coroa. Uma, porém, 

chama a atenção, pois demonstra a existência da educação doméstica entre as elites 

campistas, ainda no século XVIII. Trata-se de José Vicente Duarte, "natural do Porto e 

filho de Martim Affonso de Mello e D. Anna Luiza Duarte Ribeiro" (LAMEGO, 1941, p. 

319). Ao chegar ao Brasil, objetivava seguir carreira eclesiástica, matriculando-se no 

seminário da Lapa, porém, não deu continuidade a estes estudos, seguindo para Campos 

dos Goytacazes, onde se empregou na fazenda de Joaquim Vicente dos Reis, em 14 de 

março de 1797. Lá trabalhou como preceptor de um de seus filhos menores e como 

guarda-livros, até o dia 8 de agosto do mesmo ano, quando foi preso pelo mestre de campo 

                                                 
56Durante o relato de Alberto Lamego sobre o evento, há um nítido posicionamento em defesa de Joaquim 
Vicente Reis em detrimento do visconde de Asseca e de seus representantes na região. O autor enaltece as 
atitudes do alferes, referindo-se a sua "inteligência", "senso de justiça" e demais características. Já ao fazer 
referência ao visconde e a seus representantes, usa palavras como "traidor", "delator", "infame", entre outras 
expressões.  



 
 
Barcellos Coutinho, que o entregou ao ajudante de campo Manoel Lopes Pecegueiro; este, 

por sua vez, o conduziu ao Rio de Janeiro para ser ouvido (LAMEGO, 1941, p. 320).  

Não foi possível verificar mais detalhes sobre esse preceptor e seu trabalho dentro 

da fazenda de Joaquim Vicente dos Reis, porém o fato de se encontrar um preceptor 

trabalhando em Campos dos Goytacazes no século XVIII evidencia o reconhecimento 

dessa prática entre as elites. O autor não faz referência sobre a qual dos filhos57do alferes 

foi direcionado o trabalho de José Vicente Duarte, ou sobre quais os ensinamentos 

privilegiados. Todavia, com base nos estudos de Vasconcelos (2005), pode-se afirmar que 

a educação doméstica era uma estratégia comumente usada pela elite para a educação de 

seus filhos, como será demonstrado no capítulo três desta dissertação.  

Múltiplas eram as estratégias de acesso à posse da terra, tais como, sequestro por 

dívidas, compra direta, doações, entre outras. Todavia, as mais importantes foram as 

alianças matrimoniais, o que favorecia tanto o comerciante forasteiro, que dessa forma 

tinha acesso às melhores terras, quanto o proprietário rural, que dispunha, assim, de 

recursos para ampliação de suas unidades produtivas.  

[...] Proprietários rurais, quase todos os herdeiros (ou eles próprios) de 
sesmeiros, detinham o monopólio de terras particularmente propícias à 
lavoura canavieira e localizadas em áreas com facilidade de transportes. 
Como primeiros ocupantes, colocaram-se em lugar privilegiado. É claro 
que a fronteira o que seriam as boas terras se expandia, mas 
vagarosamente. Foram os dotes estipulados para noivas, quase sempre em 
terras, animais e escravos, o grande chamariz para as alianças 
matrimoniais (FARIA, 1998, p. 208).  

 

Percebe-se que a estratégia do casamento foi utilizada como tática de 

fortalecimento das unidades rurais, possibilitando sua expansão no século seguinte. Tal 

prática favorecia as partes envolvidas, possibilitando, a uma, o acesso aos recursos 

necessários para o seu fortalecimento e desenvolvimento e, à outra, a estabilidade e o 

acesso aos cargos mais importantes da região de Campos dos Goytacazes. A posse da 

terra, por parte de produtores rurais, mesmo empobrecidos, poderia significar alianças 

com comerciantes ricos, desejosos de usufruírem das benesses do poder. Guglielmo (2011, 

p. 16-17), citando Flory e Smith (1978), verifica essa estratégia entre as elites baianas: 

                                                 
57Joaquim Vicente dos Reis teve oito filhos, sendo que, à época de confecção de seu testamento, somente três 
filhas estavam vivas, são elas: Maria Joaquina do Nascimento, Anna Bernardina do Nascimento e Joanna 
Bernardina do Nascimento. Essas informações foram colhidas nos anais do IV Congresso Nacional de 
Arquivologia, em "A gestão de documentos arquivísticos e o impacto das novas tecnologias de informação e 
comunicação." Disponível em:<http://www.aarqes.org.br/cna2010/anais/paginas/encontros-paralelos.pdf>. 
Acesso em: 17/05/2013. 



 
 

[...] normalmente o casamento de um forasteiro (newcomer) com uma 
mulher da localidade permitia a inserção desses imigrantes em uma rede 
familiar já existente e sólida, imputando-lhes em acréscimo certo grau de 
respeitabilidade. Por outro lado, os autores apontam que a própria elite 
local – tanto mercadores como proprietários de terra – desejava a união 
de suas filhas com esses recém-chegados pelo capital econômico que eles 
traziam. 

 

O casamento aparece como uma possibilidade de fortalecimento de ambas as 

partes envolvidas, o poder político e a influência social local se conjugam com o poder 

econômico, normalmente, por meio de "forasteiros" à procura de estabilidade, influência e 

bons negócios. Caso exemplar para demonstrar tal relação é o do barão de Santa Rita, 

Manoel Antônio Ribeiro de Castro, queveio para o Brasil como comerciante, instalando-se 

em Campos dos Goytacazes. Em 1797, casou-se com Ana Francisca Pinheiro, que era 

viúva e filha de fazendeiros locais (FARIA, 1986, p. 227). Até sua união com Ana 

Francisca Pinheiro, nosso personagem dedicava-se às atividades comerciais, mas como 

outros, após o casamento, passou a administrar as terras de sua esposa, tornando-se um 

importante fazendeiro local. O título nobiliárquico foi-lhe concedido por D. Pedro II a 15 

de abril de 1847.  

Dessa forma, percebe-se que "a atividade comercial constituía-se num mecanismo 

de acumulação até o momento em que ser um grande ‘senhor de engenho’ sobrepujava tais 

rendimentos" (ib., 228). Dos 35 títulos nobiliárquicos distribuídos em Campos dos 

Goytacazes, somente um foi dado a um grande negociante local, todos os outros 34 títulos 

foram concedidos a grandes senhores de terras da região (ib., p. 230).  

No entanto, Faria (id., p. 205) aponta que no século XIX houve maior tendência a 

casamentos endógamos, preferindo os ricos proprietários de terras casarem suas filhas 

com parentes próximos ou vizinhos prestigiosos. Tal fato foi possível devido à 

estabilidade do comércio de açúcar, propiciada pela demanda do produto no Rio de 

Janeiro, além da entrada de grande quantidade de escravos na primeira metade do século 

XIX.  

A prosperidade evidente deste período, aliada à entrada maciça de 
escravos africanos, relativamente baratos, criando condições de 
implantação de unidades de grande porte, permitiram que se consolidasse 
uma ‘aristocracia’ agrária por várias vezes esboçada no século anterior. A 
situação favorável do açúcar deu condições para a manutenção e, mesmo, 
ampliação de muitas unidades que, antes, teriam como destino a 
liquidação ou fragmentação (FARIA, 1986, p. 205).  

 



 
 

Foram esses fazendeiros, que ao longo do século XIX, principalmente em sua 

segunda metade, solicitavam preceptores para seus filhos, como demonstrado nas Figuras 

4 e 5. 

 

Figura 4 – Anúncio de demanda de preceptor retirado do Monitor Campista de 5 de 
fevereiro de 186358 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor59. 

 

 

 

Figura 5 – Anúncio de oferta de preceptor retirado do Monitor Campista de 28 de março 
de 188560 

                                                 
58O anúncio será analisado no terceiro capítulo desta dissertação. 
59Fotografia realizada a partir do exemplar do Monitor Campista de 5 de fevereiro de 1863, do Arquivo Público 
Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes.  
60O anúncio será analisado no terceiro capítulo desta dissertação. 



 
 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor61. 

Os anúncios acima citados serão analisados no capítulo três desta dissertação, no 

entanto, torna-se necessário destacar que a educação doméstica era algo vivenciado pelas 

famílias aristocráticas de Campos dos Goytacazes, havendo tanto demanda como oferta 

por preceptores.   

A vida aristocrática em Campos dos Goytacazes, durante o século XIX, pode ser 

verificada pelo luxo despendido na construção dos grandes casarões do período. Eram 

habitações amplas, que possuíam, na maior parte dos casos, capela no próprio corpo da 

casa. Faria (1986), citando o caso de Ana Bernadina Nascimento Reis62, que era casada 

com seu primo, Francisco de Paula Gomes Barroso, informa que seus bens, arrolados após 

sua morte em 1863, perfaziam o montante de 384:942$780 (trezentos e oitenta e quatro 

contos, novecentos e quarenta e dois mil e setecentos e oitenta réis). O que incluía além 

das duas fazendas, a do Colégio e a do Cerco, os seguintes itens; 

Mobilias de sala com ‘cordões’ de prata; armários envidraçados; camas à 
"renaissance" com colchões; marquesas forradas com palhinhas; bacides 
de parede e de pé, mesas e cadeiras (ou bancos) de jacarandá, vinhático e 
mogno, alguns com tampo de mármore; relógios de parede; almofadas; 
aparelhos de jantar e de chá e outros objetos (como compoteiras, 
fruteiras, jarros e bacias) de vidro, louça e porcelana; várias dúzias 
decopos para água, champanhe e, principalmente (o maior número), para 
vinho; faqueiros, castiçais, escarradeiras e outros apetrechos de prata; e 
mais uma infinidade de outros objetos, como colchas, fronhas, etc., com 
as mais diferentes avaliações. Os chamados "trens" de cozinha, composto 
de cinco a dez chaleiras, quinze a vinte caldeirões de ferro (dos mais 

                                                 
61Fotografia realizada a partir do exemplar do Monitor Campista de 28 de março de 1885, do Arquivo Público 
Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes. 
62Ana Bernadina Nascimento Reis era filha de Joaquim Vicente dos Reis, maior proprietário de terras em 
Campos dos Goytacazes no século XVIII.  



 
 

variados tamanhos); cinco a dez frigideiras, sete a quinze panelas de 
ferro, facas e facões, dois a quatro fogões e outros[...] (FARIA, 1986, p. 
235-236). 

 

A lista de bens arrolados no inventário de Ana Bernadina Teixeira Reis, assim 

como a quantidade e variedade dos itens, fornece indícios de uma vida social ativa, 

pautada em jantares, bailes, saraus e outras atividades típicas de famílias abastardas da 

sociedade campista da época.  

Outro fator importante para compreender a relevância política e econômica de 

Campos dos Goytacazes, assim como a formação da elite local, pode ser percebido pelas 

diversas idas da Família Real a essa região, cinco ao todo. O imperador esteve em Campos 

dos Goytacazes quatro vezes: a primeira em 1847; a segunda em 1875; a terceira no ano 

de 1878; e a última, data do ano de 1883, por ocasião da inauguração do sistema de 

iluminação elétrica. Já a princesa Isabel esteve em Campos dos Goytacazes no ano de 

1868, com seu consorte, o conde D’Eu. Estas idas eram marcadas pela opulência dos 

preparativos e solenidade dos eventos (LAMEGO, 1942, p. 75).  

A primeira visita de D. Pedro II à cidade de Campos ocorreu em meio a grande 

agitação, pois era necessário preparar a cidade para receber figura de tamanha monta. 

Ruas foram enfeitadas, igrejas ornamentadas, bailes organizados e comissões formadas, 

pela elite campista, encarregada dos demais preparativos, tais como hospedagem da 

comitiva real, alimentação, ornametação das ruas, dentre outras ações. Entre as pessoas 

envolvidas nessa preparação, constam nomes como o de José Martins Pinheiro, futuro 

barão da Lagoa Dourada; Joaquim Pinto Neto, futuro barão de Carapebús; capitão Antônio 

Luiz da Siqueira, futuro visconde de Itabapoana.  

Pinho (apud LAMEGO, 1942, p. 81) descreve essa visita: 

Os magnatas rurais, os barões ricos, puseram todo esmero nas recepções 
com que festejavam o Imperador, rapaz. Eram jantares abundantes, 
louças e baixelas de preço. Eram bandas de música de escravos em 
marchas e músicas de dança e trechos de ópera, como a que se orgulha o 
Barão de Araruama, formada por molecotes de 15 anos, ricamente 
fardados que enchiam de ecos metálicos os jardins e a residência da 
fazenda Quiçaman. Eram as "butadas" de engenho, os bailes solenes ou 
improvisados; os saraus musicais em que se ouviam, como na casa da 
fazenda de Manoel Pinto Netto da Cruz, primeiro Barão de Muriaé, 
"pedaços de musica italiana e modinhas do paiz". 

 



 
 

O imperador chegou pela primeira vez a Campos no dia 24 de março de 1847, 

"mas como era tarde pernoitou na fazenda do Queimado dando entrada na cidade no dia 

seguinte, pelas 11 horas da manhã" (ibidem, p. 80). O monarca foi recebido pelo 

presidente da Câmara Municipal, que lhe entregou a "chave da cidade", confeccionada em 

ouro e doada à Câmara por José Martins Pinheiro, futuro barão da Lagoa Dourada. Após 

assistir ao "Te-Deum" e ao sermão do vigário João Carlos Monteiro, seguiu para o 

palacete de Manoel Pinto Netto da Cruz, futuro barão de Muriaé, onde descansou (ibidem, 

p. 80).  

Durante sua estada, visitou diversas instituições e obras públicas, entre elas a 

Santa Casa de Misericórdia63 e as obras de construção do Canal de Campos-Macaé. Outro 

evento que nos chama a atenção foi sua visita ao Seminario da Lapa, que abrigaria o 

Lycêo de Campos64. Como verificado no primeiro capítulo desta dissertação, o ensino 

secundário não foi alvo de investimentos públicos durante o século XIX, seu caráter era 

propedêutico, servindo apenas para alcançar o ensino superior. No dia 11 de abril, poucos 

dias antes de retornar à Corte, o imperador oficializou o funcionamento do Lycêo de 

Campos, no Consistório da igreja do Terço, com a presença dos professores de 

matemática, francês, latim, retórica e de agricultura (LAMEGO, 1942, p. 84). O fato do 

imperador D. Pedro II visitá-lo duas vezes durante a sua estadaem Campos dos 

Goytacazes pode demonstrar seu interesse por esse grau de ensino, apesar de não haver 

investimento em sua propagação.  

Lamego (op. cit., p. 83) relata um dos bailes organizados para homenagear o 

imperador durante a sua estada na cidade; era um domingo, dia 4 de abril de 1847. O 

evento ocorreu no solar pertencente a Joaquim Pinto Netto dos Reis65, futuro barão de 

Carapebús. Assim descreve o autor:  

O magnífico solar de 14 janelas de frente situado a um quarto de légua da 
cidade onde hoje se acha o Asilo de N. S. do Carmo, estava repleto da 
fina flôr da sociedade campista. O baile estava tão animado que o 
Imperador, sempre satisfeito e a dançar, só poude arrancar-se daquelas 
salas e dos braços daquelas damas ás três da madrugada. E no dia 
seguinte, voltou a participar ‘desses inocentes prazeres que fazem o 

                                                 
63A visitar a Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes, o monarca fez uma doação de cinco contos 
de réis para a construção do novo acolhimento, além de doar 4$000 aos enfermos hospitalizados na instituição 
(LAMEGO, 1942, p. 81).  
64O Lycêo de Campos era uma instituição de ensino secundário, fazendo parte de uma pequena e seleta lista de 
instituições que se dedicavam a esse grau de ensino e que eram mantidas pelo poder público na província do Rio 
de Janeiro. Além de Campos dos Goytacazes, havia oferecimento de ensino secundário público em Angra dos 
Reis e na Corte.   
65Verificar fotos do solar no Anexo D. 



 
 

encanto da vida campestre – a moagem e o passeio pelo jardim’...lá ficou 
até meia-noite, quando se retirou ‘interrompendo com sua ausência uma 
nova festa que se tinha improvisado’ (LAMEGO, 1942, p. 83). 

 

Ao término de sua visita, agraciou vários cidadãos com títulos nobiliárquicos. 

Tais ações mostram o caráter político dessa visita, não se tratando apenas de ações 

burocráticas, e sim de se construir uma maior centralidade político-administrativa nas 

mãos do governo imperial. Havia uma clara intenção de dar legitimidade à monarquia, 

através de alianças com ricos proprietários de terras, sem, contudo, envolvê-los 

politicamente nas decisões administrativas: 

Vê-se que a distribuição de títulos da hierarquia nobiliárquicos variou 
amplamente entre D. João VI e D. Pedro II, ocupando D. Pedro I posição 
intermediária. A diferença que mais interessa aqui é o número de títulos 
de barão. Estes eram tradicionalmente reservados para os grandes 
proprietários rurais, sobretudo para aqueles que se distinguiam por seu 
poder e riqueza mas não por sua projeção na vida política, isto é, por seu 
pertencimento à elite política. Para os proprietários que ingressavam na 
elite, assim como para os altos burocratas, eram reservados títulos mais 
elevados, até o máximo de duque, concedido apenas a Caxias. Assim é 
que, apesar de barões constituírem 77% dos titulares de D. Pedro II, eles 
representavam apenas 14% dos ministros do 2⁰ Reinado que possuíam 
títulos (CARVALHO, 2003, p. 258, grifo meu). 

 

Percebe-se, dessa forma, que as ações empreendidas por D. Pedro II pretendiam 

fortalecer e legitimar a monarquia, visto que, desde a abdicação de seu pai, ela se 

encontrava fragilizada, o que foi provocado, em grande parte, pela política 

descentralizadora do Período Regencial66. A distribuição de títulos nobiliárquicos 

objetivava construir uma rede de solidariedade entre o monarca e os abastados fazendeiros 

de Campos dos Goytacazes, de forma, porém, a não envolvê-los diretamente na política 

imperial.  

Segundo Neves e Machado (1999, p. 269), de forma ampla, os enobrecidos do 

Império recebiam seus títulos principalmente por suas riquezas, como os grandes 

fazendeiros de Campos dos Goytacazes, pelo cargo público que ocupavam, por sua 

formação acadêmica ou pelos serviços militares prestados à nação, como exemplificado 

no caso do duque de Caxias. O próprio imperador era o responsável pela distribuição das 

distinções, visto ser ele o chefe do Poder Executivo, prerrogativa autorizada pela 

Constituição de 1824, onde se verifica, no artigo 102, inciso XI: "Conceder Títulos, 

                                                 
66Para maiores detalhes sobre a política imperial no século XIX, verificar: CARVALHO, José Murilo. A 
Construção da ordem e o teatro das sombras. São Paulo: Civilização Brasileira, 2003.  



 
 
Honras, Ordens Militares, e Distincções em recompensa de serviços feitos ao Estado; 

dependendo as Mercês pecuniárias da aprovação da Assembleia, quando não estiverem já 

designadas, e taxadas por Lei" (SCHWARCZ, 2001, p. 36). 

Apesar de não constituir uma classe à parte, os títulos de enobrecimento 

distribuídos por Pedro II eram aspirados pelas elites locais, pois marcavam a distinção 

entre os principais de uma determinada localidade. Embora não fossem transmitidas por 

hereditariedade, "converteu-se, assim, na ótica do século XIX, em sinônimo de virtude, 

talento, honra e mérito" (NEVES; MACHADO, 1999, p. 271). Tal ação serviu para criar e 

reforçar a rede de "clientelismo" existente durante o período imperial, auxiliando na 

estruturação da imagem do monarca. Nos dizeres de Neves e Machado (1999, p. 282): 

Ao estabelecer uma ampla rede de poder entre protetores e protegidos, o 
clientelismo garantia, apesar de tendências regionais diversas, uma certa 
unidade de ação em relação ao conjunto do território brasileiro, 
consolidando o Estado central. [...] O governo convertia-se em ‘um 
arranjo entre amigos’. 

 

A segunda ida do imperador a Campos dos Goytacazes ocorreu em 13 de junho 

de 1875, por ocasião da inauguração da estrada de ferro Macaé–Campos. Estava 

acompanhado da imperatriz Tereza Cristina, da princesa Isabel, do conde D’Eu, do 

ministro da agricultura, José Fernandes da Costa Pereira, do presidente da província do 

Rio de Janeiro, Francisco Xavier Pinto Lima, entre outras pessoas. A cidade havia sido 

ornamentada para receber os ilustres visitantes, estando a sua espera cerca de seis mil 

pessoas. O imperador e sua família hospedaram-se no palacete da baronesa de Muriaé 

(LAMEGO, 1942, p. 85-86).  

No dia seguinte, 14 de junho, foi lançada a pedra fundamental da estação de 

Campos da estrada de ferro do Carangola. Após a cerimônia, o imperador, seguido do 

conde D’Eu, foi visitar as fazenda do Limão e do Colégio. Nesta última, Paulo Barros 

alforriou cinco de seus escravos em honra ao imperador (ibidem, p. 87-89). Tal gesto, 

além do valor simbólico que Lamego destaca, denota questões complexas da sociedade da 

época, principalmente em um período onde as agitações abolicionistas se fazem sentir em 

várias regiões do país. A comitiva retornou à Corte no dia 17 de junho, por volta das cinco 

horas da manhã.  

Castro (1961, p. 20) assim descreve a visita de D. Pedro II à fazenda do Colégio: 



 
 

Inicialmente nos foi mostrado o local onde se fabrica o açúcar; vimos os 
cilindros compressores que extraem da cana um sumo esverdinhado; as 
caldeiras onde o líquido clarificado torna-se melaço; os condensadores 
onde o produto cristalizado em 24 horas dá o açúcar; finalmente os 
cascos de ferro crivados de furos, por onde se escapam, graças a uma 
rotação rápida, tôdas as matérias estranhas, ao passo que o açúcar 
purificado por jatos de vapor permanece agarrado aos tubos. Após a 
inspeção da fábrica do Sr. Barroso, voltamos à residência do proprietário, 
onde nos esperava esplêndido festim. 

 

A terceira ida de D. Pedro II a Campos dos Goytacazes, ocorreu em 2 de 

novembro de 1878 para a inauguração da Usina de Barcellos. Dessa vez, o monarca estava 

acompanhado por João Lins Vieira Casansão de Sininbu, presidente do Conselho de 

Estado, Andrade Pinto, ministro da Marinha, Augusto Duque Estrada Meyer, camarista da 

semana, entre outros importantes personagens da política brasileira imperial (CASTRO, 

1961, p. 90). Também acompanharam a comitiva representantes da imprensa, tais como, 

José do Patrocínio, da Gazeta de Notícias, Francisco Manoel Alvares de Araújo, do 

Cruzeiro, Raphael Araripe, da Reforma, entre outros. 

A quarta e última visita do imperador a Campos dos Goytacazes ocorreu no dia 

24 de junho de 1883, para a cerimônia de inauguração do sistema de iluminação movido à 

eletricidade da cidade. Segundo Lamego (1942, p. 94), 

Toda a cidade apresentava um magnífico aspecto por se achar totalmente 
enfeitada. Em algumas ruas levantaram-se colunas e arcos com alusivas 
inscrições ao progresso que se iniciava. [...] indescritível foi o entusiasmo 
da população. Durante uma hora sobem ao ar, milhares de foguetes e 
girandolas e as bandas de música percorreram as ruas saudando o 
progresso campista. A festa concorreram mais de 20 mil pessoas. 

 

Todas essas visitas foram seguidas de muita pompa e distribuição de títulos de 

nobreza à elite campista. Havia um suposto direcionamento por parte de D. Pedro II, ao 

distribuir títulos de nobreza entre a elite política e econômica local. O imperador tentava 

consolidar seu reinado, ao mesmo tempo em que preparava o governo para a liderança de 

sua filha; para isso, era preciso costurar alianças com os representantes das oligarquias 

locais.  

Já a princesa Isabel, acompanhada de seu consorte, conde d’Eu, visitou Campos 

dos Goytacazes em 10 de julho de 1868, permanecendo lá durante 20 dias. Foram vários 

os compromissos assumidos pelo casal real durante esse período, entre eles, visitas à 

Santa Casa de Misericórdia, a colégios que atendiam alunos do sexo masculino e 



 
 
feminino, a jantares, bailes, entre outros.  Tal visita deve ser percebida como um ato 

político de fortalecimento da figura da princesa Isabel como futura regente do país, uma 

vez que seus dois irmãos, D. Afonso Pedro e D. Pedro Afonso, haviam falecido ainda 

crianças, tornando-a Princesa Imperial. Sua própria educação precisou ser diferenciada, 

não estando limitada às atribuições comuns à maior parte das mulheres. Aguiar (2012), ao 

descrever o cotidiano das princesas Isabel e Leopoldina, demonstra que a educação 

destinada às princesas, principalmente a Isabel, era marcada por uma rotina intensa de 

estudos, que objetivavam habilitá-las para o desempenho de suas funções públicas67.  

O plano de estudos das princesas incluía uma série de disciplinas, como 

evangelho e catecismo, poesia portuguesa, escritura, literatura portuguesa e francesa, 

história do Brasil, história moderna, retórica, economia, política, entre outras. Sendo esse 

plano de estudo muito parecido com o praticado por Pedro II durante seu períodode 

formação68. Apesar de ser mulher, a princesa Isabel precisava ser educada para governar69.  

Ao tornar-se Princesa Imperial, Isabel não poderia limitar-se ao papel de 
modelo das brasileiras, figura de maternal exemplar ligada ao domínio 
privado. Era preciso ser considerada uma mulher capaz de assumir o 
comando do país, respondendo pelas questões públicas e promovendo a 
felicidade de seus súditos (DAIBERT JUNIOR, 2004, p. 36).  

 

Sua educação ocorreu no âmbito privado através de preceptores e professores 

particulares que se esmeravam por sua formação, sempre acompanhados por Pedro II, o 

que servia de exemplo a outras famílias "nobres".  

Assim, a visita de Isabel à cidade de Campos dos Goytacazes deve ser vista como 

um ato político de construção de uma imagem favorável à futura monarca do país, 

fortalecendo laços de solidariedade entre a princesa e os representantes das várias 

oligarquias existentes. Em sua chegada foi recebida com toda pompa necessária.  

A Camara, em número completo, todas as autoridades do Termo, 
grande concurso de pessoas gradas, esperavam no pavilhão 

                                                 
67Barman, citado por Aguiar (2012), informa que a princesa Isabel assumiu a regência por três vezes ao longo do 
reinado de seu pai, tornando-se uma das nove mulheres a exercer o poder durante o século XIX. Para maiores 
esclarecimentos, verificar: AGUIAR, Jaqueline Vieira de. Mulheres educadas para governar: o cotidiano das 

"lições" nas cartas das princesas Isabel e Leopoldina. 2012. 286f. Dissertação (Mestrado em educação) – 
Universidade Católica de Petrópolis, RJ.  
68 As princesas imperiais tiveram, inclusive, alguns mestres que foram incumbidos da educação de seu pai 
durante seu processo de educação. Cf. AGUIAR, 2012, p. 25-26 e 36. 
69A educação durante o século XIX era praticada segundo o gênero da pessoa, existindo uma educação para 
mulher e uma educação para o homem. Como Pedro II havia perdido os dois filhos homens em anos anteriores, a 
princesa Isabel passou a ser a primeira na linha sucessória, cabendo a ela a condução do país na ausência de seu 
pai.  



 
 

preparado para o desembarque, afluindo toda a população para a 
margem do rio, onde passaram os vapores que conduziam S.S.A.A. 
e comitiva(LAMEGO, 1942, p. 95).  

 

Percebe-se, que a construção da cidade de Campos dos Goytacazes foi um 

processo longo, onde diferentes forças atuavam para fazer valer suas identidades. Não 

houve consenso nesse percurso, e sim adaptações e ajustes. No tocante à educação, 

Campos dos Goytacazes aparece como uma das primeiras freguesias a receber incremento 

no ramo da instrução, desde a década de 1830. Contudo, é no decorrer da segunda metade 

do século XIX que acontece o momento de maior transformação dos processos ligados à 

educação, não somente em relação ao aumento do número de escolas públicas, como 

também, o de escolas privadas. No entanto, apesar desse cenário de transformações, a 

educação doméstica permaneceu com sua oferta constante durante todo o século XIX, 

como será demonstrado no capítulo seguinte.  



3. A EDUCAÇÃO DOMÉSTICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

Figura 6 – Jornal Monitor Campista 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor70. 

 

Figura 7 – Igreja Nossa Senhora da Lapa 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor71. 

 

                                                 
70Fotografia realizada a partir de um exemplar do Monitor Campista pertencente ao Arquivo Público Municipal 
Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes. 
71Fotografia realizada pelo autor em Campos dos Goytacazes, em outubro de 2012. 



 
 

Fitemos ainda nossas vistas sobre o lar onde nasce o menino, sobre a 
familia da qual deve ser, ou antes, afim de melhor sondar o abysmo da 
escola que absorve o espirito, vejamo la tal qual Deos a concebeu para 
que o filho d’ahi saia puro e forte, preparado com antecipação para os 
perigos que o esperão e seja capaz de os vencer (MONITOR 
CAMPISTA, 6/03/1884, p.1).  

 

 

Ao tratar da temática da educação doméstica, faz-se necessário entender um 

pouco mais esse conceito. Durante a elaboração da pesquisa, o tema proposto aparece em 

diferentes autores, porém sem um aprofundamento específico. Tal realidade também foi 

percebida por Vasconcelos (2005) na elaboração de sua própria análise sobre a educação 

doméstica no Oitocentos: "ao iniciar a pesquisa de que resultou este trabalho deparei-me 

com uma imensa lacuna: a educação doméstica, tema que a historiografia da educação no 

Brasil parecia não ousar preencher, privilegiando os estudos das instituições formais [...]" 

(p. XV).  

Em que pese à importância dos estudos acerca da escola pública no século XIX 

para o esclarecimento das relações e dos interesses envolvidos na constituição do sistema 

de ensino brasileiro, faz-se necessário abrir novos espaços para vozes que foram 

silenciadas pela historiografia educacional tradicional. Nesse sentido, estudar a educação 

doméstica vivenciada pelas elites intelectuais e econômicas torna-se relevante para 

entender as configurações do sistema durante todo esse período. 

A educação doméstica, aquela praticada dentro do espaço doméstico por 

professores particulares, preceptores ou até mesmo membros ou agregados da família, era 

uma realidade vivenciada entre as elites brasileiras desde o período colonial, seja como 

estratégia de diferenciação de seus membros, seja como única forma viável de ensino. 

Villalta, abordando esta temática, informa: 

No período colonial, os pais, desejosos de garantir a instrução dos filhos 
tiveram eles próprios que o fazer, ou que se socorrer nos préstimos de 
parentes e capelães, ou ainda, que contratar mestres para lhes ensinar, em 
especial, as primeiras letras. A instrução na Colônia,processava-se, 
assim, em grande parte, no âmbito privado, preenchendo o vazio da 
escola pública e semipública, inexistente ou escassa [...] (1997, p. 357). 

 

Somente durante o século XIX e, de uma forma mais específica, após a 

constituição de 1824, que a educação entra na pauta de discussão sistemática do governo, 

com a criação de escolas públicas para os segmentos menos privilegiados da sociedade e 



 
 
criação de leis para organizar a educação nacional. Antes, porém, como visto no capítulo 

um desta pesquisa, a educação ficava sob a responsabilidade das famílias, não havendo 

um sistema organizado de ensino. A tradição de educar os filhos dentro da própria casa, 

tratando-se principalmente do ensino primário, foi uma característica que continuou 

existindo entre as famílias de elite, como será verificado ao longo deste capítulo. 

Apesar do desenvolvimento da rede de escolas públicas e privadas durante o 

século XIX e do crescente interesse do Estado pela instrução pública, a educação 

doméstica permaneceu como estratégia de formação nas famílias mais abastadas. De 

acordo com Gondra e Schueler (2008, p. 123), 

Para as elites intelectual, religiosa e proprietária, as tecnologias de 
autodisciplina não se restringiam à construção e legitimação do internato, 
pois estas também educavam no espaço privado, recorrendo à contratação 
de preceptores e preceptoras, definindo, no próprio núcleo privado, a 
sociabilidade desejada para a prole, a ponto de dotá-las de signos de 
distinção, equipando-as para manter e reproduzir o capital material e 
simbólico de suas ordens. 

 

Ainda, devido à raridade de fontes bibliográficas que abordam a educação 

doméstica, optou-se por manter um diálogo com a teoria e os achados de Vasconcelos 

(2005) em seu estudo sobre a educação doméstica na Corte, verificando proximidades e 

distanciamentos dessa modalidade de educação nas duas regiões pesquisadas, ou seja, a 

Corte Imperial e Campos dos Goytacazes, que, como visto, constituía-se numa das regiões 

mais importantes da província.   

 

 

 

 

 3.1 CASA E ESCOLA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO OITOCENTOS 

 

 

Como verificado no capítulo anterior, uma parte significativa da elite campista, 

no século XIX, era constituída por portugueses vindos para o Brasil em busca de riqueza, 



 
 
que se uniram com filhas de antigos moradores da região, formando assim grandes 

fortunas.  

Dessa forma, cabe verificar algumas questões levantadas por Vasconcelos (2005) 

sobre a educação doméstica em Portugal. A autora (2005, p. 7), referenciando-se em 

Fernandes (1994), afirma que tal modalidade de educação achava-se "enraizada nos 

costumes portugueses", sendo utilizada pelas "classes superiores" como a primeira 

educação a que a criança tinha acesso. Além disso, era copiada das práticas utilizadas pela 

nobreza, em especial a Família Real.Em Portugal, a prática da educação doméstica era 

regulamentada pela Junta da Diretoria de Estudos, mas, caso fosse realizada por algum 

membro da própria família, não estaria sujeita a tal regulamentação, também "não 

precisavam de licença de ensino os indivíduos que, não pertencendo à família coabitavam 

com os seus empregadores" (FERNANDES apud VASCONCELOS, 2005, p. 8). Em 

Campos dos Goytacazes, não foi encontrado nenhum dispositivo legal que regulamentasse 

a educação doméstica, ficando esta, essencialmente, sob o domínio privado.  

Fernandes (apud VASCONCELOS, 2005, p.9) prossegue descrevendo o quadro 

de educação doméstica em Portugal, que parece ter sido um "contingente significativo". 

Tanto meninos quanto meninas eram assistidos pelos representantes dessa modalidade de 

educação. Contudo, a demanda por educação doméstica para meninas foi maior na Corte, 

se comparada com a demanda para "fora da terra". Entre os sujeitos que se candidatavam a 

mestre de casa, havia uma diversidade significativa: eclesiásticos, mulheres (nacionais e 

estrangeiras) e homens. Apesar da diversidade de anúncios, poucos revelavam a origem 

social do anunciante. 

Importante notar que, no caso de Campos dos Goytacazes, na segunda metade do 

século XIX, não foram encontrados eclesiásticos desempenhando essa função, ao menos 

nos anúncios pesquisados, o que não significa sua inexistência, uma vez que "a educação 

doméstica pressupunha um atendimento individualizado, realizado na esfera privada. Em 

consequência disso ela, às vezes, era alijada de registros oficiais e não deixava vestígio 

em arquivos" (VASCONCELOS, 2005, p. 11-12).  

Com base no recorte temporal estabelecido, 1850 a 1889, é já na década de 1850 

que se acham em Campos dos Goytacazes os primeiros anúncios sobre educação 

doméstica, 12 no total. Como no exemplo abaixo: 

O professor Carlos Reiners de Lacourt abrirá no dia 3 de fevereiro, na sua 
casa, rua das Flores n. 48, um curso de Francez, que tera logar ás 



 
 

segundas, quartas e sextas feiras, as onze horas da manhã, e continuara a 
dar lições particulares de linguas e bellas letras. Os alumnos deverão ser 
matriculados até o 1⁰ de fevereiro. O preço é de 5$000 rs. Por mez. 
Tendo ainda algum tempo disponivel, o dito professor tem a houra de 
pôr-se á disposição dos Srs. pais de familia, tanto na cidade como por 
fóra, para lições particulares de musica elementar, piano e canto nacional, 
italiano, etc (MONITOR CAMPISTA, 21/01/1851, p. 3). 

 

Nessa mesma década, de forma aleatória nos exemplares do Monitor Campista 

acessados, foram localizados oito anúncios ligados à escola, sendo que cinco de colégios 

particulares e três de instrução pública; alguns oferecendo instrução primária e outros, 

instrução secundária. São eles: Collegio d’instrucção primária, na rua do Conselho n. 9; 

Professor publico de instrucção elementar (escola sob seu cargo), rua de Trás do Rosario, 

aonde houve um collegio de meninas; Lycêo de Campos (ensino secundário); Professor 

publico da primeira escola de instrucção elementar, Theodorico José Ferreira de 

Moaraes; Collegio São Lourenço, sob a tutela de Antonio Gonçalves d’Oliveira, rua da 

Quitanda, n. 38; Collegio Decurial, Rua Direita, sobrado n. 92; Collegio S. Salvador; 

Collegio Campista, sob a tutela de C. Reiners de Lacourt, rua das Flores, n. 48. Estes 

números, no entanto, serão completados com outras informações colhidas no relatório do 

vice-presidente da província do Rio de Janeiro, João Pereira Darrigue Faro, apresentado 

em 1852, que será verificado adiante. 

Além das modalidades de educação encontradas acima, foram localizados três 

anúncios de mestre-escola: 

O professor particular d’instrucção primaria, e chefe de familia, 
Innocencio Teixeira de Motta, abrio a sua aula na casa n. 123, rua do 
Conselho. Recebe tambem pensionistas internos, e espera merecer do 
respeitavel publico o seu favoravel acolhimento, o que promette bem 
desempenhar a ardua tarefa a que se propóe (MONITOR CAMPISTA, 
18/04/1850, p.3). 

ATTENÇÃO – O professor C. Reiners de Lacourt pretende abrir quarta 
feira 1⁰ de maio, na sua casa rua das Flores n. 48, um curso de musica 
elementar, vocal e instrumental, por um methodo simples e muito facil, 
affiançando de pôr em poucos mezes os seus discipulos em estado de 
tocar qualquer instrumento com regras e com gosto. O mesmo professor 
abrirá igualmente no mesmo dia um segundo curso de francez, affiaçando 
também de pôr d’aqui ao fim do anno os seus discipulos em estado de 
fazer exames. A mensalidade é de tres mil reis para qualquer ramo de 
instrucção, as horas dos cursos sao: das onze ao meio dia, para o primeiro 
curso de francez, do meio dia a uma hora para o segundo, e das seis horas 
da tarde por diante para musica. Os discipulos que pretendem matricular-
se, são rogados de se apresentar quanto antes, pois uma vez os cursos 
formados, elles não poderáo mais ser admittidos este anno. A mesma 
observação dirige-se tambem às pessoas que manifestarão o desejo de 



 
 

frequentar o curso d’inglez que tem logar às oito horas da noite 
(MONITOR CAMPISTA, 30/04/1850, p.3). 

ATTENÇÃO – O curso de lingua franceza, das 9 às 10 horas da noite 
principiará terça feira, na rua do sacramento n. 27; a casa estará franca a 
essa hora aos Srs que quizerem assistir com decencia. O curso terá logar 
terças, quintas, e sabbados; podendo-se alterar quando seja conveniente. 
Os Srs. discipulos nas tres primeiras lições não precisão de livros nem de 
papel. – Joaquim Francisco Dias (MONITOR CAMPISTA, 05/01/1854, 
p.3).  

 

Carlos Reiners de Lacourt havia chegado a Campos dos Goytacazes há pouco 

mais de um ano, provavelmente no final de 1849 ou início de 1850, vindo da Corte. Como 

dito no capítulo anterior, Campos dos Goytacazes, devido ao desenvolvimento 

impulsionado pela cultura da cana-de-açúcar e seus derivados, havia se tornado atrativo 

para vários migrantes, que buscavam negócios e fortunas. Em anúncio datado de 28 de 

março de 1850, verifica-se que Carlos Reiners de Lacourt tencionava abrir um curso 

público para o ensino "das linguas franceza, ingleza, e allema". Além disso, oferecia-se 

para lecionar em casas particulares "não somente nestas linguas como todos os estudos 

preparatorios pelas academias do imperio" (MONITOR CAMPISTA, 28/3/1850, p.3). Ao 

longo da década de 1850, ele será responsável pela abertura de dois diferentes colégios: o 

Campista, em 1850, e o Collegio S. Salvador, em 1854. Todavia, permaneceu oferecendo-

se como professor particular em todo o período.  

O ensino público era oferecido principalmente na freguesia de São Salvador, 

havendo carência de escolas e professores públicos nas demais, como nas de Santa Rita, 

São Gonçalo, São Fidelis e Aldeia da Pedra, que possuíam apenas uma aula de instrução 

primária, tendo o professor que se locomover longas distâncias para atender os alunos72.  

No relatório do vice-presidente da província do Rio de Janeiro, João Pereira 

Darrigue Faro, apresentado em 185273 à Assembleia Provincial, encontram-se os seguintes 

dados sobre a instrução primária em Campos dos Goytacazes: havia nove freguesias, 

sendo abastecidas por onze professores públicos, sendodez homens e uma mulher, 

conforme o Quadro 5.   

 

 

                                                 
72Cf Monitor Campista, 31/01/1850, p. 1. Verificar a página 25 desta dissertação. 
73 O relatório diz respeito aos dados colhidos no ano anterior, 1851.  



 
 
Quadro 5 – Divisão dos professores públicos pelas freguesias de Campos dos Goytacazes 

e seus respectivos vencimentos 
 

Freguesia Professor Vencimentos 
São Salvador Theodorico José Ferreira de Moraes (1ª 

cadeira) 
Miguel Antônio de Araújo Dantas (2ª cadeira) 
D. Maria do Carmo Moreira de Sá 

600$000 
600$000 
600$000 

São Gonçalo Bento José de Sá Figueiredo 400$000 
São Sebastião Pio Pereira do Rosario 500$000 
São Fidelis José Alexandre de Araujo Pontes 500$000 
Santa Rita Antonio da Silva Guimarães Filho 400$000 
Santo Antônio de Pádua Francisco Furtado da Costa 400$000 
São José de Leonisa José Gomes Ribeiro Junior 500$000 
Santo Antônio dos Guarulhos Antônio da Motta Gomes 400$000 
Travessão da Barra Seca José Joaquim Marques 500$000 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor74. 

 

 

Diante do exposto pode-se verificar que as reivindicações dos moradores por mais 

professores públicos procede, pois somente São Salvador era abastecida por mais de um 

professor e o "soldo" pago por seus serviços era maior que os outros destinados aos das 

demais freguesias. Também era em São Salvador que estava a única professora pública de 

Campos dos Goytacazes na década focada. Outro fato importante, observado no mesmo 

relatório, diz respeito ao número de professores. Campos dos Goytacazes era a segunda 

região, dentro da província do Rio de Janeiro, em número efetivo de professores, 

perdendo somente para a cidade de Niterói, com 17 professores, sendo seis mulheres. 

Já no relatório apresentado pelo vice-presidente da província, José Ricardo Sá 

Rego, em 1855, percebe-se que a educação de meninas na década de 1850, recebeu menor 

atenção em relação à educação oferecida aos meninos. Em 1854, havia 155 escolas 

públicas na província do Rio de Janeiro, sendo 100 para meninos e 51 para meninas, as 

outras quatro estavam vagas75. 

Chama atenção a diversidade de modalidades de educação oferecidas na cidade 

de Campos dos Goytacazes neste período. O ensino público é equivalente, em números 

totais, à educação doméstica, sendo o ensino particular a modalidade menos expressiva. 

Foram encontrados oito anúncios referentes ao ensino em colégios particulares e 12 sobre 
                                                 
74O quadro foi elaborado com base nos dados colhidos no Relatório Provincial, elaborado pelo vice-presidente 
da província do Rio de Janeiro, o veador João Pereira Darrigue Faro, em agosto de 1852. Disponível em: 
http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/782/. Acesso em: 24/08/2012. 
75Disponível em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u831/000002.html. Acessado em 24/08/2012.  



 
 
o oferecimento de professores particulares ou preceptores, como exemplificado no Gráfico 

6. 

 

 

Gráfico 6 – Modalidades de educação em Campos dos Goytacazes na década de 1850 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor. 

 

 

Na educação doméstica em Campos dos Goytacazes, na década de 1850, 

aparecem com maior incidência anúncios ligados ao oferecimento de professores e 

preceptores do sexo masculino, 11 no total, e apenas uma professora. Desse total, quatro 

identificam-se e sete usam expressões pouco precisas, como "um homem que tem bastante 

instrucção", "um homem que tem principios", "um homem de idade", para designar os 

anunciantes. 

ATTENÇÃO – Quem precisar de um homem que tem principios 
bastantes de grammatica latina, e que sabe bem contar, muito proprio 
para ensinar as primeiras letras, não só na cidade, como em qualquer 
fazenda que tenha meninos, asseverando-se não só o bom tratamento para 
com os seus discipulos, como sua boa conducta, a qual affiança; pode 
procurar na rua do Sacramento n. 47; o mesmo tambem ensina a 
grammatica portugueza, e alguns principios de latim(MONITOR 
CAMPISTA, 18/04/1850, p. 3). 

 



 
 

Nos anúncios pesquisados sobre educação doméstica, verificou-se a incidência de 

um número maior de anúncios voltados para o ensino de meninos –foram localizados seis 

anúncios referindo-se a essa categoria. Tal situação apresenta-se como uma característica 

desse primeiro momento de estruturação da educação em Campos dos Goytacazes. 

Somente um especifica o interesse de ensinar meninas, um outro se prontifica a ensinar 

meninos e meninas. Também foram encontrados três anúncios que não apontavam 

diretamente para uma ou outra categoria, como no anúncio a seguir: 

Um homem que tem bastante instrucção para ensinar as primeiras letras, 
grammatica nacional, e principios da latina, offerece-se a qualquer 
pessoa, tanto nesta cidade, como fora d’ella, para esse fim, 
desempenhando com muita aptidão os seus deveres; quem se quizer 
utilizar de seu prestimo, dirija-se à rua do Sacramento n. 42 (MONITOR 
CAMPISTA, 23/04/1850, p. 3). 

 

Já, nos anúncios ligados à educação de meninas, especificavam-se as disciplinas 

propostas para esse fim: música, piano, canto, primeiras letras, "conta", bordado, costura, 

entre outros conhecimentos, indicando o que era esperado da mulher na sociedade 

oitocentista: 

ATTENÇÃO – D. Anna Candida de Andrade, professora de musica, 
piano, e canto, lecciona discipulas em collegios, casas particulares, 
offerece o seu diminuto prestimo aos illustres pais de familia que 
quizerem mandar ensinar suas filhas a esta arte; pode ser procurada para 
tratar na rua do Sacramento n. 27, das 9 às 10 horas da manhã 
(MONITOR CAMPISTA, 19/09/1850, p. 3). 

Um homem casado, maior de 50 annos, offerece-se a qualquer Sr. 
Fazendeiro, que tenha filhos, para leccionar primeiras letras, grammatica 
portugueza, inglez, e francez, grammaticalmente, e arithmetica; e sua 
mulher primeiras letras, conta, bordar, coser e marcar. O annunciante 
se offerece tambem para caxeiro, ou feitor de terreiro; que do seu 
prestimo precisar queira dirigir-se aos Illms. Srs. José Bento d’Araujo, na 
cidade, ou Bernardo de Mattos Trindade, fazenda de S. João, onde achará 
o annunciante para tratar (MONITOR CAMPISTA, 15/03/1851, p. 3, 
grifo meu). 

 

Nota-se que, no segundo anúncio, o anunciante oferecia seus "préstimos" para 

lecionar "primeiras letras, grammatica portugueza, inglez, e francez, grammaticamente, e 

arithmetica", para qualquer fazendeiro da região de Campos dos Goytacazes. Sua esposa 

ficaria encarregada da educação das meninas da fazenda, ensinando-as as atribuições 

"típicas" do sexo feminino, sendo esta uma educação prática e moral. Havia uma clara 

separação entre os saberes ensinados a meninas e os saberes ensinados a meninos. Além 

disso, havia a possibilidade de o candidato a preceptor desempenhar outras funções dentro 



 
 
da fazenda. Pode-se aventar que o anunciante já desempenhasse essas funções na fazenda 

onde poderia ser procurado, "fazenda de S. João".  

Nos anúncios pesquisados, há, ainda, uma variedade de lugares pretendidos para 

o ensino, sendo que a maior incidência, quatro no total, refere-se à preceptoria. Como nos 

exemplos abaixo: 

Offerece-se um homem habilitado para ensinar a meninos, e meninas as 
primeiras letras, tanto para dar lições nesta cidade por casas particulares, 
como para qualquer fazenda fora della; quem de seu prestimo precisar, 
pode deixar seu nome nesta typographia, ou numero de casa, para ser 
procurado (MONITOR CAMPISTA, 03/10/1850, p. 3). 

Precisa-se de um homem de idade e de reconhecida probidade, para 
ensinar meninos a ler e escrever, numa fazenda. A quem convier queira 
dirigir-se à praça Principal, n. 28 para tratar (MONITOR CAMPISTA, 
20/04/1854, p. 3). 

Offerece-se um homem solteiro de idade de 34 annos, para ensinar as 
primeiras letras em qualquer fazenda fóra desta cidade, o qual ensina a 
lêr, escrever, e coutar, e a doutrina christã, por um methodo mui facil, 
que em breves tempos os aprompta; quem precisar deixe seu nome nesta 
typographia para ser procurado (MONITOR CAMPISTA, 30/04/1850, p. 
3). 

 

Nos anúncios acima, ressalta-se a necessidade de o preceptor ser alguém de 

"reconhecida probidade", uma vez que iria trabalhar dentro da casa do aprendiz. Nesse 

sentido, a referência à "idade" pode significar associação à experiência e ao respeito do 

candidato a mestre da casa, assim como ao ensino da "doutrina christã". O termo 

"habilitado", nesse anúncio, não significa que a pessoa tenha passado por algum tipo de 

seleção, mas sim, que possuía as condições mínimas para ensinar "primeiras letras", ou 

seja, sabia ler, escrever e contar.   

Trêsoutros anúncios referem-se ao ensino ministrado na própria casa do 

professor, caracterizando-se como mestre-escola. Três dos anúncios apontam também para 

a possibilidade de se ensinar tanto em uma fazenda como em casas particulares pela 

cidade. Em dois anúncios, há a possibilidade de o ensino ocorrer tanto na residência do 

aluno quanto na do professor. Somente em um dos anúncios estudados, o anunciante 

ofereceu-se para trabalhar tanto em casas particulares como em colégios. Nota-se que, 

neste último caso, o anunciante era Anna Candida de Andrade, professora de piano, 

música e canto, a única mulher identificada nos anúncios da década de 1850. A falta de 

referência a ensinarem em colégios, provavelmente, está associada à pouca oferta dessa 



 
 
modalidade de ensino, ou ainda, ao status diferenciado que a educação doméstica 

possibilitava.  

Somando os anúncios em que aparece a opção de lecionar numa fazenda com os 

em que aparece a opção casa ou fazenda, totalizam-se seis anúncios, verificando-se a 

importância da preceptoria na cidade de Campos dos Goytacazes na década de 1850, pois 

mais da metade dos anunciantes prontificou-se a ir para uma fazenda.  

Entre os agentes da educação doméstica que se ofereceram para ensinar em 

fazendas, percebe-se certa flexibilidade de atuação dentro do espaço doméstico, ou seja, 

ser professor poderia ser associado a outras funções, como "caixeiro", "feitor de terreiro", 

entre outras. Já, entre aqueles que se limitaram a atuar dentro do espaço urbano, não foi 

verificada tal flexibilidade, possivelmente pela possibilidade de ampliarem o número de 

discípulos atendidos, aumentando assim seus ganhos, na própria cidade.  

Os saberes ensinados pelos mestres da casa são variados e dizem respeito aos 

sujeitos da ação educativa, com uma educação diferenciada para meninos e meninas. 

Quatro dos anúncios referiram-se especificamente à instrução primária, cinco conjugaram 

o ensino de primeiras letras com outros conhecimentos, tais como "grammatica 

portugueza, inglez, francez, grammaticalmente, arithmetica", e, no caso das meninas, 

"conta, bordar, coser, marcar, música, piano e canto." 

A educação doméstica na década de 1850 mostrou-se, por vezes, uma modalidade 

de educação tão importante como o ensino público, conforme os anúncios destacados. O 

ensino privado mostrou-se menor em relação às modalidades anteriores, principalmente 

no oferecimento de instituições voltadas para o público feminino, assim como era pequeno 

o número de mestras que se ofereciam para o trabalho nas três modalidades apresentadas, 

situação que será revertida ao longo da segunda metade do século XIX, com a progressiva 

feminização do ensino primário. 

Na década de 1860, Campos dos Goytacazes experimenta um relevante aumento 

da educação particular, com a ampliação do número de instituições que se destinavam a 

esse fim. Foram localizados oito anúncios que se referiam a essa modalidade de educação, 

sendo cinco destinados ao ensino de meninos e três ao ensino de meninas. São eles: 

Collegio de S. Lourenço76, à rua da Quitanda n.80, dirigido porCelestino Satyro Martins; 

                                                 
76 Ao longo do período analisado o Collegio de S. Lourenço, passou por quatro gestões distintas, sendo duas na 
década de 1860. No anúncio de 2 de março de 1860, aparece como diretor Antônio Gonçalves de Oliveira. Já no 
anúncio de 13 de novembro, encontram-se como responsáveis pelo colégio os nomes de José Autran da Matta e 



 
 
Collegio de Santo Antônio, dirigido pelo padre Jorge Guaraciaba, situado na rua Detrás, 

n.44; Collegio Ultra, de Alberto Ultra, situado na rua Direita, n. 35; Collegio de 

Sant’Anna, dirigido por Carolina Rita do Carmo, na rua Direita, n. 59; Collegio de S. 

Joaquim, dirigido por Joaquim Pinto d’Almeida, localizado à rua Nova do Ouvidor, n. 3; 

Curso d’escripturação commercial, na rua do Rosario, n. 83; Collegio de Santa Isabel, 

dirigido por Maria José Andrade, situado na rua do Rosario, n. 33; Collegio de musica de 

meninas, de Candida Francisca de Andrade, na rua do Sacramento, n. 9.  

Comparando a década de 1860 com a anterior, percebe-se que houve crescimento 

de mais ou menos 35% na oferta de colégios particulares de instrução primária e 

secundária. A instrução feminina em colégios foi a mais beneficiada com esse 

crescimento. Foram encontrados três anúncios sobre essa modalidade de educação, nos 

quais há indicação detalhada dos vários saberes preconizados na educação feminina, como 

no exemplo abaixo, no qual se verifica um colégio feminino anunciando seus 

"préstimos""a quem por eles se interessar": 

COLLEGIO DE SANTA ISABEL, DIRIGIDO POR MARIA JOSÉ DE 
ANDRADE, RUA DO ROSARIO N. 33. A directora deste collegio, 
animada pela confiança que muitos pais de familia nella tem depositado, 
participa ao respeitavel publico, e particularmente aos mesmos Srs., que 
ella tem mudado o seu estabelecimento de educação para a rua do 
Rosario n. 33, esquina do largo do mesmo nome, uma das melhores 
localidades desta cidade. A casa vantajosamente situada e com as 
accomodações de taes estabelecimentos, offerece por sua vastidão, asseio 
e qualidades hygienicas, todas as garantias de salubridade e bem estar de 
suas educandas. A directora sempre solicita em promover a educação 
moral e entellectual de suas discipulas, envidará todos os seus esforços 
para que não desmereça da proteção de tão benevolamente tem sido 
acolhida. As materias de ensino no seu estabelecimento serão as que 
constam do seguinte: Programa. EDUCAÇÃO PRIMARIA. Primeiras 
letras, inclusive doutrina chistan, moral calligraphia, arithmetica, 
grammatica nacional, historia sagrada, &c. TRABALHOS DE AGULHA. 
Coser, marcar, crivar, bordar de diversas maneiras, trabalho a ponto de 
crochet e tricot, obras de tapeçaria e de missangas, &c. EDUCAÇÃO 
SEUNDARIA. Francez, italiano, geographia, piano, canto e dança. A 
educação primaria e o estudo da lingua italiana continuam a cargo da 
directora, coadjuvada por suas irmans, e as demais materias de educação 
secundaria a cargo dos Illms. Srs. professores Barão de Breitenbauch, 
Antonio Lino Heredia, Carlos Frederico Renne e Honorato José 
Victorino. MENSALIDADES. Pensionistas.....25$000, Meias ditas..... 
12$000, Externas.....4$000. EDUCAÇÃO SECUNDARIA. Francez, 
italiano e geographia.....4$000, Piano e canto.....8$000, Dança.....5$000. 
Cidade de Campos, 16 de Setembro de 1860. A professora e directora, 
Maria José de Andrade (MONITOR CAMPISTA, 18/09/1860, p. 4).  

                                                                                                                                                         
José Alexandre Teixeira de Mello. No ano seguinte, 1861, aparece o nome de Celestino Satyro Martins e, por 
fim, já na década de 1863, o responsável pelo colégio aparece com o nome de Domingos Gomes Barroso.  



 
 

O anúncio do Collegio de Santa Isabel colabora para que se possa entender 

alguns aspectos da educação na segunda metade do século XIX, entre eles as percepções 

que existiam com relação à educação da mulher, conjugando-se a educação formalizada 

com a educação moral e prática. Tratando-se de educação primária, o ensino de primeiras 

letras seria concomitante ao ensino de doutrina cristã e história sagrada, além de 

"trabalhos de agulha", do ensino do bordado, do crochê, entre outras atividades. Já na 

instrução secundária, havia o ensino de geografia, francês, italiano, piano, canto e dança. 

Em ambos os níveis, a educação era marcada pela "valorização das habilidades manuais e 

os dotes sociais"77.  

A preocupação com os aspectos de higiene e assepsia dos locais destinados aos 

estudos aparece de forma mais marcante nessa década que na anterior. Podem-se observar 

tais preocupações no próprio anúncio do Collegio de Santa Isabel, onde se lê "A casa 

vantajosamente situada e com as accomodações de taes estabelecimentos, offerece por sua 

vastidão, asseio e qualidades hygienicas, todas as garantias de salubridade e bem estar de 

suas educandas" (Ibidem, loc. cit.).  Procura-se, dessa forma, demonstrar a "salubridade" 

dos locais destinados ao ensino, marcados, cada vez mais, por sua organização interna,em 

oposição aos "velhos" locais de ensino78.  

O Collegio Ultra parece ter se preocupado com essa situação pois, no anúncio de 

6 de março de 1860, comunica a aquisição de um novo sobrado para a ampliação de suas 

atividades.  

COLLEGIO ULTRA, Rua Direita n. 96 e 98. SOBRADOS CONTIGUOS 
Á IGREJA DO CARMO. Este collegio, aberto em Fevereiro do proximo 
findo anno, que até o presente só tem recebido alumnos externos; desde o 
1⁰ do corrente mez de Janeiro, acha-se prompto para, além daquelles, 
receber tambem alumnos internos e meio-internos, para cujo fim se 
preparou com a acquisição do sobrado anexo áquelle em que se installou, 
communicando-os ambos, ficando assim com commodos sufficientes 
para o fim proposto. As materias lectivas são, como se annunciára em sua 
abertura, - as que constituem o ensino primario e a instrucção secundaria 
-; sendo o desvélo pelo aproveitamento dos alumnos, aquelles que impõe 

                                                 
77Vasconcelos aponta que a educação de meninas no Brasil Oitocentista valorizava as habilidades manuais e os 
dotes sociais, apesar de observar-se a inserção de outros conhecimentos nos colégio desde a década de 1870, tais 
como inglês, francês, história geral, entre outros. Para maiores informações, acessar: 
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/3158.pdf>.  
78Tanto a educação pública quanto a particular, até o início da década de 1870, não possuíam espaços específicos 
para o desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. A educação acontecia, normalmente, na casa do próprio 
mestre, ou em locais alugados para esse fim. Verificar: SCHUELER, Alessandra Frota Martinez. Entre escolas 
domésticas e palácios: culturas escolares e processos de institucionalização da instrução primária na cidade do 
Rio de Janeiro. Revista educação em questão, v. 23, n. 9, p. 160-184, maio/ago. 2005.  



 
 

os deveres de preceptor. João Francisco da Silva Ultra e João Alberto 
Ultra (MONITOR CAMPISTA, 6/03/1860, p. 4). 

 

Além das preocupações referentes à salubridade do local, que podem ser 

verificadas pela aquisição de novas instalações para o funcionamento de seu colégio, os 

diretores deixam claro que suas funções se igualam à de um preceptor, ou seja, zelar pela 

educação e instrução de seus alunos. A ampliação do colégio permitiu a entrada de alunos 

internos e meio-internos, o que possibilitaria um acompanhamento pormenorizado das 

atividades de seus alunos, além de possibilitar vigilância sobre suas condutas, uma vez 

que os dois sobrados possuíam comunicação entre si. Contudo, parece que o 

empreendimento não logrou sucesso, visto que no anúncio do dia 10 de janeiro de 1863, o 

colégio aparece em outro número na mesma rua, além de uma considerável diminuição 

das informações a respeito dele, como pode ser verificado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Anúncio d'O Colégio Ultra 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor79. 

 

                                                 
79Fotografia realizada do anúncio publicado no Monitor Campistade 10/01/1863, p. 3, localizado no acervo do 
Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho em Campos dos Goytacazes.  



 
 

Já o ensino de meninos em colégios particulares abrangia uma gama de 

conhecimentos bem variados, dos quais se destacam: o ensino de religião cristã, gramática 

portuguesa, ortografia, aritmética, geometria, escrituração mercantil, entre outros, como 

nos exemplos abaixo: 

COLLEGIO DE S. LOURENÇO, Dirigido pelo DR. DOMINGOS 
GOMES BARROSO. O actual director d’este collegio tendo-se entregado 
ultimemente ao magisterio em diversas casas de educação d’esta cidade, 
tencionou comprar o extinto collegio de S. Lourenço – e ahi exercer a 
profissão, a que exclusivamente se-tem entregado de educador. Além da 
pratica adquirida, das habilitações exigidas e da facilidade de methodo, o 
director não se-furta a dar outros quaesquer garantes aos Srs. paes-de-
familia, que para seu collegio queiram mandar seus filhos. Abriu-se no 
dia 20 de janeiro. Admitte-se tres classes de alumnos, externos, meio 
internos e internos. O ensino divide-se em curso primario e secundario; o 
curso primario comprehende o ensino da Religião Chistã, leitura, 
calligraphia, orthographia, grammatica portugueza, escripturação 
mercantil e contabilidade; e o secundario, o ensino das linguas 
francezas, ingleza, latina, sciencias, arithmetica, algebra, geometria, 
philosophia, historia e com especialidade historia patria. PREÇOS 
PARA O CURSO PRIMARIO. Externos.....3$000. Meio 
internos.....12$000, Internos.....20$000. PREÇOS PARA O CURSO 
SECUNDARIO. Externos.....8$000, Meio internos.....18$000, 
Internos.....30$000 (MONITOR CAMPISTA, 10/01/ 1863, p. 4, grifo 
meu). 

COLLEGIO DE SANCTO ANTONIO. RUA DETRÁS DO ROSARIO N. 
44. O padre Jorge Guaraciaba, professor aprovado pela directoria de 
intrucção pública da província, abrirá o seu collegio no dia 10 de Janeiro 
do corrente anno, onde pretende, ajudado por alguns professores habeis, 
ensinar o seguinte: portuguez, comprehendendo leitura, calligraphia, 
contabilidade, grammatica portugueza e doutrina christã, latim e 
francez. Quando hajam alunnos sufficientes abrir-se-hão outras aulas, 
que se acham encarregados s Illms. Srs. Drs. Francisco Portella, Gregorio 
Pereira de Miranda Pinto, José Alexandre Teixeira de Mello e Antônio 
Navarro de Andrade. Haverá tambem um professor de musica. Para 
informações (em sua casa) ao director na rua do Ouvidor n. 17, ou aos 
Srs. Rufino Gomes de Oliveira e Dr. João José Pereira Bastos. Admitte-se 
só alumnos externos (MONITOR CAMPISTA, 3/01/1863, p. 4, grifo 
meu). 

Os anúncios pesquisados demonstram o crescimento na oferta de educação em 

colégios particulares, além da ampliação dos conhecimentos ofertados e das possibilidades 

de frequência – externato, meia-pensão e pensionista. Também trazem informações sobre 

a nova situação da educação, não apenas em Campos dos Goytacazes, mas em toda 

província do Rio de Janeiro, que passa a sofrer maior interferência do poder público 

através dos processos de fiscalização e certificação. Nesse sentido, os anúncios da década 

de 1860, passam a trazer informações sobre a "qualificação" e "certificação" de seus 

agentes, como nos dois anúncios acima. 



 
 

O relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, em 1862, por 

José Norberto dos Santos colabora para a compreensão da educação particular em Campos 

dos Goytacazes. Através dele, observou-se que das oito escolas particulares de instrução 

primária, sete ficavam na freguesia de São Salvador, e uma na Lagoa das Pedras, na 

freguesia de Guarulhos. Os professores autorizados em São Salvador, nesta década, eram: 

Pedro Amancio da Costa, Eusebio Ildefonso Barroso, João Alberto Ultra, Henriqueta 

Maria da Silva Campos, Rachel Antonia de Freitas, Emília Ferreira de Lima Coutinho e 

Manoel José Ferreira Machado. Observa-se que foi a freguesia de São Salvador, sede da 

administração local, que concentrou o maior número de colégios públicos, sendo, contudo, 

insuficiente para a demanda.  

No mesmo relatório, há uma relação de colégios que ofereciam tanto a instrução 

primária quanto a instrução secundária. Por meio dele, foi montado o Quadro 6, com os 

nomes dos colégios, de seus respectivos diretores e número de alunos. 

 

 

Quadro 6 – Colégios particulares de instrução primária e secundária na cidade de Campos 
dos Goytacazes, no início da década de 1860 

Nome dos diretores Nome do colégio Número de alunos 

Meninos Meninas 

Maria Elizêo Candida d’Abreu Santa Rita  30 
Joanna Pinto da Conceição Não Informado  15 
Maria José de d’Andrade Santa Isabel  40 
Isabel de Jesus Barreto Santa Thereza  30 
Padre João Antunes de 
Menezes 

São João 60  

Joaquim Pinto d’Almeida São Joaquim 20  
Celestino Satyro Martins São Lourenço 30  
João de Souza Tavares Netto Não informado 30  

Fonte: Quadro elaborado pelo autor80. 

 

 

Comparando-se os colégios encontrados nos anúncios pesquisados com os 

informados no relatório provincial de 1862, percebe-se que alguns colégios, como o 

                                                 
80Quadro montado com base nos dados colhidos no Relatório Provincial apresentado à Assembléa Legislativa 
Provincial do Rio de Janeiro, em setembro de 1862. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/792/>. Acesso 
em: 22/04/2013. 



 
 
Collegio Ultra – que, segundo o relatório, estava autorizado a oferecer instrução primária 

– na prática, anuncia tanto a educação primária quanto a secundária. Outros, como o 

Collegio de Sant’Anna e o Collegio de Santo Antonio, não aparecem na listagem dos 

colégios autorizados. Outro fator que chama a atenção é o elevado número de alunos 

matriculados no Collegio São João, o dobro em relação aos outros colégios de meninos, 

mesmo não sendo anunciado no Monitor Campista, tal fato deve-se, em grande parte, ao 

prestígio que gozavam os clérigos no período, sendo sua educação sinônimo de 

moralidade.  

Com relação à educação pública, Campos dos Goytacazes, na década de 1860, 

contava com cinco professores e três professoras públicas. Sendo dois alocados na 

freguesia de São Salvador, a principal do período demarcado por esta pesquisa. Além 

desses, entre os professores homens, um encontrava-se na freguesia de Santo Antônio dos 

Guarulhos, outro em São Gonçalo e o último em Santa Rita. Já as professoras públicas 

estavam divididas nas freguesias de São Sebastião, de São Gonçalo e de São Salvador. 

Percebe-se, dessa forma, que as outras freguesias de Campos dos Goytacazes estavam 

desguarnecidas de instrução primária pública. 

A educação doméstica, na década de 1860, permanece sendo oferecida e 

requerida, constituindo-se numa importante modalidade de educação na época. Foram 

encontrados sete anúncios nessa categoria, sendo que cinco referem-se diretamente à 

preceptoria, como nos dois exemplos abaixo: 

Offerece-se uma pessoa com habilitações necessarias para o ensino de 
primeiras letras, ou mesmo tomar conta de qualquer fazenda, onde não 
esteja seu dono; o mesmo afiança o seu bom comportamento; quem do 
seu prestimo precisar procure á rua do Concelho n. 83, para suas 
informações (MONITOR CAMPISTA, 14/02/1861, p.4). 

N’esta typographia se inculcará uma pessoa habilitada para ensinar as 
primeiras lettras em qualquer localidade fóra d’esta cidade (MONITOR 
CAMPISTA, 24/01/1863, p. 3). 

 

O anonimato permanece na maioria dos anúncios analisados, sobretudo nos que 

se referem à preceptoria. Somente dois trazem informações sobre a identidade de seus 

anunciantes e ambos se referem a professores particulares.  

PROFESSOR DE DESENHO. Theodoro Montaigne oferece-se ao 
público para ensinar os desenhos de paisagem, flores, cabeça, bem como 
o desenho linear. Para informações, dirigir-se á typographia, largo da 
Verdura (MONITOR CAMPISTA, 24/10/1862, p. 3).  



 
 

AULA DE FRANCEZ. O curso de francez de Henrique Dayeneux 
principiará no 1 de janeiro; as lições terão logar todos os dias, das 8 horas 
da manhã até acabar as lições; só admitte-se 10 discipulos; dirijam-se ao 
largo do Rocio n.70, das 8 ás 9 ½ horas, ou á rua Direita ns. 46 e 48. 
Ensina-se em casas particulares (MONITOR CAMPISTA, 27/12/1862, p. 
3).  

 

Já em relação ao gênero dos anunciantes, percebeu-se maior ocorrência do sexo 

masculino, quatro anúncios no total, e apenas um do sexo feminino. Os outros dois 

anúncios não fazem menção ao gênero de seus anunciantes, porém, em um deles, podemos 

aventar que se tratava de um homem, pois ele se oferecia, além de ensinar as primeiras 

letras, para tomar conta de uma fazenda, caso fosse necessário, função essa, dificilmente 

praticada por uma mulher.  

Como já constatado, na década de 1850, o trabalho de preceptoria, em alguns 

casos, aparece associado ao desempenho de outras funções, não ficando restrito somente 

ao campo do ensino. Nesse sentido, os dois anúncios abaixo são exemplares: 

PROFESSOR. Um francez casado, sem filhos, que já foi professor em 
Paris e no Brasil (onde sofreu exames necessarios), offerece-se para 
ensinar a lingua franceza grammaticalmente, geographia, arithmetica, 
escripturação mercantil, quer por partidas simples, quer por partidas 
dobradas. O annunciante dá aos Srs. paes-de-familia, e a todas as pessoas 
que quizerem utilisar-se de seu prestimo, as melhores informações, já 
sobre seu comportamento, já sobre suas habilitações, por meio de 
documentos e de informações de pessoas que se-tem dignado occupa! O 
até hoje. Se, por, ventura algum senhor fazendeiro o-queira aceitar 
para professor de seus filhos, o annunciante tambem póde 
encarregar-se de sua correspondencia e escripturação, podendo 
egualmente sua senhora encarregar-se de algumas costuras. N’esta 
typographia se-podem obter informações e saber onde mora o 
annunciante (MONITOR CAMPISTA, 25/01/1862, grifo meu). 

Uma Senhora, com sufficientes habilitações para tomar conta do govêrno 
de uma casa de familia, offerece seu prestimo também como costureira, 
por saber cortar e coser tudo quanto pertence ao toillete de uma Sra., 
preferindo ir para uma fazenda; quem precisar deixe carta fechada n’este 
jornal, com as iniciaes P.K. (MONITOR CAMPISTA, 12/02/1863, p. 3).  

 

Em ambos os casos, os anunciantes oferecem seu "préstimos" como professores e 

prontificam-se a desenvolver outras funções dentro do espaço doméstico, entre elas cuidar 

da correspondência e escrituração da fazenda, como no caso do primeiro anúncio. 

Interessante notar que a esposa do anunciante também poderá ajudar nas atividades 

domésticas da fazenda, assim como a senhora do segundo anúncio se prontificou a fazer. 

A concomitância dos dois tipos de atividades desempenhadas pelo preceptor parece ter 



 
 
independido de sua qualificação profissional, como no caso do francês que se prontifica a 

realizar outras atividades, mesmo tendo passado por exames que o qualificaram para a 

função de professor.  

 Os anúncios dessa década trazem expressões que demonstram uma maior 

preocupação com a qualificação profissional dos professores e não somente com sua 

conduta moral. Há uma incidência maior de expressões como "habilitações necessarias", 

"pessoa habilitada", "sofreu exames necessarios" e "sufficientes habilitações", em 

oposição à década anterior, corroborando para o entendimento da educação como um 

processo que foi se complexificando ao longo da segunda metade do século XIX, com a 

maior interferência do Estado, se não com o controle direto, no caso das escolas públicas, 

de forma indireta através de certificação, autorização e fiscalização dos processos ligados 

à educação.  

 A demanda por educação doméstica também pode ser percebida pela requisição 

de preceptores para atuarem em fazendas, pagando-se um bom ordenado, como no 

anúncio abaixo: 

Precisa-se de um homem que queira ir para uma fasenda [sic] distante 
d’esta cidade 6 leguas, para ensinar as primeiras lettras a um ou dous 
meninos; dá-se-lhe sustento, casa, e paga-se um bom ordenado. A pessôa 
que queira encarregar-se póde dirigir-se á rua do Rosario n. 75, ou a esta 
typographia para informação, porêm exige-se que seja uma pessôa de 
conducta afiançada (MONITOR CAMPISTA, 5/02/1863, p. 3). 

 

Os anúncios sobre educação doméstica, assim como para as demais modalidades 

de educação, no jornal Monitor Campista, dividiam espaço com outros anúncios, tais 

como dentistas, avisos funerários, remédios para tratarem doenças venéreas, oferecimento 

de recompensa para quem localizasse escravos fugidos e uma série de outros assuntos. 

Não havia um lugar específico para a oferta de educação, a maior parte dos anúncios foi 

encontrada na terceira página do Monitor Campista, dividindo espaço com outros temas, 

como demonstrado na Figura 9.  

 

 

 

 



 
 

Figura 9 – Jornal Monitor Campista, 24/10/1862, página 3 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor81 

                                                 
81Fotografia realizada no acervo do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho em Campos dos 
Goytacazes. 



 
 

Na década de 1870, percebe-se um grande aumento na oferta de educação para o 

sexo feminino, principalmente entre os colégios da época. Ao todo foram encontradas 

nove instituições que anunciavam, de forma explícita, seu interesse pela educação das 

mulheres. São eles: o Collegio Santa Cecili, dirigido pela professora Maria Alves de 

Mesquita; o Collegio N. S. do Rosario, dirigido por Quiteria Emiliana; Collegio Santa 

Cruz, cuja diretora era Júlia N. Lorena e Souza; Collegio de N. S. do Amparo, dirigido por 

Luiza Pires Almada Ururahy; Internato Esmeraldina Maria de Souza, dirigido pela 

professora Esmeraldina Maria de Souza; Collegio de N. S. do Carmo, que estava sob a 

responsabilidade de Maria Auta de Sá Ultra e Maria Castoriana Heredia de Sá; Collegio 

de N. S. da Penha, dirigido por America Constancia de Barcellos; Collegio de N. S. da 

Piedade, cuja responsável era Maria Fernandez d’Oliveira; Collegio de Santa Maria, 

responsabilidade de Maria José Barcellos. Outros dois, apesar de não declararem 

explicitamente que eram colégios para meninas, o deixam subentendido pelo nome dado 

às próprias instituições e pelo fato de um deles ser dirigido por uma mulher, são eles: o 

Collegio de Santa Thereza e o Collegio de Santa Rita de Cassia, dirigido por Maria Eliseu 

Candida d’Abreu. Somando todos os colégios, alcança-se o total de 11 instituições 

dedicadas ao ensino feminino na década de 1870, número superior ao encontrado nas 

décadas anteriores.  

Todavia, os saberes destinados à educação feminina permanecem os mesmos das 

décadas anteriores, havendo uma preocupação em mesclar as matérias de ensino com as 

atribuições voltadas ao desenvolvimento dos papeis destinados tradicionalmente à mulher 

na sociedade oitocentista. Dessa forma, encontra-se referência ao ensino de leitura, 

aritmética, geografia, inglês, francês e caligrafia, associados aos conhecimentos 

"femininos", tais como bordados de todos os tipos, crochê, dança, pintura, costura, entre 

outros, como demonstrado no anúncio abaixo.  

Collegio de N. S. do Carmo – 44 rua direita 44 – Directoras Maria Auta 
de Sá Ultra e Maria Castoriana Heredia de Sá – Este estabelecimento já 
bem conhecido, reabre as suas aulas no dia 7 de janeiro de 1878 para 
receber em seu seio as alumnas que quizerem obter facilmente o ensino 
das diferentes materias que fazem parte da instrucção e educação da 
mocidade. São ellas fornecidas com todo o esmero e capricho pelas 
professoras que muito se esforção por alcançar sempre o bom resultado 
de seu trabalho no desempenho de sua ardua tarefa. Está, como é publico, 
collocado n’um predio situado n’um dos melhores locaes d’esta cidade, o 
qual offerece excellentes commodos e precisas condições hygienicas para 
um optimo internato. Oferecem por isso de novo aos Srs. paes de familia 
e pessoas interessadas pela educação de suas filhas ou tuteladas, este 
estabelecimento, garantindo-lhes o perfeito desempenho de sua missão, 



 
 

prometendo-les outro sim dispensarem para com as alunas discipulas, os 
cuidados de mãe extremosa, quer em saude, que mesmo por occasião de 
qualquer molestia. As materias de ensino são determinadas da maneira 
por que abaixo se declara, ha porém, a notar que os preços das pensões de 
cada alumnas são muito medicados, o que se deixa de mencionar por 
serem já conhecidos. Além de estudos de instrucção primaria e 
secundaria, são claramente explicados a sorte de trabalhos até hoje 
conhecidos, e bem assim com especialidade os que vão especificados na 
seguinte forma. Instrucção Primaria: Leitura, grammatica, caligraphia, 
arithmetica-metric, doutrina christã; bordados a ouro, fróco, seda froxa, 
missangas em branco; flores de lã, cêra, panno, papel e toda sorte de 
costura. Instrucção Secundaria: A lingua franceza, geographia, desenho, 
dança e musica vocal e instrumental. Estas partes da instrucção 
secundaria, são desempenhadas em dias designados, por habeis 
professores de toda a confiança das directoras. 44 rua Direita 44 
(MONITOR CAMPISTA, 4/01/1878, p. 3).  

 

A preocupação com a "salubridade" e assepsia do local de ensino permanece cada 

vez mais, em grande parte dos anúncios do período. Dessa forma, expressões como "n’um 

dos melhores locaes d’esta cidade", "excellentes commodos", "condições hygienicas", 

entre outras, são verificadas de forma regular nos anúncios das décadas finais do século 

XIX. De maneira que havia um cuidado perceptivo, no material analisado, em descrever 

os colégios como locais amplos, arejados, propícios para o estudo e para a vida comunal. 

Tratando-se de colégios femininos, essa preocupação somava-se a outras, principalmente 

em relação à moralidade dos professores, dos responsáveis pela educação das meninas, 

sem descuidar das próprias educandas. Assim sendo, percebe-se que os anunciantes se 

preocupam em descrever suas credenciais, sejam elas oficiais ou de caráter moral,como 

verificado nos anúncios selecionados abaixo. 

Internato Esmeraldina Maria de Souza – Professora da 1ª escola pública 
de instrucção primaria do sexo feminino da cidade de Campos – 
Competentemente autorisada pelo Exm. Sr. Director da Instrucção 
Publica da Provincia do Rio de Janeiro, tendo feito acquisição de um 
excellente predio, sito na rua do Sacramento, com todas as condições 
precisas para um magnífico e muito hygienico internato, aceita 
pensionistas. A annunciante julgando-se assaz conhecida do illustrado 
publico de Campos, pois, o aproveitamento demostrado por suas ex-
alumnas, algumas das quaes exercem já com grande accerbação o 
magisterio, prova o seu zelo e excellencia do methodo de ensino. 
Espera continuar a merecer, como até hoje, a confiança dos Srs. chefes de 
familia, e muito pricipalmente agora, que o predio em que estabeleceu o 
seu collegio, collocado n’um dos melhores pontos da cidade, rua do 
Sacramento, reune todas as condições precisas para a saude e bem estar 
de suas educandas (MONITOR CAMPISTA, 03/04/1879, p. 3, grifos 
meus). 

Collegio de Santa Maria – Em Campo-Limpo, Freguezia de S. Gonçalo – 
Este estabelecimento de instrucção primaria, para o sexo feminino, acha-



 
 

se funcionando sob a imnediata inspecção da directora D. Maria José 
de Barcellos. Existente ha mais de um anno, n’este pequeno espaço de 
tempo tem revelado exuberantemente a attenção com que a diretora 
applica-se ao desenvolvimento intellectual e moral de suas alumnas. 
Além da leitura, escripta e contabilidade, ensinão-se trabalhos 
complementares da educação da mulher. O logar é muito recomendado 
pelas bôas condições hygienicas, e está proximo a uma estação da Estrada 
de Ferro. A directora pede o auxilio dos Srs. paes de familia e promette 
corresponder á confiança que depositem-lhe. Recebe externas, meio-
internas e internas, ajustando previamente as mensalidades. Campo-
Limpo, 25 de Fevereiro de 1879. - Maria José de Barcellos (MONITOR 
CAMPISTA, 20/02/1879, p. 3, grifos meus). 

 

O alcance da educação feminina na década de 1870 pode ser percebido pelo 

anúncio publicado no dia 20 de fevereiro de 1879, transcrito acima. Tratava-se de um 

colégio para meninas na localidade de Campo-Limpo, na freguesia de São Gonçalo, uma 

das principais de Campos dos Goytacazes. Nele, Maria José de Barcellos faz menção às 

disciplinas que serão ensinadas às alunas, assim como da sua preocupação com a 

moralidade das educandas e as "condições hygienicas" do local. O interessante nesse 

anúncio, é que ele demonstra que a preocupação com a educação das meninas ultrapassou 

as fronteiras da sede do município de Campos do Goytacazes, espalhando-se para outras 

localidades. Havia um gradativo interesse na educação feminina no período, ainda que a 

participação da mulher estivesse restrita, em grande parte, ao espaço doméstico.  

O magistério parece ter sido, uma das poucas profissões autorizadas para as 

mulheres na segunda metade do século XIX, ainda que como uma concessão no início, 

firmou-se como um processo contínuo de conquista feminina82. Villela (2000) acrescenta 

que a função de professora representou possibilidades mais viáveis para a mulher na 

sociedade oitocentista que outros tipos de funções, como parteiras, governantas, 

costureiras, consideradas menos honrosas. Além disso, tornou-se uma alternativa ao 

casamento forçoso, normalmente um acordo entre famílias com interesses convergentes. A 

autora também argumenta (op. cit., p. 122) que esse tipo de atividade permitia certa 

liberdade e, ainda, a possibilidade de adquirir conhecimentos. 

Vasconcelos (2005), ao analisar o contexto da influência europeia na educação 

realizada na casa, verificou que a preceptoria/magistério "era uma das poucas funções 

remuneradas e socialmente aceitas, mesmo na Europa, que podia ser exercida pela mulher 

até o século XIX" (p. 121).  

                                                 
82Tal fato pode ser verificado pelo processo de feminização do magistério, ocorrido ao longo do século XIX e 
início do século XX, quando, cada vez mais, a mulher marca sua presença no mercado de trabalho.  



 
 

 Nesse sentido, outro anúncio publicado em 24 de janeiro de 1878, demonstra o 

magistério como uma possibilidade, ainda que provocada por contingências adversas, de 

empregabilidade para a mulher. Nele, uma pessoa identificada apenas como amigo do 

finado "Dr. Ururahy", anuncia o colégio de instrução feminina aberto por sua viúva, a 

"Sra. Luiza Pires Almada Ururahy". Seu autor usa a expressão "mais um collegio do sexo 

feminino", o que denota a existência de vários colégios abertos para a instrução de 

meninas no período. As matérias ensinadas são as de instrução primária e demais 

"trabalhos de agulha, crochet, e &c". Para além dessas especificações, que até certo ponto 

foram comuns nos anúncios analisados, há a menção do desempenho da profissão ser uma 

contingência provocada pela morte de seu esposo, então responsável pela provisão da 

casa. Agora viúva, Luiza Pires Almada Ururahy precisava manter a casa e seus seis filhos, 

portanto a solução encontrada foi abrir um colégio de instrução feminina, como visto na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Comunicado publicado no Monitor Campista 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor83. 

                                                 
83Fotografia realizada no acervo do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho em Campos dos 
Goytacazes, com base no comunicado publicado no Monitor Campista de 24 de janeiro de 1878, p. 2.  



 
 

Não foram a "vocação" ou o "desejo" de ensinar os motivos que levaram a viúva 

do "prestimoso medico" a optar pelo magistério, e sim a necessidade de sustentar e criar 

os filhos menores. Possivelmente, por ter ela mesma uma educação primorosa, pôde 

oferecer seus serviços aos demais membros da sociedade campista do século XIX.  

Vasconcelos (2005), ao analisar as características das preceptoras, constatou que 

muitas se encontravam em "uma classe social inferior a de seus empregadores", porém 

possuíam o capital cultural necessário para o trabalho junto às elites do país. Apesar de 

Luiza Pires Almada Ururahy não ser preceptora, e sim dona de colégio e professora, 

parece enquadrar-se nessa descrição, visto ter sido levada à condição de professora por 

ocasião da morte de seu marido.   

O anúncio referente ao colégio aberto por Luiza Pires Almada Ururahy foi 

publicado em janeiro de 1879. Nele percebemos que o empreendimento iniciado, 

provavelmente em janeiro do ano anterior, logrou frutos, uma vez que anuncia a 

reabertura das aulas em janeiro de 1880, como visto a seguir: 

Collegio de N. S. do Amparo – Rua de S. Bento – Reabre-se este 
collegio, continuando a funccionar no dia 7 de janeiro do anno futuro. 
Acha-se desde já aberta a matricula para as alumnas que queirão 
frequentar as suas aulas. E a directora pede a protecção dos Illms. Srs. 
paes de familia na ardua tarefa á que se impõe. Campos, 21 de Dezembro 
de 1878 – Luiza Pires Almada Ururahy (MONITOR CAMPISTA, 2 e 
3/01/1879, p. 3).  

 

Já em relação à instrução de meninos em colégios particulares, percebeu-se, nos 

anos de 1870, também um aumento considerável de anúncios, além de uma preocupação 

maior com a instrução secundária. Não que esse nível de instrução tenha sido mais 

valorizado, ao contrário, durante todo o período, o caráter propedêutico do ensino 

secundário ficou evidenciado, seja pela pouca oferta desse nível de educação por parte do 

governo, seja pela falta de articulação entre as várias disciplinas ministradas. Como será 

verificado no caso do Lyceu Azurra, que tinha como finalidade preparar seus alunos, 

especificamente os meninos, para o ingresso nas Academias do Império. 

Entre os colégios de instrução masculina, também se percebe a preocupação, por 

grande parte dos anunciantes, de evidenciar a "salubridade e a moralidade" dos locais de 

ensino, além das "habilitações" de seus professores. Tais afirmações são constatadas nos 

dois casos abaixo, o primeiro referente a um colégio na cidade de Campos dos Goytacazes 

e o outro a um colégio na Corte.  



 
 

Collegio Christiano, portuguez, Francez, Latim, Inglez e Allemão. 11 
Rua de S. Bento 11. Dirigido por Christiano Cohers. Este 
estabelecimento principiará a funccionar no dia 3 de Março proximo 
futuro, e faz-se recommendavel aos Srs. chefes de familia, não só por sua 
bella e optima situação e grande chácara, em um dos lugares mais 
sadios, como tambem pelos cuidados que o director e sua familia 
empregarão para com seus discipulos, que consideram como seus filhos 
adoptivos; assim como pela escolha de distinctos professores, que são 
admittidos a cooperar para o ensino dos diversos ramos de instrucção a 
que se-compromette o director para com o público. O mesmo director, 
bastantemente conhecido como professor em diversos collegios, e 
casas particulares pela sua practica, está no caso de affiançar aos Srs. 
chefes de familia, que os alumnos confiados aos seus cuidados, terão 
todas as vantagens de uma completa educação. Materias de ensino: 
Portuguez, inclusive systema metrico decimal, francez, latim, inglez, 
allemão, geographia, desenho, arithmetica, algebra e geometria. A classe 
de portuguez é dirigida pelo Sr. José Francisco Correia, moço que tem 
a practica de ter sido empregado no collegio de S. Theodoro, pelo 
espaço de tres annos, então dirigido pelo Illm. Sr. A. G. de Oliveira. A 
classe de latim é dirigida pelo Sr. Dr. João Norberto da Costa Lima 
que já exerceu egual cargo em diversos collegios d’esta cidade. As 
demais classes ficam a cargo do director. Mensalidades: Pensionistas, 
com classes de portuguez, francez, inglez, allemão, desenho e 
geographia, 35$000; Meio-pensionistas, mesmas condições, 18$000; A 
classe de latim é paga em separado pela mensalidade de 5$000; Externos, 
inclusive geographia e desenho, 5$000; Dictos, primeiras lettras, 3$000. 
N.B. –Os Srs. chefes de familia que desejarem que a roupa de seus filhos 
seja tractada no collegio, pagarão mais por isto, 3$000 reis por mez 
(MONITOR CAMPISTA, 22/02/1870, p. 3, grifos meus).   

Internato Aquino (Na côrte) – O director d’este estabelecimento julgando 
conveniente á saude de seus alumnos pensionistas a mudança para fóra da 
cidade, comunica aos ilustres paes de familia que mudou o seu internato 
para á rua de Humaytá n. 6, caminho do Jardim Botânico, onde 
continuará a dirigi-lo juntamente com seu collega e amigo, o Revm. 
coneco Augusto Ferreira de Lacerda. A direcção, pois, d’este 
estabelecimento estará confiada d’agora em diante á dois directores, os 
quaes residirão no mesmo collegio; afim de melhor desempenharem a 
nobre missão de que se achão investidos. A senhora do abaixo assignado 
fica emcarregada da educação dos meninos menores de 10 annos. O 
estabelecimento, póde ser visitado á qualquer hora. Rio de Janeiro, 10 de 
Dezembro de 1878. – João Pedro de Aquino (MONITOR CAMPISTA, 
05/ 01/1879, p. 3). 

 

Além da referência às habilitações, à moralidade e às condições do lugar de 

ensino, os anúncios em voga auxiliam na percepção da dinâmica da educação na segunda 

metade do século XIX. No caso do Collegio Christiano, o seu diretor foi professor em 

outros colégios e casas particulares antes de abrir seu próprio estabelecimento de ensino. 

Ele próprio se encarregaria de várias classes de estudos, dividindo as restantes com outros 

professores, que também possuíamexperiência prática em colégios e casas da região. Tal 

situação contrasta com outros anúncios cujosprofessores explicitam as credencias legais 



 
 
de seu ofício, significando a coexistência entre as práticas tradicionais, pautadas na 

experiência e moralidade do professor, e aquelas que sofriam a disciplina do Estado 

Imperial, ou seja, a aprovação por meio de concurso.  

O anúncio do Collegio Christiano também evidência que alguns professores, 

sejam particulares ou professores de colégios, optavam por abrir seus próprios 

estabelecimentos de ensino. As motivações não são explicitadas de forma clara, mas pode-

se aventar que entre os motivos encontravam-se o financeiro e/ou a questão do status 

social, uma vez que a instrução formal crescia em importância.  Caminho inverso fez João 

Alberto da Silva Ultra, que, na década anterior, havia aberto umcolégio com seu nome, 

Collegio Ultra e, agora, anunciava seus "préstimos" como professor particular, além de 

lecionar em alguns colégios (MONITOR CAMPISTA, 05/03/1870, p. 3).  

Já o Internato Aquino, apesar de estar situado na Corte, anunciava suas atividades 

no Monitor Campista, evidenciando que alguns membros da elite campista mandavam 

seus filhos para estudaremem outras regiões da província, desde que lhes fosse 

conveniente. Entre os campistas que passaram pelo Internato Aquino (que na época 

funcionava como externato), encontra-se o nome de José do Patrocínio84, que, com o 

auxilio de João Pedro de Aquino, conseguiu entrar para o curso de farmácia da Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro85, concluindo-o em 1874.   

Os anúncios também passam a trazer os preços cobrados, por alguns colégios, 

pelas várias disciplinas que eram ofertadas nos estabelecimentos de ensino, característica 

presente tanto nos anúncios de educação masculina como feminina. Os preços cobrados 

não variavam muito em relação ao gênero que sofreria a ação pedagógica, sendo a 

educação de meninos ligeiramente mais cara que a das meninas. O preço praticado variava 

segundo o nível de instrução, sendo menor na instrução primária e maior na instrução 

secundária. Alguns colégios optavam por cobrar por disciplina cursada, podendo o aluno 

escolher as mais convenientes aos seus interesses. Foi o caso do externado dirigido pelo 

                                                 
84José Carlos do Patrocínio era filho ilegítimo do cônego João Carlos Monteiro, proprietário de terras na região 
de Campos dos Goytacazes, com Justina Maria do Espírito Santo, uma de suas escravas. Apesar de não ser 
reconhecido pelo pai, algo comum à época, esteve sob a proteção deste durante parte de sua infância, tendo 
morado em uma de suas propriedades na região da Lagoa de Cima. Após completar 14 anos dirigiu-se para a 
Corte, onde se preparou, no externato Aquino, para o ingresso no curso de farmácia da Faculdade de medicina do 
Rio de Janeiro. José do Patrocínio foi um dos grandes ícones da sociedade campista do século XIX, lutando 
contra a escravidão e os opróbrios aos quais eram submetidos os escravos. Para maiores informações, consultar: 
ALVES, Uelinton Farias. José do Patrocínio: a imorredora cor do bronze. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.  
85Informações colhidas no site da Academia Brasileira de Letras. Disponível em: 
<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=742&sid=226>. Acesso em: 16/06/2013.   



 
 
"Dr. Serrão" e "D. Mauger", que cobrava 10$000 por disciplina cursada e, a partir da 

segunda, 5$000 pelas demais, como visto a seguir: 

Externato – O Dr. Serrão e D. Mauger abrirão á rua Formosa, defronte do 
sobrado do Exm. Sr. Dr. Barbosa um curso secundario, onde leccionarão 
as seguintes materias: portuguez, francez, inglez, arithmetica e historia. 
As mesalidades são por uma materia 10$ e mais 5$ rs. por qualquer que 
accresça (MONITOR CAMPISTA, 19/02/1879, p. 3). 

 

Alguns colégios do período mudaram de direção e passaram a receber subsídios 

do governo para receber alunos que não podiam pagar. Foi esse o caso do Collegio Santa 

Cruz, de instrução feminina; que, em 1870, sob a direção de Augusta Adelaide de Lorêna 

e Souza, anunciava ao público as disciplinas que seriam trabalhadas, ou seja, "ensino 

primario, systema metrico, geographia, farncez, desenho, piano, canto e dança". Os preços 

seriam "acertados diretamente com os pais" (MONITOR CAMPISTA, 11/01/1870, p. 3). 

Já em 1879, o mesmo colégio havia mudado de direção e aceitava alunas subvencionadas, 

ou seja, o colégio receberia uma contribuição por parte do governo para cada aluna 

"carente" matriculada86.  

Outros colégios fundiram-se em uma única instituição, possibilitando novas 

articulações. Foi esse o caso do Collegio de N. S. da Piedade, que, a partir de 1879, 

passou a fazer parte do Lyceu Azurra, como demonstrado no anúncio abaixo. 

Lyceu Azurra – 37 rua do Barão do Amazonas 37 – Direcçaõ José 
Joaquim Pereira de Azurra e D. Joanna C. de Azurra Barroso – Educação 
em familia – Annexou-se a este estabelecimento de instrucção primaria e 
secundaria o collegio de NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO; tornou-
se, pois, mais digno da protecção dos Srs. paes de familia. Admittem-se 
meninos e meninas, menores de 12 annos, internos, meio-internos e 
externos, que receberáõ o ensino em commum, como se usa nos 
principaes collegios e escolas dos Estados-Unidos, Allemanha e Belgica, 
paizes em que se cuida com afan da instrucção e educação da infancia. 
Além dos directores, um censor e uma censora, de exemplar 
comportamento, terão a seu cargo a manutenção da disciplina e da mais 
severa moralidade. Materias de ensino – Leitura, calligraphia, 
grammatica portugueza, doutrina christão, arithmetica, geographia e 
historia do Brazil, francez, inglez, latim, e todos os demais preparativos 
para a matricula nas Academias do Imperio. Além do ensino litterario, 
terão as meninas o de todos os trabalhos conhecidos de agulha, crochet, 
tricot &c,, musica, piano e canto. Contribuição mensal – Ensino primario: 
Internos 30$000, meio-internos 15$000 e Externos 4$000. Ensino 
secundario: Internos 40$000, Meio-internos 20$000, Externos 10$000 e 
Lavagem de roupa 5$000. O ensino de piano e canto é pago em separado. 
Os internos devem trazer o necessario para sua commodidade e aceio, 
garantindo-se que serão tratados com carinho e attenção paternaes, sendo 

                                                 
86Cf Monitor Campista 2 e 3/01/1879.  



 
 

sua alimentação farta e succulenta. O corpo docente deste 
estabelecimento é composto de professores muito idoneos e morigerados. 
Pagamentos em trimestres adiantados (MONITOR CAMPISTA, 
05/03/1879, p. 3). 

 

O Lyceu Azurra inovou o sistema de ensino ao possibilitar a instrução de meninos 

e meninas, na educação primária, no mesmo ambiente. Tal ação não era usual nos demais 

colégios particulares e públicos de Campos dos Goytacazes, onde o ensino de meninos e 

meninas era separado, como pôde ser observado pelos anúncios pesquisados. Contudo, a 

coeducação foi "defendida com vários argumentos, incluindo o argumento 

econômico,empregado tanto nas escolas normais como nas escolas primárias" (HAHNER, 

2011, p. 468). Via-se na educação de meninos e meninas conjuntamente, até a idade 

máxima de 10 anos, uma possibilidade de solucionar os gastos elevados com a educação 

pública, principalmente em regiões afastadas dos grandes centros urbanos (ibidem), que 

não era o caso do Lyceu Azurra, localizado na rua Barão do Amazonas, 37, na cidade de 

Campos dos Goytacazes.  

Outro fator apontado por Hahner (op. cit., p. 468), foi a crescente dificuldade de 

conseguir professores para suprir as escolas abertas, seja pela distância dos colégios, seja 

pela parca remuneração. Tal situação, somada ao aumento da escolarização feminina a 

partir de 1870, auxiliou o processo de feminização do magistério e o emprego de classes 

mistas sob a tutela de uma professora.  

A experiência do Lyceu Azurra não foi um caso isolado, apesar de grande parte 

dos colégios, durante todo o século XIX, terem optado pela educação de meninos e 

meninas em separado (GONDRA & SCHUELER, 2008, p. 204), outros colégios, 

principalmente os de inspiração americana, desenvolveram a educação de meninos e 

meninas conjuntamente, como no anúncio a baixo: 

Escola Americana – Internato e Externato – Directora Mrs. Mineva A. 
Doherty – Esta escola, dirigida pelo systema americano, será aberta no 
dia 13 de Janeiro proximo futuro. O ensino consistirá de todas as matérias 
pretencentes aos cursos primario e secundario e musica. As Aulas 
funcionaráõ na rua do Mafra n. 4. A directoria, sendo nascida e educada 
nos Estados-Unidos, e bem conhecida em Campos, espera o apoio da 
inteligente população desta cidade. A matricula acha-se aberta desde já 
em casa da diretora, na rua da Constituição n. 15, onde se dará todas as 
mais informações que forem pedidas a este respeito (MONITOR 
CAMPISTA, 2 e 3/01/1879, grifo meu).  

 



 
 

As escolas de inspiração americana foram as mais propícias a implantar a 

educação mista em suas unidades. A própria anunciante, Mineva A. Doherty, colocava-se 

à disposição para responder sobre o método adotado pela escola, o que denota que era 

pouco usual na cidade de Campos dos Goytacazes. Em 1867, ao comentar sobre a 

relevância da coeducação, Antonio de Almeida Oliveira87 reconheceu as dificuldades de 

implantação de tal sistema, principalmente devido às questões ligadas ao "pudor" das 

famílias. Além disso, não se recomendava tal educação às elites brasileiras, e sim "para a 

população como um todo" (HAHNER, 2011, p. 469).   

Na década subsequente, não foram encontrados anúncios sobre o Lyceu Azurra, o 

que pode apontar uma rejeição de sua metodologia por parte dos pais de alunos. Porém, há 

necessidade de um estudo mais aprofundado sobre essa temática, visto que outros colégios 

que anunciaram na década de 1870 não aparecerem na amostra selecionada dos anúncios 

da década de 1880. 

A instrução pública em Campos dos Goytacazes foi fomentada pelo governo 

durante o período sob análise, havendo crescimento das unidades, assim como uma maior 

abrangência das regiões atendidas. No entanto, nem todas as escolas estavam providas de 

professores para o desempenho das atividades letivas, principalmente se tratando da 

educação de meninas. Nas regiões mais populosas, como em São Salvador, havia duas 

escolas para meninos e duas escolas para meninas, todas providas com professor. No 

entanto, em outras regiões onde a demografia era menor, como no caso de Santa Rita, 

somente a escola de meninos era provida de professor. Esse fato foi decorrente de 

diferentes circunstâncias, entre elas a falta de orçamento para suprir todas as escolas e a 

falta de pessoal qualificado para o trabalho de instrução em algumas escolas. Tal situação 

provocou a inauguração de escolas sem que houvesse pessoal qualificado para ocupar os 

cargos vagos. Através do Quadro 7, pode-se perceber que algumas escolas, apesar de 

serem mencionadas no Relatório Provincial, apresentado por Manoel José de Freitas 

Travassos à Assembleia Legislativa Provincial, em setembro de 1873, não 

desempenhavam suas funções letivas, fato esse mais proeminente na educação de 

meninas.  

                                                 
87Maranhense, nascido em 1843, Antônio de Almeida Oliveira foi advogado, educador e jornalista, ocupou o 
cargo de presidente da província de Santa Catarina entre os anos de 1878 a 1880. Em 1874, publicou o livro 
Ensino Público, onde argumenta a favor da importância do ensino público para o desenvolvimento da nação. 
Para maiores informações, verificar: 
<http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/214JaimeFranciscoParreiraCordeiro.pdf> 



 
 
Quadro 7–Relação das escolas públicas em Campos dos Goytacazes em 1873, segundo o 

tipo de escola e sua situação de funcionamento 

Local Tipo de escola Estado da escola 
Campos (1ª escola) Escola para meninos Provida efetivamente 
Campos (2ª escola) Escola para meninos Provida efetivamente 
Campos (1ª escola) Escola para meninas  Provida efetivamente 
Campos (2ª escola) Escola para meninas  Provida efetivamente 
Buraco  Escola para meninos Provida efetivamente 
Carvão Escola para meninos Provida efetivamente 
Lapa Escola para meninos Provida efetivamente 
Coroa Escola para meninos Provida efetivamente 
São Gonçalo Escola para meninos Provida efetivamente 
São Gonçalo Escola para meninas  Provida efetivamente 
Massurope Escola para meninos Provida efetivamente 
Ponta Grossa Escola para meninos Sem professor 
São Sebastião Escola para meninos Provida efetivamente 
São Sebastião Escola para meninas  Sem professor 
Santa Rita Escola para meninos Provida efetivamente 
Santa Rita Escola para meninas  Sem professor 
Margem da Lagoa Escola para meninos  Provida de professor 
Margem da Lagoa Escola para meninas  Provida provisoriamente 
São Benedicto Escola para meninos  Provida provisoriamente 
São Benedicto Escola para meninas  Sem professor 
Dores de Macabu Escola para meninos  Provida efetivamente 
Dores de Macabu Escola para meninas  Sem professor 
Macacos Escola para meninos  Provida provisoriamente 
Zamba Escola para meninos  Sem professor 
Santo Antonio dos Guarulhos Escola para meninos  Provida efetivamente 
Santo Antonio dos Guarulhos Escola para meninas  Provida provisoriamente 
Sertão da Saudade Escola para meninos  Provida provisoriamente 
Lagoa das Pedras Escola para meninos  Provida efetivamente 
Morro do Coco Escola para meninos  Provida efetivamente 
Morro do Coco Escola para meninas  Provida provisoriamente 
Arraial de vila Nova Escola para meninos  Provida efetivamente 
Imbury Escola para meninos  Provida efetivamente 
Natividade de Carangola Escola para meninos  Provida efetivamente 
Natividade de Carangola Escola para meninas  Sem professor 
Nossa Senhora da Penha Escola para meninos  Provida efetivamente 
Senhor Bom Jesus de 
Itabapoana 

Escola para meninos  Provida efetivamente 

Senhor Bom Jesus de 
Itabapoana 

Escola para meninas  Provida efetivamente 

Santo Antonio Escola para meninos  Sem professor 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor88. 

 

 

                                                 
88O quadro foi elaborado com base nos dados colhidos no Relatório Provincial, de setembro de 1873. Disponível 
em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/805/>. Acesso em: 30/04/2013. 



 
 

No Relatório do ano anterior, apresentado pelo conselheiro Josino do Nascimento 

Silva89 à Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 

1872, já era possível verificar as possíveis causas do não provimento das escolas criadas 

ou, ainda, os motivos de seu abandono. Segundo o conselheiro, algumas escolas estavam 

sendo abandonadas por seus professores e, em outras, os professores nomeados não 

compareciam como o esperado. Tal situação aponta para outros problemas observados, 

relativos ao insucesso de algumas escolas públicas em Campos dos Goytacazes, 

principalmente as escolas destinadas ao sexo feminino.  

O próprio Josino do Nascimento Silva aponta a falta de pessoal qualificado como 

um dos principais empecilhos à instalação efetiva dessas escolas nas zonas rurais, além do 

fato de as professoras "que não tinham atingido a idade de 30 anos" terem dificuldade de 

se estabelecerem nessas unidades. Os pais também demonstravam, segundo o mesmo 

relatório, resistência em mandarem suas filhas às escolas, devido à distância entre sua 

residência e o local de estabelecimento da unidade de ensino (BRASIL, 1873, p.9).  

Segundo o Almanak Laemmert de 1872, Campos dos Goytacazes contava com um 

inspetor municipal, João Francisco Leite, e nove inspetores distritais, somente São 

Salvador estava sem titular nesse ano90.Havia, à época, 27 escolas públicas em Campos 

dos Goytacazes, além das escolas subvencionadas e particulares que precisavam ser 

fiscalizadas, no entanto, segundo os dados colhidos, as distâncias entre as escolas 

dificultavam o trabalho de fiscalização.  

A educação doméstica em Campos dos Goytacazes, na década de 1870, variou 

pouco com relação à década anterior. Foram encontrados 11 anúncios sobre educação 

doméstica na amostragem pesquisada, sendo cinco referentes a preceptores, cinco sobre 

professores particulares e um cujo enquadramento como mestre-escola ou como professor 

partícular não foi possível determinar.  

Dos cinco anúncios sobre preceptoria encontrados, quatro referem-se ao 

oferecimento ou solicitação de homens e apenas um refere-se à preceptoria feminina. 

                                                 
89 Josino do Nascimento Silva, filho de Manuel do Nascimento Silva e Margarida Rosa de São José, nasceu em 
Campos dos Goytacazes no ano de 1811. Entre os cargos públicos ocupados por esse personagem, que era 
formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de São Paulo, pode-se citar o de Diretor da Instrução 
Pública da província do Rio de Janeiro no ano de 1874. Informações disponíveis em: 
<http://www.cbg.org.br/novo/wp-content/uploads/2012/07/inst-da-ordem-dos-advogados.pdf>. Acesso em: 
23/06/2013. 
90 Dados disponíveis em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1872/00000787.html>. Acesso em: 
24/04/2013.  



 
 
Neste último caso, o anunciante solicita uma "senhora" para ensinar algumas meninas 

numa fazenda:"Necessita-se d’uma Sra. para ensinar algumas meninas, em uma fazenda 

pouco distante da cidade. A pessoa que esteja em taes condições, póde dirigir-se para 

informações, á rua da Quitanda n. 42" (MONITOR CAMPISTA, 09/04/1870, p. 3). 

Apesar do crescimento da oferta de educação feminina na década de 1870, 

principalmente através da abertura de colégios particulares e algumas poucas escolas 

públicas, a educação doméstica voltada para a educação de meninas não se mostrou 

diferente das décadas anteriores. Possivelmente, tal fato se deve ao próprio caráter da 

função da mulher de elite na sociedade campista do final do século XIX, que devia ser 

apenas preparada para o casamento e para desempenhar funções dentro do espaço 

doméstico; diferentemente de outras mulheres de estamentos sociais inferiores, que 

poderiam ter na educação uma possibilidade de mudança social, através, por exemplo, do 

desempenho do magistério. Vasconcelos (2005, p. 49) lembra que "se as elites não 

mandavam os seus filhos para os colégios particulares, especialmente as meninas, 

mandavam menos ainda para as escolas públicas, cuja frequência se restringia às crianças 

das classes mais desfavorecidas [...]." 

Destacam-se, ainda, dois anúncios referentes à solicitação de preceptores para o 

ensino de meninos em uma fazenda, o primeiro para o ensino de primeiras letras e o 

segundo para o ensino de aritmética e de português.  

Precisa-se de um homem de meia idade, que tenha habilitações para 
ensinar as primeiras lettras em uma fazenda. Para informações, na rua 
Direita n. 63 A (MONITOR CAMPISTA, 28/02/1878, p. 3). 

Precisa-se de um professor habilitado em portuguez e arithmetica, para 
dar lições a cinco filhos de um fazendeiro e morar na fazenda d’este que 
é perto da cidade; quem estiver n’estas condições, tendo conducta 
afiançada, dirija-se a esta typographia, para informações (MONITOR 
CAMPISTA, 19/02/1879, p. 3). 

 

Chama a atenção o fato de se exigir um homem de "meia idade", que tenha 

"habilitações", ou seja, deveria ser um homem "maduro" e com a devida autorização para 

o exercício do ensino. A referência à idade estava associada à questão da moralidade e 

respeitabilidade, o preceptor não poderia ser qualquer pessoa, havia necessidade de ter 

mais de 30 anos de idade (meia-idade), uma vez que iria residir com a família de seu 

aluno. Anúncios semelhantes foram encontrados por Vasconcelos (2005) no município da 



 
 
Corte, nos quais os anunciantes referem-se à situação moral dos preceptores, como fator 

importante na contratação de seus serviços, como no exemplo abaixo: 

PROFESSOR. Precisa-se para lecionar primeiras letras em uma fazenda 
próxima á estrada de ferro D. Pedro II, de um professor que seja pessoa 
recomendável pela sua educação, que apresente boas referencias e que 
seja solteiro preferindo-se de meia idade; quem estiver em tais condições 
queira deixar carta no escritório desta folha com as iniciaes J. F. C., 
indicando sua morada e dando indicações que habilitem a contrata-lo 
(JORNAL DO COMMERCIO, 09/01/1889, p. 5, grifo do autor).  

 

Em ambos os casos, a moralidade aparenta estar associada à maturidade do 

professor, além de se pedir "conducta afiançada". Para ser mestre da casa, conviver com a 

família do contratante, não bastavam apenas as habilitações necessárias, havia a exigência 

de ser uma pessoa cuja índole fosse assegurada por referência própria e, quando fosse 

necessário, por terceiros.  

Outro anúncio importante de ser analisado nesse período diz respeito a um 

professor habilitado para lecionar diversas disciplinas, francês, inglês, geografia, desenho, 

além de primeiras letras, como pode ser verificado a seguir, 

Aos Srs. Fazendeiros – que não desejam mandar seus filhos para um 
collegio, offerece-se uma pessoa habilitada, ensinando não só as 
primeiras lettras, como tambem o francez, inglez, geographia e desenho; 
para informações na livraria do Illm. Sr. Coimbra, rua da Quitanda n. 48 
(MONITOR CAMPISTA, 09/10/1870, p. 3). 

 

Destaca-se nesse anúncio a referência dos pais "que não desejam mandar seus 

filhos para um collegio". Tal expressão aponta para algo que parece ter sido uma 

constante no período estudado, ou seja, havia uma tendência de os filhos de membros 

proeminentes da sociedade serem educados em suas próprias casas através de professores 

particulares ou preceptores. Esse tipo de procedimento já havia sido constatado por 

Vasconcelos (2005), quando a autora analisou a educação doméstica no município da 

Corte, durante o Oitocentos. Segundo ela, 

É importante lembrar que, ao longo de todo o século XIX, a educação 
doméstica, na perspectiva de educação formalizada, era destinada às 
elites e que essas elites é que dela faziam uso. Constituía-se num 
diferencial de lugar social ter um preceptor, um professor particular ou 
até algum membro da família que ministra-se aulas domésticas. Eram 
práticas características das elites e a literatura clássica do Brasil do 
Oitocentos também está marcada por afirmações referentes a personagens 
de camadas médias urbanas, que teriam tido educação nas formas 



 
 

anteriormente descritas, o que faria do personagem alguém com 
"possibilidades de ascensão social" (op. cit., p. 46).    

 

Nessa perspectiva, não foi incomum a utilização de preceptores pela elite 

campista na educação de seus filhos, apesar do grande número de colégios particulares. 

Certamente que as longas distâncias que separavam as fazendas das cidades influenciaram 

na escolha desse tipo educação, porém é preciso lembrar que muitos fazendeiros tinham 

casas em várias cidades, o que facilitaria o envio de seus filhos para algum colégio dentro 

da malha urbana, além disso, diversos colégios ofereciam a possibilidade de internato para 

seus alunos. O fato de se encontrarem anúncios solicitando professores/preceptores em 

Campos dos Goytacazes evidencia essa cultura elitista de separação entre os estratos 

sociais da população.  

Os demais anúncios encontrados no período referem-se à educação doméstica 

praticada dentro do espaço urbano, ainda que em um deles o anunciante cogite a 

possibilidade de lecionar em locais próximos à cidade. Tratava-se do professor de música, 

piano e francês, Felismindo Nogueira da Costa.  

Professor de musica – Felismindo Nogueira da Costa lecciona musica, 
piano e francez em casas particulares e em collegios, fazendo nestes 
algum abatimento nos preços; acceita discipulos dentro ou fóra da cidade, 
assim como nas suas residencias, afina e põe cordas em piannos. Para 
tratar na rua do Concelho n. 25 (MONITOR CAMPISTA, 12/01/1879, p. 
3). 

 

Os conhecimentos ensinados eram múltiplos e variavam segundo o conhecimento 

de cada professor, podendo ser o ensino de primeiras letras, música, canto, geometria, 

aritmética, entre outros, que eram oferecidos pelos diferentes agentes da educação 

doméstica. De acordo com Vasconcelos (2005), essa diversidade de conhecimentos 

ministrados pelos agentes da educação doméstica, foi uma evidência confirmada ao longo 

de sua análise sobre a educação doméstica no município da Corte. A diferença era mais 

perceptível em relação aos conhecimentos ensinados aos diferentes gêneros, para meninas 

havia os conhecimentos práticos, concernentes à educação de uma mulher, como 

bordados, crochê, piano, canto, música, francês, entre outros, e para os meninos 

geometria, aritmética, inglês etc. Todavia, não havia um "currículo fechado" que servisse 

de parâmetro para a educação que ocorria na casa (p. 76). Pode-se observar essa evidência 

nos anúncios selecionados abaixo: 



 
 

O professor – João Alberto da Silva Ultra, legal e competentemente 
habilitado, lecciona em collegios varias matérias de instrucção primaria e 
secundaria, bem como o systema métrico decimal. Adverte, porem, que 
em classe de mathematica só recebe, a alunnos maiores de 15 annos. 
O mesmo professor lecciona em casas particulares, a alunnos de ambos 
os sexos e de qualquer edade. Quem com o mesmo quizer intender-se 
póde deixar recado em casa do Sr. Francisco José Rodrigues de Carvalho, 
na rua Direita n. 54, ou em casa do Sr. Jose Baptista da Gama, na rua da 
Quitanda n. 4, para ser procurado (MONITOR CAMPISTA, 05/03/1870, 
p. 3, grifo meu). 

Um professor ultimamente chegado a esta cidade, oferece seus serviços á 
mocidade campista. Elle ensina francez, inglez, latim, mathematicas, 
rethorica e filosofia, pelos melhores methodos. Garante muito 
adeantamento no praso de 3 mezes. Dirijam-se á esta Typographia 
(MONITOR CAMPISTA, 10/09/1870, p. 3). 

Professora de piano e canto – N’esta typographia dá-se informações 
ácêrca de uma bóa professora que se offerece a dar lições em casas 
particulares e na casa de sua residencia (MONITOR CAMPISTA, 
24/01/1879, p. 3). 

 

Diante dos exemplos expostos, pode-se perceber a diversidade de conhecimentos 

que eram ensinados na educação doméstica em Campos dos Goytacazes, na segunda 

metade do século XIX. Observa-se, também, o aumento da complexidade dos 

conhecimentos ensinados no final da década de 1870, em relação aos oferecidos nas 

décadas anteriores, em especial, na década de 1850, quando muitos anúncios referiam-se 

principalmente ao ensino de primeiras letras.  

Tendo como base o anúncio publicado por João Alberto Silva Ultra, acima citado, 

percebe-se a importância dada às "habilitações" outorgadas pelo poder público e a 

"competência" particular do professor. Outro fator de importância consiste no fato de o 

anunciante prontificar-se a ensinar meninos e meninas, porém, na "classe de mathematica 

só recebe, a alunnos maiores de 15 annos", demonstrando nitidamente a diferença entre o 

ensino de meninos e meninas no período. Esse tema será retomado mais adiante ao 

analisar-se a educação na década de 1880. 

A última década de análise dessa pesquisa, a década de1880, mostrou-se fecunda 

em relação à oferta de educação, tanto a oferecida em colégios, quanto à educação que 

ocorria na casa.  

Nesse período, foram encontrados 15 anúncios referentes à educação doméstica e 

21 de oferta de educação em colégios, perfazendo um total de 36 anúncios examinados. 

Dos anúncios que faziam referência à educação doméstica, oito diziam respeito a 



 
 
professores particulares que se ofereciam para trabalhar, em casas particulares e em 

colégios dentro da malha urbana de Campos dos Goytacazes. Sete dos anúncios 

aventavam a possibilidade de trabalhar tanto em casas particulares, como em alguma 

fazenda. Quatro faziam referência direta ao trabalho de preceptoria, objetivando colocação 

em alguma fazenda ou em uma única casa dentro da cidade. 

Este também foi um período de turbulência na região de Campos dos Goytacazes, 

com um número significativo de fugas de seus escravos registradas nos anúncios do 

Monitor Campista, como na mostra a seguir:  

Escravo fugido. Ainda continua fugido da fazenda do commentador 
Antônio Manoel da Costa, o seu escravo de nome Cosntantino, de côr 
preta, com 20 annos de idade, mais ou menos, com os seguintes signaes: 
estrutura regular, cheio de corpo, tendo na frente falta de dentes; consta 
que o mesmo, anda com uma carta de padrinho afiim de não ser pegado. 
Quem do mesmo der noticia certa ou levar na mesma fazenda ou na rua 
Direita n. 195, ou na cadêa desta cidade, será bem gratificado, 
protestando com todo rigor da lei contra que o acoitar. Campos 20 de 
Dezembro (MONITOR CAMPISTA, 10/01/1885, p. 3).  

Fugio no dia 24 do corrente, de D. Eugênia Magarinos da Conceição 
Torres, Cachoeiro do Muriahé, o escravo Amaro, crioulo, de 30 annos 
mais ou menos, sem barba, corpulento, com falta de dentes na frente, pés 
grossos virando aspontas [sic] para fóra. Gratifica-se a quem o 
aprehender e leva-lo á dita fazenda, ou á cadêa desta cidade (MONITOR 
CAMPISTA, 27/02/1885, p. 3).  

 

A contestação da escravidão se fazia sentir em Campos dos Goytacazes, vários 

fazendeiros anunciavam a fuga de seus escravos de suas fazendas, o que inviabilizava o 

trabalho de beneficiamento da cana-de-açúcar. Além de recorrerem aos anúncios como 

forma de reivindicarem seus escravos de volta, ofereciam recompensas para aqueles que 

os capturassem, encaminhando-os às ditas fazendas ou à "cadêa"91. 

Através dos anúncios publicados no Monitor Campista, verifica-se que os 

escravos eram descritos por suas características antropomórficas, como exemplificado nos 

anúncios acima: "estrutura regular, cheio de corpo, tendo na frente falta de dentes", "30 

annos mais ou menos, sem barba, corpulento, com falta de dentes na frente, pés grossos 

virando aspontas [sic] para fóra". Além disso, não possuíam sobrenome, somente o 

                                                 
91Costa, ao analisar a última década da escravidão em São Paulo, argumenta que vários foram os casos de fugas 
ocorridas na região, o que obrigou aos fazendeiros locais, negociarem com seus escravos. Estas negociações 
envolviam a concessão de alforrias para os escravos que optassem por permanecer nas fazendas trabalhando nas 
plantações. A força policial também foi utilizada na tentativa de conter o movimento de contestação da 
escravidão por parte do próprio escravo, o que ocasionou a desmoralização dela. Para maiores esclarecimentos, 
verificar: COSTA, Emília Viotti da. A abolição. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: editora UNESP, 2008.    



 
 
primeiro nome e, às vezes, uma designação geral que fazia referência a seu senhor. Em 

relação à educação, eles estavam alijados do sistema oficial de ensino. Segundo Gondra 

(2008, p. 231), 

O texto constitucional, outorgado pelo Imperador, em 25 de março de 
1824, sem mencionar uma única vez a palavra escravo ou escravidão, 
definiu, para a especificidade da realidade brasileira, amplamente 
angorada na exploração da mão-de-obra africana, a abrangência e os 
limites da cidadania e, consequentemente, do direito à instrução primária 
e à educação escolar. Nesse sentido, em primeiro lugar, os escravos, 
como não cidadãos, eram excluídos das políticas de instrução oficial. 

 

Dessa forma, apesar da grande concentração de escravos em várias regiões de 

Campos dos Goytacazes, não havia um projeto de inserção dessa população nos processos 

formais de instrução. Sua aprendizagem acontecia, em grande parte, através da observação 

direta junto aos membros mais antigos da comunidade, podendo em alguns casos, "ser 

enviadas a aprender um ofício mecânico junto a um mestre, em lojas e oficinas" 

(GONDRA, 2008, p. 225).  

Já em relação aos colégios particulares, a análise dos anúncios encontrados no 

Monitor Campista indica que sua oferta permaneceu em alta durante a década de 1880. Os 

colégios particulares encontrados foram: Escola do Povo nas Covas d’Areia, dirigida por 

Cornélio Bastos; Escola Americana; Escola publica do Becco, dirigida por C. F. de Paula 

Machado; Collegio da Immaculada Conceição, dirigido por Anna Virginia da Matta 

Arthur; Curso caixeiral, sob a direção de Cunhas Bastos; Collegio do sexo feminino, sob a 

responsabilidade de Leopoldina Josepha da Silva Torres; Atheneu Campista, dirigido por 

Augusto de Carvalho; Collegio Pereira Nunes; Externato Fonseca, cujo diretor é André 

Alves da Fonseca; Internato São João; Internato Almada, dirigido por Emiliano Almada; 

Collegio Nossa Senhora do Amparo, dirigido por Luiza P. A. Ururahay; Collegio Nossa 

Senhora da Gloria, sob a direção de Deolinda Carolina da Conceição Nery; Collegio 

Cornelio, de Cornelio Bastos; Collegio Nossa Senhora das Dores, de Anna Barbosa; 

Collegio Santa Izabel, dirigido por Maria José de Andrade; Collegio Espirito-Santo, 

dirigido por Antonia Rodrigues da Costa; Collegio da Immaculada Conceição, dirigido 

por Anna Virginia da Matta Arthur; Collegio de Nossa Senhora do Carmo; Collegio 

Anglo-Brazileiro, dirigido por Emma Lindseye Filhas; Collegio Maciel. 



 
 

Os colégios descritos no Almanak Industrial, Mercantil e Administrativo de 

Campos dos Goytacazes92, em 1881 e 1882, elaborado por João de Alvarenga, aponta para 

uma lista próxima à apresentada acima, o que corrobora para a veracidade das 

informações encontradas no Monitor Campista. Nele foram encontrados nove colégios 

para meninos e 13 para meninas, evidenciando o progressivo interesse pela educação de 

meninas na segunda metade do século XIX, processo já verificado na década anterior. 

Entre os colégios dedicados à educação de meninas encontrados na década de 

1880, verificam-se alguns que foram inaugurados na década anterior, como o Collegio 

Nossa Senhora do Amparo, dirigido por Luiza Pires Almada Ururahay, que em 06 de 

janeiro de 1884, assim anunciava no Monitor Campista: 

Collegio N.S. do Amparo. Rua de S. Bento n. 12. As aulas deste collegio 
reabrem-se na terça-feira 8 de Janeiro do anno vindouro. Acha-se desde 
já aberta a matricula para alumnas que as queirão frenquentar. Recebem-
se pensionistas, meio-pensionistas e externas. Campos, 29 de 
Dezembro de 1883. A Directora e professora, Luiza P. A. Ururahay 
(MONITOR CAMPISTA, 06/01/1884, p. 3, grifo do autor).   

 

O anúncio em destaque aponta para uma maior complexidade da educação 

oferecida por esta instituição, visto que, no anúncio publicado no exemplar do Monitor 

Campista dos dias 2 e 3 de janeiro de 1879, não há menção às modalidades de 

"pensionistas, meio-pensionistas e externas", sinalizando para uma maior 

estruturaçãodessa modalidade de ensino durante o final do Oitocentos e a respeitabilidade 

alcançada junto aos "paes" de família da sociedade campista.  

Alguns anúncios dessa década apresentam maior objetividade na publicação de 

seus serviços, não possuindo mais que 3 ou 4 linhas, principalmente os dedicados à 

educação de meninas, como nos casos abaixo:  

Collegio de N. S. das Dores. Reabrem-se as aulas deste collegio no dia 7. 
Campos, 2 de janeiro de 1885. A directora, Anna Barbosa (MONITOR 
CAMPISTA, 02 e 03/01/1885, p. 3).   

Collegio Santa Izabel. Reabrem se as aulas no dia 12 do corrente. 
Campos, 5 de Janeiro de 1885. A directora, Maria José de Andrade 
(MONITOR CAMPISTA, 04/01/1885, p. 3). 

                                                 
92O "Almanak Mercantil", Industrial e Administrativo de Campos dos Goytacazes é referente ao exercício de 
1881 e 1882, assim como o de 1885. Ele foi redigido na tipografia do Monitor Campista, situado à rua do 
Rosário, 161.  Os exemplares completos encontram-se disponíveis para consulta no site da Biblioteca Nacional, 
através do endereço: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=706049>. 



 
 

Collegio Espirito-Santo. Covas D’Areia. Reabrem-se as aulas, no dia 12 
do corrente. Campos, 6 de Janeiro de 1884. A directora, Antonia 
Rodrigues da Costa (MONITOR CAMPISTA, 04/01/1885, p. 3). 

Collegio da Immaculada Conceição. Internato e Externato. As aulas deste 
collegio principiarão a funcionar no dia 12 de Janeiro de 1885. A 
directora, Anna Virginia da Matta Arthur (MONITOR CAMPISTA, 
08/01/1885, p. 3). 

 

Tal objetividade, diversa das décadas anteriores, sugere que os pais de família, a 

quem eram dirigidos os anúncios, já possuíam maior compreensão do "fazer" da escola, 

sua rotina e seus ensinamentos, não havendo mais necessidade de anúncios longos com 

informações detalhadas e extensas garantias de higiene, moralidade e capacidade dos 

dirigentes.  

Difere desse padrão o anúncio publicado pelo Collegio Anglo-Brazileiro, no qual 

há detalhamento das mensalidades a serem pagas por suas alunas, assim como o programa 

do curso primário, composto de "leitura calligraphia, grammatica portugueza, geographia, 

rudimentos de historia universal e historia do Brazil, arithmetica e trabalhos". Os cursos 

de "linguas ingleza e franceza", eram pagos à parte, custando o valor de 15$000 cada por 

"trimestres adiantados". O currículo era completado pelo oferecimento de aulas de piano e 

música, algo indispensável para a formação de uma mulher da elite campista (MONITOR 

CAMPISTA, 10/01/1885, p. 2). 

Chama a atenção o fato de que as anunciantes do Collegio Anglo-Brazileiro 

também se ofereciam para lecionar em casas particulares, o que evidencia a existência da 

demanda por educação doméstica na década de 1880. Outro fator importante é o 

recebimento de meninos, "menores de 8 annos", nas instalações do colégio. Apesar da 

crescente feminização do magistério, havia certas interdições ao trabalho de professoras 

com alunos (meninos) durante a puberdade deles. A educação ministrada pela mulher a 

meninos deveria ocorrer somente na primeira infância, e não durante a adolescência.   

Não obstante o crescimento dos colégios dedicados à instrução feminina, deve-se 

analisá-la dentro de sua própria especificidade. O aumento de interesse pela educação 

feminina no final do século XIX, em especial a década de 1880, com a possibilidade de 

aprendizagem de diferentes conhecimentos por parte das mulheres, não as habilitava a 

uma vivência livre ou autônoma dentro da sociedade, ao contrário, tais conhecimentos 

estavam ancorados nos limites impostos pelos próprios padrões sociais vivenciados no 

período. Dessa forma, um artigo transcrito no Monitor Campista, de 29 e 30 de março de 



 
 
1884, demonstra o caráter pragmático que essa educação deveria ter. Nele, Ernesto  

Legouvé93 defende a propagação de instrução secundária feminina, através da abertura de 

"lycêos, externatos, para mulheres, como ha para rapazes" (MONITOR CAMPISTA, 

29/03/1884, p. 1). Todavia, fazendo uma analogia entre alimentação e instrução, 

sentencia,  

Ora o nosso corpo não se alimenta do que come, mas sim daquillo que 
digere. Os alimentos mais sadios, mais substanciaes, podem tornar-se um 
veneno, ou um verdadeiro peso nocivo, si o orgão que os receber lhe for 
refractario. Acontece outro tanto com as cousas do espirito. Não nos 
instruimos com o que aprendemos, mas com o que assimilamos 
(MONITOR CAMPISTA, 29/03/1884, p. 1). 

 

Diante do exposto, pode-se verificar que a educação de meninos e meninas 

deveria ser orientada segundo "as capacidades" de cada um dos gêneros envolvidos, não 

excedendo a capacidade de assimilação própria de cada um deles. Dessa forma, "seria de 

pouco proveito" ensinar determinadas disciplinas às meninas, visto que não teriam 

condições de compreender tais ensinamentos, tão pouco utilizá-los em sua vivência diária. 

O autor do artigo argumenta que o ensino da "mathematica" seria de pouca utilidade para 

a mulher, visto que esta não teria como utilizá-la em seus afazeres diários. "Ensina-se-lhe 

portanto o necessario apenas de mathematica para apreciarem os resultados da sciencia, os 

beneficios da sciencia, os heróes da sciencia" (MONITOR CAMPISTA, 29/03/1884, p. 1).  

Na continuação do artigo publicado no dia 30 de março de 1884, Ernesto Legouvé 

pondera sobre a educação da mulher, afirmando que "a educação não consiste em suffocar 

as qualidades predominantes, mas em dirigi-las, em desenvolvê-las, no bom sentido" 

(MONITOR CAMPISTA, 30/03/1884, p. 1).  Não se deviam ensinar todas as disciplinas à 

mulher, e sim as mais úteis ao seu papel dentro da sociedade, considerando sua 

"capacidade de assimilação". Nesse sentido, exemplifica que o ensino da "historia natural" 

seria de grande proveito para a mulher, visto ser uma ciência que estuda os seres vivos, 

sendo de maior utilidade para as atribuições femininas. Além disso, "as mulheres são 

membros natos da sociedade protectora dos animaes" (MONITOR CAMPISTA, 

30/03/1884, p. 1). 

                                                 
93 O artigo publicado no Monitor Campista refere-se a uma tradução do artigo de Enest Legouvé, escritor 
francês, que em 1849 publica História moral das mulheres. Segundo Houbre, essa obra pode ser considerada 
"relativamente progressiva para época". Para outras informações sobre o autor e sua obra, consultar: HOUBRE, 
Gabrielle. O casamento e as recomposições familiares – O exemplo da relação mãe-filha na França do século 
XIX. Revista gênero, São Paulo, v. 5, n. 2, 2005. Disponível em: 
<http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/issue/view/29>. Acesso em: 12/04/2013.   



 
 

Ao longo dos dois artigos publicados no Monitor Campista, por Ernesto Legouvé, 

percebe-se que a educação de meninos e meninas no Oitocentos visava à construção de 

membros úteis à sociedade, pessoas adaptadas ao seu cotidiano. Não havia a intenção de 

oferecer uma educação igualitária, porque os gêneros eram percebidos de maneiras 

diferentes dentro da sociedade. A concepção do autor sobre a "igualdade na differença" é 

muito emblemática nesse sentido. A igualdade deveria ser segundo as características de 

cada gênero envolvido na educação, e não segundo os interesses privados de cada pessoa. 

No caso das mulheres, a educação deveria contribuir para que não se tornassem "nem 

bonecas, nem pedantes" (ibidem). 

Gondra (2008, p. 201) ratifica essa visão ao afirmar: 

Para as meninas e mulheres das elites, o modelo de formação 
predominante consistia na aprendizagem de saberes dirigidos à 
administração da vida familiar, bem como a aquisição de normas de 
conduta e hábitos de civilidade e sociabilidade, cujos paradigmas eram 
apropriados da cultura urbana e burguesa européia, o que resultava na 
valorização da aprendizagem de línguas estrangeiras, sobretudo a 
francesa, além da música, do canto e da dança de salão.  

 

Não foram poucos os anúncios analisados que explicitam na prática as 

considerações levantadas por Gondra (op. cit.). O anúncio publicado no Monitor Campista 

em 5 de março de 1870, por João Alberto da Silva Ultra, torna-se exemplar. Nele o autor 

enfatiza que na "classe de mathematica só recebe, a alumnos maiores de 15 annos"94. 

Legouvé sentencia: 

Deverão ellas se-lo igualmente nos lycêos das meninas? Evidentemente 
não. Por que a indole das mulheres quasi sempre si recusa a uma tal 
cousa, e porque as suas funcções nunca as levarão para ahi. Os rapazes 
tem obrigação restricta de aprender mathematica, por causa de sua 
profissão, ou ao menos, por causa do bacharelado (MONITOR 
CAMPISTA, 29/03/1884, p. 1). 

 

Vasconcelos (2005), ao analisar o contexto da influência europeia na educação 

realizada na casa, comenta: 

O objetivo da Casa, educação doméstica, através das preceptoras, era 
principalmente ‘assegurar uma posição estável no casamento’, quando se 
tratava de filhas mulheres, e ainda prepará-las para que estivessem aptas 
a criar seus filhos, até mesmo educá-los se esse fosse o desejo ou se as 
circuntâncias as obrigassem. Influenciava também na escolha das 
esposas, ter uma companheira de certo nível cultural para o marido e uma 

                                                 
94Cf.Monitor Campista, 5/3/1870, p.  3.  



 
 

‘boa gestora de casa’. Ou seja, cabia às preceptoras preparar, na esfera 
privada, os requisitos necessários às mulheres no estatuto da esfera 
pública (VASCONCELOS, 2005, p. 122). 

 

Dessa forma, observa-se que tanto a educação oferecida pelos colégios 

particulares quanto aquela praticada na casa visavam à construção de um modelo ideal de 

mulher, alicerçado nos padrões dominantes da época. Uma mulher que deveria ser cristã, 

casada e mãe. 

Apesar do crescimento da oferta de instrução pública e privada para a mulher ao 

longo da segunda metade do século XIX, em especial nas últimas décadas desse período, a 

instrução de meninas permanecia marcada por uma visão que limitava a atuação da mulher 

dentro da sociedade. Não havia escolas secundárias públicas para as meninas, somente os 

cursos normais eram franqueados a sua frequência. A despeito deLegouvé defender a 

criação de "Lyceus" para as meninas, esses deveriam ser adaptados às especificidades do 

sexo feminino.  

Já os anúncios referentes à educação de meninos nessa década mostraram-se mais 

extensos e detalhados em relação aos anúncios de educação de meninas. Em alguns, é 

possível encontrar referência às disciplinas que serão ensinadas e por quem serão 

lecionadas. Também se encontra referência aos valores dos cursos ministrados, que 

deveriam ser pagos adiantados, como no colégio abaixo, 

ATHENEU CAMPISTA. Director Augusto de Carvalho. Instalação 
definitiva no dia 1 de Julho de 1880. Rua Direita, 49. No palácio do Exm. 
Sr. Barão de Itaóca. Funcionarão desde o dia 1 de Maio em diante as 
seguintes aulas: Instrucção primária – Dirigida pelo distincto alumno do 
São de S. João Baptista de Macahé, - Joaquim José da Silva Junior, sob a 
immedista inspecção do director. Portuguez – dirigida pelo director. 
Francez – Dirigida pelo Dr. Ferreira Dias. Latim – Dirigida pelo Rev. 
padre Francisco da Cruz Paula. Geographia – Dirigida pelo director. 
Arithmetica – Dirigida pelo director. As pensões serão pagas por 
trimestres adiantados na seguinte proporção: Para os internos – Joia de 
entrada...40$. Curso secundario...130$. Dito primario...110$. Roupa 
lavada e engomada...24$. Para os meios pensionistas: Curso 
secundario...100$. Dito primario...80$. Para os externos: Curso 
primario...15$. Dito de portugues...30$. E mais 5$, por mez pela 
matricula em qualquer das outras aulas do curso secundario. Cada 
alummno, quer interno quer externo, pagará mais 3$ por trimestre pelo 
fornecimento de papel, penna, tinta collecçãões de escripta, &tc. O 
programa do ensino será publicamente exposto pelo director no dia da 
installação definitiva do collegio (MONITOR CAMPISTA, 30/04/1880, 
p. 3). 



 
 

No caso do Atheneu Campista, chama a atenção o fato de um dos professores ser 

aluno de outro colégio, o Collegio São João Baptista de Macahé. O professor/aluno 

ficaria encarregado da instrução primária, sempre tutelado pelo professor e diretor 

Augusto de Carvalho. Outro fator interessante no anúncio do Atheneu Campista diz 

respeito aos materiais oferecidos para o desenvolvimento dos cursos "primário" e 

"secundário", ou seja, o próprio estabelecimento forneceria papel, tinta, pena, entre outros, 

mediante o pagamento de 3$000 por trimestre. Caso o aluno optasse por ser interno, 

deveria pagar 40$000 por "Joia de entrada", ou seja, pelo enxoval que seria utilizado pelo 

aluno dentro do estabelecimento de ensino, como camisola, roupa de cama, entre outros.  

A presença de um clérigo no corpo docente do Atheneu Campista poderia 

significar maior respeitabilidade para a instituição, uma vez que a religião estava 

associada à moralidade. O anúncio também deixa explícita a pouca articulação entre as 

disciplinas que correspondiam ao ensino secundário, visto que o aluno poderia matricular-

se em quantas acreditasse serem necessárias para seu acesso ao ensino superior.  

Houve pouca alteração no que se refere aos preços praticados pelos colégios ao 

longo das décadas pesquisadas, tanto em relação à educação oferecida a meninos, como 

aquela oferecida a meninas. Já em relação aos preços praticados pelos colégios dentro de 

uma mesma década, esses variaram segundo o gênero, normalmente a educação de 

meninas é ligeiramente mais barata. Os anúncios da década de 1850 não trazem 

informações sobre os preços praticados pelos colégios, somente a partir da década de 

1860, foi possível encontrar informações sobre os valores praticados pelas várias 

instituições. Tal constância indica que a educação particular em Campos dos Goytacazes, 

ao longo da segunda metade do século XIX, passou por um processo de estruturação, 

contudo verifica-se que essa modalidade de educação destinava-se a uma pequena fração 

da população que poderia dispor de numerário suficiente para pagar por ela. Para grande 

parte da população, destinava-se uma educação primária pública incipiente e esparsa.  

Tanto nos anúncios dos colégios de meninos, quanto nos colégios de educação de 

meninas, parece ter havido um aumento da preocupação com o pagamento das 

mensalidades, principalmente se comparado com as décadas anteriores. A Figura 11 

revela a forma de cobrança na década de 1860, praticada pelo Collegio de São Salvador; 

já a Figura 12 demonstra a forma de cobrança preconizada na década de 1880 pelos 

colégios particulares.  

 



 
 
Figura 11 – Recibo de pagamento de mensalidade do Collegio de São Salvador, no ano 

de 1860 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor95. 

 

 

Figura 12 – Recibo de pagamento de mensalidade do Internato São Carlos, no anode 
1884 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor96. 

 

                                                 
95Fotografia realizada no acervo do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos 
Goytacazes.  
96Fotografia realizada no acervo do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos 
Goytacazes. 



 
 

Campos dos Goytacazes, em 1880, contava com 39 escolas públicas para meninos 

e 22 escolas públicas para meninas, porém somente 19 escolas públicas para meninos 

funcionavam efetivamente, assim como, das 22 escolas para meninas criadas, apenas 10 

estavam em exercício. Tendo como base o Relatório Provincial de 1881, podemos 

verificar que o número total de alunos que frequentavam as escolas públicas, ou 

subvencionadas era de 1.872 alunos, sendo que, desde total, 535 eram meninas97.    

Na década de 1880, a educação doméstica aparece em vários anúncios publicados 

no Monitor Campista, 15 ao todo, mantendo similaridade com as décadas anteriores. 

Contudo, observou-se um aumento crescente na oferta desse tipo de educação em Campos 

dos Goytacazes. Vasconcelos (2005) aponta para a importância da educação doméstica 

nos anos finais do Império no município da Corte, chamando a atenção para o crescente 

número de "anúncios de professores particulares e especialmente o de preceptores" (p. 

40). Observou-se similitude em Campos dos Goytacazes, onde a educação doméstica foi 

verificada ao longo das décadas analisadas.  

Apesar do crescente aumento da educação oferecida em colégios particulares 

durante o período analisado, a educação doméstica manteve-se constante, atendendo à 

demanda da elite por educação. Uma educação diferenciada que propiciaria distinção 

social, tanto aos seus agentes como aos que dela faziam uso. 

Dessa forma, a educação doméstica, ou seja, as práticas educativas 
realizadas intencionalmente nas casas dos aprendizes, antes um privilégio 
dos príncipes e nobres, vão, apartir do século XVIII, tornando-se 
populares entre as classses abastadas, constituídas, também, por altos 
funcionários do governo e ricos comerciantes, que aspiram para seus 
filhos uma educação "esmerada", de acordo com aquilo que, à época, era 
considerado parte do estatuto de distinção entre os sujeitos: saber ler e 
escrever, ter conhecimentos de teologia, filosofia, retórica e línguas 
(VASCONCELOS, 2005, p. 1). 

 

Não foi diferente em Campos dos Goytacazes na segunda metade do século XIX, 

onde as elites locais procuravam educar seus filhos através da ação de professores 

particulares e preceptores, como demonstrado nas análises realizadas.  

Dos anúncios analisados, referentes à educação doméstica na década de 1880, dez 

referem-se à oferta e demanda por professores e preceptores, cinco fazem referência à 

oferta e demanda por professoras e preceptoras, como na amostra selecionada: 

                                                 
97Dados colhidos no Relatório Provincial de 1881, apresentado por Martinho Alvarenga da Silva Campos. 
Disponível em: <http://www.crl.edu/brazil/provincial/rio_de_janeiro>. Acessado em: 22/04/2013.  



 
 

Primeiras letras – Cornelio Bastos, professor subvencionado nas Covas 
d’Areia e ex-professor da escola nocturna da fabrica de cigarros S. 
Salvador, offerece-se em casas particulares, das 7 horas da tarde ás 9 ½ 
horas da noite (MONITOR CAMPISTA, 14/01/1880, p. 3).  

Professora de piano – Nesta typographia dar-se-ha informações a respeito 
de uma excellente pianista que se propõe a dar lições nesta cidade e 
collegios e casas particulares e tambem fóra da cidade (MONITOR 
CAMPISTA, 14/01/1880, p. 3). 

 

Nos anúncios citados acima, percebe-se que ser professor em Campos dos 

Goytacazes, na segunda metade do século XIX, significava uma série de combinações 

possíveis. Cornelios Bastos, além de ser professor subvencionado da Escola do Povo, nas 

Covas D’Areia, também oferecia seus serviços como professor em casas particulares no 

período noturno. Provavelmente, a intenção era completar a remuneração recebida como 

professor subvencionado, visto não ser esta uma profissão bem remunerada no século 

XIX. Tal evidência tem sido apontada como uma das causas do processo de feminização 

do magistério, com a saída de homens dessa modalidade de trabalho para outras mais bem 

pagas.  

Já no segundo anúncio selecionado, observa-se que a professora de piano amplia 

as alternativas de locais para desempenhar sua função, oferecendo-se para trabalhar em 

colégios, casas particulares e em locais fora da cidade. O fato de haver a possibilidade de 

ensinar "fóra da cidade" evidencia a existência dademanda de preceptoras.  

No estudo desenvolvido por Vasconcelos (2005) sobre a educação doméstica no 

município da Corte, foi constado que a maior parte dos anúncios referia-se a solicitação 

ou oferta por professoras e preceptoras. Em Campos dos Goytacazes, no entanto, a oferta 

e demanda por educação doméstica contemplou a solicitação por professores e 

preceptores. 

Na década de 1880, foram encontrados 11 anúncios de oferecimento de 

professores particulares que se dispunham a trabalhar em casas particulares ou colégios. 

Dois aventavam a possibilidade de trabalhar como professores particulares ou como 

preceptores em alguma fazenda. Os anúncios selecionados a seguir exemplificam essas 

possibilidades: 

Thomé Moreira – Leciona musica e piano, dentro e fóra da cidade. Póde 
ser procurado na casa do Sr. José Francisco de Paula Pessanha, nas Covas 
D’Areia, e na sua residencia – Rua do Barão do Amazonas, esquina do 
Becco do Barrozo (MONITOR CAMPISTA, 09/02/1884, p. 3). 



 
 

Professora – Uma senhora offerece-se para ensinar portuguez, francez, 
flôres, bordados, trabalhos de agulha e principios de piano, na cidade de 
Campos ou em alguma fazenda; trata-se na escola publica do sexo 
feminino da Lapa, das 3 ás 5 horas da tarde (MONITOR CAMPISTA, 02 
e 03/01/1885, p. 3). 

 

Interessante notar que, no segundo anúncio acima citado, a "professora" poderia 

ser procurada na escola publica do sexo feminino da Lapa, o que sugere a possibilidade de 

ela, enquanto professora pública ou subvencionada, não estar satisfeita com sua posição, 

optando por empregar-se como professora particular em casas da cidade ou como 

preceptora em alguma fazenda. Situação análoga foi verificada por Vasconcelos (2005) ao 

analisar o diário de Ina Von Binzer98.A autora observa que a preceptora alemã não estava 

satisfeita com sua posição como professora de um colégio particular de meninas no 

município da Corte, em 1882. A realidade vivenciada por ela nesse colégio era de turmas 

"apinhadas", falta de um programa de estudos, remuneração inadequada99, o que a levou a 

procurar por outra colocação nos anúncios do Jornal do Commercio, visto não ser aquela 

uma posição adequada a ela100.  

O fato de a "professora" pública do anúncio dos dias 2 e 3 de janeiro de 1885 

procurar por uma ocupação como professora particular em residências ou como preceptora 

em alguma fazenda pode indicar que "ser preceptora de uma família pertencente à 

aristocracia urbana ou rural da época propiciava maior prestígio do que o cargo de 

professora nos colégios particulares (VASCONCELOS, 2005, p. 49).    

Outro anúncio estudado refere-se ao oferecimento de um professor de 

nacionalidade alemã, que intencionava empregar-se em uma fazenda. O anunciante 

oferece "attestados", inclusive de um colégio da cidade do Rio de Janeiro, o Collegio 

Abilio101, como se verá a seguir: 

Precisa-se empregar em uma fazenda um professor allemão para ensinar 
inglez, francez, portuguez, arithmetica, desenho, geographia e historia 
universal, tendo bons attestados, entre elles do Collegio Abilio; para 

                                                 
98 Ina Von Binzer veio para o Brasil em 1881, com apenas 22 anos de idade, permanecendo até o ano de 1884. 
Trabalhou em diferentes regiões, como na província do Rio de Janeiro e na província de São Paulo, ocupando-se, 
principalmente, da preceptoria de crianças de famílias abastadas. Ao retornar ao seu país, publicou seu diário sob 
o título "Leid und Freud’ einer Erzieherin inBrasilien", traduzido para português, em 1956 sob o título Os meus 
romanos: alegrias e tristezas de uma educadora alemã no Brasil. 
99Cf. BINZER, 1980, p. 64 e 67.  
100Cf. BINZER, 1980, p. 67. 
101O primeiro anúncio do Collegio Abilio aparece em 1872, no Almanak Laemmert. Seu diretor era Abilio Cezar 
Borges, funcionava como internato somente, recebendo alunos provenientes da Corte e da província do Rio de 
Janeiro. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/almanak/al1882/00000281.html>. Acesso em: 07/06/2013.   



 
 

tratar na agencia de colonização, rua da Constituição n. 13 (MONITOR 
CAMPISTA, 28/03/1885, p. 3). 

 

Entre os preceptores que atuavam na educação doméstica, os estrangeiros 

aparecem como os mais bem conceituados, pois, além do domínio da língua nativa por 

eles ensinada, havia a distinção atribuída à presença de um professor "civilizado" atuando 

junto à educação dos filhos. O fato de o anuncianteinformar ser um "professor allemão" 

pode estar associado ao imaginário de severidade e competência dos professores dessa 

nacionalidade. Vasconcelos (2005), considerandoos agentes da educação doméstica em 

Portugal, reporta que "as preceptoras inglesas parecem ter sido as mais temidas, o que 

pode indicar serem as mais severas" (p.136). Dessa forma, ao identificar-se como alemão, 

o anunciante procurava marcar o direcionamento de suas atividades, deixando 

transparecer sua respeitabilidade e comprometimento. Isso fica claro pelo fato de não ser 

oferecido o ensino de sua própria língua, e sim os idiomas inglês, francês e o próprio 

português.  

Já em outro anúncio, a solicitação refere-se a uma preceptora para cuidar da 

educação de crianças numa fazenda em Itabapoana; no entanto, não há referência a quem 

seria o alvo de sua ação, se meninos ou meninas, ou ainda, ambos. Também não há 

referência aos saberes que seriam ensinados, contudo, pode-se aventar que estariam 

ligados à instrução de primeiras letras e, no caso de meninas, a trabalhos manuais. 

O anúncio a seguir evidência que a demanda por preceptores em Campos dos 

Goytacazes permaneceu constante ao longo das décadas analisadas: "Professora. Precisa-

se de uma para leccionar em uma fazenda nas proximidades da estação de Santo Eduardo, 

Itabapoana; para informações na rua Direita n. 60, loja de ferragens" (MONITOR 

CAMPISTA, 17/01/1885, p. 3). 

Os anúncios referentes à educação doméstica na década de 1880, evidenciam, 

ainda,uma gama bastante extensa de disciplinas para a educação da Casa, variando desde 

o oferecimento de "primeiras letras"102, "musica103", "piano104", até disciplinas mais 

complexas, como no anúncio a seguir, no qual o professor Ourique Lusitano se prontifica 

a ensinar, entre outras disciplinas, a "metrificação, poetica, rhetorica": 

                                                 
102Cf. MONITOR CAMPISTA, 08/01/1885, p. 3. 
103 Cf. MONITOR CAMPISTA, 18/01/1880, p. 3.  
104 Cf. MONITOR CAMPISTA, 09/01/1885, p.3.  



 
 

O professor D. Ourique Lusitano. Habilitado pelo conselho de instrucção 
publica da côrte e conservatorio de musica, explica, em sua casa e casas 
particulares, as seguintes materias: - grammatica portugueza, francez, 
metrificação, poetica, rhetorica, desenho de figura e musica, - desde 
noções elementares até regras de harmonia e composição, tranposição e 
instrumentação. Lecciona, igualmente, piano, canto e qualquer 
instrumento de banda musical. Incube-se de fazer e dirigir qualquer festa 
de igreja, para o que tem grande e variado repertório de missas solemnes, 
ladainhas, Te-Deums, Laudates, missas de requiem, solos e ouverturas; 
bem como lindissimas peças para banda militar. Rua do Rosario n. 106 
(MONITOR CAMPISTA, 11/01/1884, p. 3).   

 

O anúncio publicado por Ourique Lusitano exemplifica que o ofício de professor 

não estava dissociado de outras formas de trabalho dentro da sociedade. Apesar de ser 

professor "habilitado pelo conselho de instrucção pública da côrte e conservatório de 

musica", ele não se limitava ao ato de ensinar, oferecia-se para outras atividades, como 

"fazer e dirigir qualquer festa de igreja, para o que tem grande e variado repertório de 

missas solenes, ladainhas, Te-Deums, Laudates, missas de requiem, solos e ouverturas; 

bem como lindissimas peças para banda militar". Atribuições, talvez, mais bem 

remuneradas que a de professor particular.  

A disciplina encontrada com maior incidência nos anúncio dessa década foi o 

ensino da língua francesa. Dos 15 anúncios selecionados, nove fazem referência a ela, 

alguns de forma bastante contundente, como no anúncio a seguir: 

Fallar Francez – Já ha muitos annos que a lingua franceza tem se tornado 
universal, isto é, para todas as pessoas que tenhão relações commerciaes 
importantes, que querem ficar a par dos progressos das sciencias ou 
seguir uma carreira liberal: magistratura, medicina, engenheria etc. Hoje 
não ha mais ninguem que possa dizer-se instruido, se não sabe traduzir, 
pelo menos, os livros scientificos da lingua franceza. Com effeito, 
Jurisprudencia, Architeetura, Bellas-Artes, etc., tudo nos vem da Europa 
escrito em lingua Franceza, Ingleza ou Allemã. O Francez é com certeza 
a lingua mais adequada para ser estudada pelos moços Brazileiros, visto a 
sua commum origem com o Portuguez, ambas sendo provenientes da 
Latina. Quem quizer aprender sómente a traduzir póde entrar em 
algum collegio, aonde tiver mestre consciencioso. Para crianças 
qualquer collegio é sufficiente, mas para o adulto que quer 
acostumar-se a fallar com desembaraço epoder dizer; sei Francez: é 
preciso um professor particular de nacionalidade franceza, instruido, 
e de idade madura para ter a seriedade necessaria ao desempenho 
desta penosa tarefa, particularmente em casa de familia. O abaixo 
assignado cré estar nas circumstancias de preencher todos estes requisitos 
como professor, e portanto vem offerecer-se aos que precisarem delle. 
Elle ensina aqui em Campos já ha muito tempo em diversas casas, e 
podem dirigir-se para informações, ás casas seguintes: Collegio do Sr. 
Candido Mendes, rua do Barão do Amazonas. Collegio das Exmas. Sras. 
Andradas, esquina da praça S. Salvador. Aos Srs. Silva e Carneiro, rua do 



 
 

Cancelho Julio Esberard, rua Direita e ao annunciante, rua do 
Sacramento, chalet junto a casa do negocio do Sr. Caldas. – Affonso 
Rumlle (MONITOR CAMPISTA, 03 e 04/10/1881, p. 3, grifo meu). 

 

O domínio da língua francesa era uma forma de distinção entre as camadas 

sociais no Brasil de Oitocentos, servindo como um indicador de sua posição na hierarquia 

social. O anunciante, Affonso Rumlle, de nacionalidade francesa, parece saber explorar 

essa percepção por parte da elite brasileira, associando o domínio da língua francesa à 

"civilidade" e ao domínio culto. Porém, esse estudo não deveria se operar dentro de 

“collegios”, e sim através de aulas particulares, sob o cuidado atento de professor 

"instruído", de "idade madura" e, preferencialmente de "nacionalidade francesa". O 

"collegio" serviria para apresentar a língua francesa aos alunos, mas não para levar ao seu 

domínio adequado.  

Ao analisar a educação doméstica ao longo da segunda metade do século XIX, 

percebe-se que houve continuidade em sua oferta e procura, mesmo com o crescimento 

dos colégios particulares, principalmente nas décadas de 1870 e 1880, ela permaneceu 

verificável nos anúncios. Através da análise do Gráfico 7, observa-se sua oferta em 

relação à da educação em colégios particulares. 

 

Gráfico 7 – Oferta de educação doméstica e de colégios particularesna segunda metade do 
século XIX 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor105. 

                                                 
105Gráfico elaborado com o material colhido ao longo das análises desta dissertação. 



 
 

 

Nas duas primeiras décadas, 1850 e 1860, a educação doméstica equipara-se, em 

números totais, à educação oferecida em colégios particulares e, mesmo nas décadas de 

1870 e 1880, quando a educação oferecida em colégios sofre grande impulso, ela 

permanece constante.  

Em relação aos agentes da educação doméstica, verificou-se uma incidência 

maior de homens em relação ao número de mulheres que se prontificavam a exercer essa 

atividade, principalmente nas décadas iniciais da segunda metade do século XIX. Através 

da análise do Gráfico 8, percebe-se que o número de mulheres na década de 1850 é 

extremamente baixo, se comparado com o número de homens no mesmo período. Essa 

situação muda nas décadas de 1870 e 1880, com o aumento dos anúncios ligados à oferta 

de educação doméstica por parte das mulheres. Apesar de a amostra ser menor em 1880, 

em relação aos períodos anteriores, é justamente nesse momento que foi encontrado certo 

equilíbrio entre a oferta de homens e mulheres para a função de mestres da casa.  

Ao longo do período, somente em dois anúncios não foi possível identificar o 

gênero do anunciante, pois havia somente menção vaga a esse respeito, prevalecendo 

palavras como "uma pessoa", sem outros indícios que auxiliassem na identificação do 

gênero do anunciante. Em outros, os indícios encontrados nos anúncios facilitaram a 

demarcação do gênero do anunciante, como no anúncio publicado em 14 de fevereiro de 

1861, no qual "uma pessoa" oferecia-se para ensinar "primeiras letras", ou ainda, "tomar 

conta de qualquer fazenda, onde não esteja seu dono" (verificar anexo). O fato de o 

anunciante se oferecer para tomar conta de uma fazenda indica que se tratava de um 

homem, visto não ser essa uma atribuição da mulher na época. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Gráfico 8 –Gênero dos agentes da educação domésticana segunda metade do século XIX 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor106.  

 

 

Já em relação ao lugar social pretendido, conforme o Gráfico 9, verificou-se que 

variou ao longo do período sob análise, porém a categoria de mestre-escola foi a menos 

anunciada no jornal Monitor Campista, sendo sua maior incidência na década de 1850, 

com três referências exclusivas a essa categoria. Nas décadas posteriores, ela só aparece 

associada a outras categorias de educação, como a de professor particular. Tal fato pode 

significar que os mestres-escola já não respondiam ao anseio da população, ou ainda, esta 

categoria estaria limitada a apenas um segmento da população: caso fosse homem, 

ensinaria meninos; caso fosse mulher, ensinaria meninas. O mesmo não ocorreria com o 

professor particular que oferecia seus serviços por casas, pois estaria sob a vigilância da 

família do aluno.  

A categoria de professor particular foi a que apresentou aumento contínuo, seja 

na oferta ou na demanda. Também foi a categoria que apresentou maior diversidade entre 

os agentes, sendo a presença feminina maior que nas outras categorias analisadas, como se 

verificou ao longo deste capítulo.  

A preceptoria sofreu poucas variações, sendo sua oferta/demanda constante 

durante as quatro décadas analisadas. Em relação ao gênero dos preceptores, pode-se 

afirmar que a presença de homens foi muito maior que a presença de mulheres, mesmo 

                                                 
106Gráfico elaborado com o material colhido ao longo das análises desta dissertação. 



 
 
nas duas décadas finais, onde o interesse pela educação feminina cresceu em Campos dos 

Goytacazes, com a proliferação de colégios particulares e escolas públicas para meninas.  

Dos 14 anúncios que faziam referência exclusiva ou preferencial para o trabalho fora da 

cidade, em fazendas da região, 11 se referem a homens, dois apresentavam designação 

vaga, como "uma pessoa", e somente três dos anúncios relacionavam-se ao trabalho de 

mulheres. Vasconcelos (2005) encontrou situação diferente em sua análise sobre a 

educação doméstica no município da Corte, como sinaliza: 

Quanto ao gênero, a década de 70 marca, de acordo com a amostra 
analisada, o início da supremacia das mulheres nas funções relativas à 
educação doméstica e, consequentemente, o declínio do número de 
anúncios colocados por homens nessas funções, principalmente no que se 
refere a professores particulares, pois, na preceptoria, a hegemonia 
feminina já era observada desde a década anterior (p. 59).  

 

Dessa forma, percebe-se que a educação doméstica em Campos dos Goytacazes 

esteve associada em maior número ao trabalho de professores e preceptores, sendo as 

professoras e preceptoras em menor número, exceção à última década, quando há uma 

aproximação entre os gêneros dos anunciantes. O fato de ser uma região agrária, com a 

maior parte da população vivendo nos campos, pode ter colaborado para a supremacia 

masculina. Além disso, o papel da mulher era associado ao lar, ao casamento, em sentido 

"lato", estava circunscrito ao domínio privado e não ao público. O trabalho como 

professora/preceptora parece ter sido uma concessão ou uma contingência de certas 

adversidades, como a morte de marido, como se verificou ao longo da análise.  

Em relação à posição social pretendida pelos mestres da casa, observou-se 

bastante variação entre as quatro décadas estudadas, sendo a função de preceptor 

constante. No entanto, pode-se verificar, pelo Gráfico 9, que a posição de professor foi a 

mais anunciada, em especial na década de 1880, seguida dos anúncios que faziam 

referência à preceptoria.  

 

 

 

 

 



 
 

Gráfico 9 – Lugar social pretendido pelos agentes da educação domésticana segunda 
metade do século XIX 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor107. 

 

 

Já a figura do mestre-escola vai perdendo espaço no Monitor Campista, sendo sua 

presença nos anúncios quase nula e, quando aparece, está associada à figura do professor, 

ou seja, o anunciante se oferece para lecionar em sua própria casa ou em casas 

particulares. A abertura de colégios particulares parece estar associada a esse fenômeno, 

uma vez que os mestres-escolas optavam por abrir colégios para receber alunos. 

Normalmente, esses colégios eram abertos na própria residência do professor ou em 

algum prédio próximo ao centro urbano, como demonstra o anúncio abaixo (Figura 13):  

 

 

 

 

 

 

                                                 
107Gráfico elaborado com o material colhido ao longo das análises desta dissertação. 



 
 

Figura 13 – Anúncio do Monitor Campista de 1860 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor108. 

 

  

Os colégios abertos nas décadas pesquisadas não podem ser comparados ao que 

conhecemos hoje como colégio, normalmente eram locais adaptados para o 

funcionamento dessas unidades de ensino. Como o anúncio deixa claro, o sobrado era 

amplo, numa das principais ruas da cidade, sua função primeira seria a moradia de uma 

família, porém era "muito propria até para collegio de meninos".  

Sobre esse assunto, Vasconcelos (2005, p. 61) afirma que, 

O crescimento do número de colégios particulares e a emergência da 
escola pública estatal foram, sem dúvida, fatores que influenciaram a 
mudança não só de designação, como a postura dos agentes da 
educaçãodoméstica. Além disso, a perspectiva de trabalhar em colégios 
particulares ou em estabelecimentos oficiais, foi, pouco a pouco, 
seduzindo esses sujeitos, seja pela titulação recebida, seja pelo lugar 
social ocupado, ou, o que é mais provável, pelas condições de trabalho 
relativas à segurança e estabilidade. 

                                                 
108 Fotografia realizada a partir do exemplar do Monitor Campista de 6 de dezembro de 1860, do acervo do 
Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Oliveira, em Campos dos Goytacazes.  



 
 

 

Em Campos dos Goytacazes, o crescimento do número de colégios particulares 

parece estar associado ao interesse simbólico que as famílias de elite passaram a ter na 

educação. Nessa época, grande parte das grandes fortunas já haviam sido formadas e 

consolidadas, necessitava-se, dessa forma, de outros marcadores que fizessem a 

“diferenciação dos iguais”. A educação parece ter sido um instrumento de diferenciação 

da elite agrária na segunda metade do século XIX, em Campos dos Goytacazes.   

Como verificado ao longo da pesquisa, parte significativa dos anúncios referiam-

se ao ensino de meninos, no entanto, na década de 1870 e 1880, os anúncios passam a não 

identificar o gênero dos estudantes, havendo a presença de expressões que tanto poderiam 

significar o ensino de meninos, quanto o ensino de meninas. Através do Gráfico 10, é 

possível perceber essa variação. Nele nota-se que, na década de 1880, não há nenhuma 

referência direta ao ensino de meninos, a grande parte dos anúncios não identifica o 

gênero ao qual se destinava à educação. Tal situação contrasta com a década de 1850, 

quando a educação de meninos apareceu como a de maior monta – apenas três anúncios 

não são identificáveis. 

 

 

Gráfico 10 – Distribuição do ensino de meninos e meninas na educação domésticana 
segunda metade do século XIX 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor109. 

                                                 
109Gráfico elaborado com o material colhido ao longo das análises desta dissertação. 



 
 

Assim, pode-se afirmar, a partir das fontes estudadas, ao logo dessa pesquisa que, 

apesar do crescimento de outras formas de educação em Campos dos Goytacazes, na 

segunda metade do século XIX, como a oferta de educação em colégios particulares e 

públicos, a educação doméstica continuou a ser uma modalidade muito importante, 

correspondendo a grande parte dos anúncios publicados no Monitor Campista do período.  

 



4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao longo dessa pesquisa, constatou-se a importância do século XIX como gênese 

dos processos educativos desenvolvidos em solo brasileiro, ainda que não houvesse 

educação formal no período anterior. No entanto, foi durante o período imperial que os 

processos se tornaram mais complexos, com a interferência do Estado na construção de 

uma educação que favorecesse o desenvolvimento do país, assim como, fosse capaz de 

justificar as diferentes posições ocupadas dentro da hierarquia social. Houve uma 

constante interferência governamental nos processos de formalização da educação 

brasileira, com a criação de leis e regulamentos, como a Lei de 1827, que determinava a 

construção de escolas públicas para meninos e para meninas nas vilas mais populosas. 

Contudo, outras formas de ensinar e aprender permaneceram existindo, ora rivalizando 

com o poder público, ora submetendo-se a esse. Esse foi o caso da educação doméstica, 

que, apesar da criação de escolas públicas e uma considerável rede de escolas particulares, 

permaneceu existindo durante todo o século XIX. 

A escolha por Campos dos Goytacazes como lócus privilegiado para o 

desenvolvimento desta pesquisa foi devida a sua importância social, econômica e política 

dentro da província do Rio de Janeiro. Como ficou demonstrado, a história dessa região 

começa de forma turbulenta, com vários conflitos sobre a legitimidade da posse da terra. 

As diferenças intensificam-se quando o visconde de Asseca toma posse do território, em 

1674. Nesse contexto, a instabilidade político-administrativa favorece o desenvolvimento 

da criação de gado, pois em caso de embate, ou até mesmo expulsão, seria mais fácil a 

retirada. Durante esse período de animosidade entre os moradores locais e os 

representantes do visconde de Asseca, nomes lendários emergiram, como o de Benta 

Pereira, moradora da localidade que se opôs ao domínio do visconde. Somente com a 

compra da capitania pela Coroa Portuguesa, no final do século XVIII, e a aparente ordem 

social, foi que Campos dos Goytacazes se desenvolveu. 

O final do século XVIII e início do século XIX marcaum período de estabilização 

político-administrativa, o que favoreceu o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar 

em parte da planície campista. O cultivo mais extensivo da cana estimulou o 

desenvolvimento da indústria açucareira, e essa contribuiu para o desenvolvimento 



 
 
econômico, político e social da região. Esse também foi o período de consolidação das 

grandes fortunas agrárias da região, cuja gênese está associada à união de grandes 

fazendeiros locais, com o capital mercantil dos "forasteiros", comerciantes que buscavam 

em Campos dos Goytacazes bons negócios. Durante o final da primeira metade do século 

XIX, a indústria açucareira passou por transformações, com a introdução dos moinhos a 

vapor e a criação dos engenhos reais e das usinas.  

A posição de destaque da região de Campos dos Goytacazes foi demonstrada com 

a visita de D. Pedro II à região por quatro vezes, e a ida da princesa Isabel – uma vez. A 

presença da família real e a distribuição de títulos nobiliárquicos evidenciam a 

importância política e econômica da região, fazendo deste lugar um lócus privilegiado 

para a observação dos processos ligados à educação, tanto a formal, como aquelas que se 

mantêm e se desenvolvem de forma concomitante, como a educação doméstica.  

A educação pública desenvolveu-se sob a tutela do Estado, recebendo maior 

atenção o ensino de primeiras letras, que ficou sob a responsabilidade das províncias. Já o 

ensino secundário ficou sob a responsabilidade do governo imperial, assim como o ensino 

superior. No caso específico de Campos dos Goytacazes, foi verificada a ausência de 

ensino superior, havendo somente o ensino primário e o ensino secundário. O ensino 

primário, apesar de seu crescimento ao longo do século XIX, não foi o suficiente para 

atender às demandas da população. Como foi observado, várias freguesias não tinham 

professores e/ou professoras em número suficiente. Algumas escolas, apesar de terem sido 

formalmente criadas, não possuíam professores regentes, ficando a população mais 

desfavorecida sem instrução. Já o ensino secundário era oferecido somente na freguesia de 

são Salvador, sede do governo local, no entanto era pouco frequentado, o que ocasionou o 

fechamento de algumas cadeiras deste nível. No período de seu funcionamento, 

apresentou características propedêuticas, com o objetivo de preparar os alunos para o 

ingresso no ensino superior. Seus cursos eram avulsos, não tendo articulação entre as 

várias disciplinas oferecidas.  

A educação particular realizada em colégios teve grande destaque durante o 

período pesquisado. Como observado na investigação deste estudo, os colégios 

particulares desenvolveram-se ao longo de toda a segunda metade do século XIX, tanto 

em unidades, foram vários os colégios abertos, uns com duração regular, outros de forma 

efêmera, quanto em complexão dos conteúdos ensinados. Os colégios dedicados ao ensino 

feminino foram os que mais se aprimoraram durante o período, alcançando grande número 



 
 
na década de 1870, o que evidencia a preocupação com a educação da mulher na 

sociedade oitocentista. No entanto, os conteúdos de ensino estavam associados a uma 

educação pragmática e moral, cujo objetivo era a preparação da mulher para suas funções 

dentro da sociedade campista de então.  

A educação doméstica, aquela praticada dentro da casa por intermédio de um 

professor particular ou de um preceptor, pôde ser verificada já na década de 1850, 

mantendo-se presente nas décadas subsequentes. Ela foi utilizada como estratégia de 

ensino entre as camadas mais abastadas da região, para educar seus filhos, ao mesmo 

tempo em que lhes conferia status e diferenciação em relação ao restante da população.  

A demanda por esse tipo de educação foi percebida por meio da análise dos 

anúncios publicados no Monitor Campista. A pesquisa demonstrou que, em relação aos 

agentes da educação doméstica, a procura e a oferta foram maiores para o gênero 

masculino e menores para o gênero feminino, principalmente nas três primeiras décadas 

analisadas. A década de 1880 tendeu a um maior equilíbrio entre os dois gêneros. Essa 

situação foi muito diferente do quadro analisado por Vasconcelos (2005) na Corte, onde a 

demanda maior foi por professoras/preceptoras. Como aventado na dissertação, tal fato 

pode ser explicado pela própria configuração de sociedade existente em Campos dos 

Goytacazes no período, uma sociedade patriarcal que reservava pouco espaço para a 

mulher fora da casa.   

Já em relação aos sujeitos que sofreriam a ação da educação doméstica, ficou 

demonstrado que houve maior interesse pela educação de meninos, nas três primeiras 

décadas. Na década de 1880, não foram encontrados anúncios diretos sobre a educação de 

meninos, e somente um se referia à educação de meninas. Todos os restantes, com 

exceção de um, que fazia referência à educação de ambos os sexos, não especificavam o 

gênero dos que sofreriam a ação dos mestres da casa. Tal achado pode significar uma 

maior amplitude no trabalho dos professores/preceptores que poderiam atuar tanto na 

educação de meninos quanto na educação de meninas, conforme o interesse do 

contratante.  

A pesquisa evidenciou aindaque os professores/mestres que se prontificavam a 

trabalhar nas casas não se identificavam, preferiam o anonimato na hora de publicar os 

anúncios no Monitor Campista. Contudo, esses anúncios traziam expressões que 

garantiam a qualificação e a moralidade dos pretendentes a mestres da casa. Tanto nos 



 
 
anúncios de oferta, quanto nos anúncios de demanda, houve preocupação em explicitar a 

moralidade e a competência daqueles que viriam a ser mestres da casa. 

Outro fator que merece destaque refere-se ao fato de que alguns preceptores que 

ofereciam seus serviços para as fazendas, disponibilizavam-se para realizarem outros tipos 

de tarefa, como a de "caixeiro", ou ainda cuidarem da "escrituração" de seu contratante, 

entre outras ocupações. Também ofereciam o trabalho de suas esposas, quando era o caso 

de serem casados, nos afazeres domésticos da fazenda e até mesmo na educação das 

meninas da casa.  

No que pese à importância dessa pesquisa para elucidar a educação doméstica em 

Campos dos Goytacazes na segunda metade do século XIX, acredito que há ainda muito 

trabalho para ser realizado. Devido às limitações de tempo, distância e, principalmente, 

falta de acesso a certos documentos – muitos estavam sendo ainda catalogados – algumas 

lacunas ficaram sem ser preenchidas. Dessa forma, outras pesquisas deverão procurar 

ocupar os vazios deixados por esta dissertação, no intuito de "democratizar" a própria 

prática de investigação, ainda confinada nas universidades, nos grandes centros urbanos 

do país. 

De toda maneira, o presente estudo fornece subsídios aqueles que se 

“aventurarem”, a pesquisar essa região de Campos dos Goytacazes, rica em todos os 

aspectos, seja em seu passado singular, seja em suas múltiplas possibilidades à história 

cultural, que no interior do território fluminense, “desbravado” e conquistado aos índios, 

viu nascer um cidade repleta de indícios de arquitetura, música, literatura e educação.  
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APÊNDICE A – Anúncios da década de 1850 

 

 

Offerece-se um homem habilitado para ensinar a meninos, e meninas as primeiras letras, tanto 
para dar lições nesta cidade por casas particulares, como para qualquer fazenda fora della; quem 
de seu prestimo precisar, pode deixar seu nome nesta typographia, ou numero de casa, para ser 
procurado (MONITOR CAMPISTA, 03/10/1850). 

 

Quem precisar de um homem que tem principios bastantes de grammatica latina, e que sabe bem 
contar, muito proprio para ensinar as primeiras letras, não só na cidade, como em qualquer 
fazenda que tenha meninos, asseverando-se não só o bom tratamento para com os seus discipalos, 
como boa conducta, a qual affiança; pode procurar na rua do Sacramento n. 42; o mesmo tambem 
ensina a grammatica portugueza, e alguns principios de latim (MONITOR CAMPISTA, 
16/04/1850). 

 

ATTENÇÃO – Quem precisar de um homem que tem principios bastantes de grammatica latina, e 
que sabe bem contar, muito proprio para ensinar as primeiras letras, não só na cidade, como em 
qualquer fazenda que tenha meninos, asseverando-se não só o bom tratamento para com os seus 
discipulos, como sua boa conducta, a qual affiança; pode procurar na rua do Sacramento n. 47; o 
mesmo tambem ensina a grammatica portugueza, e alguns principios de latim (MONITOR 
CAMPISTA, 18/04/1850). 

 

O professor particular d’instrucção primaria, e chefe de familia, Innocencio Teixeira de Motta, 
abrio a sua aula na casa n. 123, rua do Conselho. Recebe tambem pensionistas internos, e espera 
merecer do respeitavel publico o seu favoravel acolhimento, o que promette bem desempenhar a 
ardua tarefa a que se propóe (MONITOR CAMPISTA, 18/04/1850). 

 

ATTENÇÃO – D. Anna Candida de Andrade, professora de musica, piano, e canto, lecciona 
discipulas em collegios, casas particulares, offerece o seu diminuto prestimo aos illustres pais de 
familia que quizerem mandar ensinar suas filhas a esta arte; pode ser procurada para tratar na rua 
do Sacramento n. 27, das 9 às 10 horas da manhã (MONITOR CAMPISTA, 19/09/1850). 

 

Um homem que tem bastante instrucção para ensinar as primeiras letras, grammatica nacional, e 
principios da latina, offerece-se a qualquer pessoa, tanto nesta cidade, como fora d’ella, para esse 
fim, desempenhando com muita aptidão os seus deveres; quem se quizer utilizar de seu prestimo, 
dirija-se à rua do Sacramento n. 42 (MONITOR CAMPISTA, 23/04/1850). 

 

ATTENÇÃO – O professor C. Reiners de Lacourt pretende abrir quarta feira 1⁰ de maio, na sua 
casa rua das Flores n. 48, um curso de musica elementar, vocal e instrumental, por um methodo 
simples e muito facil, affiançando de pôr em poucos mezes os seus discipulos em estado de tocar 
qualquer instrumento com regras e com gosto.O mesmo professor abrirá igualmente no mesmo dia 
um segundo curso de francez, affiaçando também de pôr d’aqui ao fim do anno os seus discipulos 
em estado de fazer exames.A mensalidade é de tres mil reis para qualquer ramo de instrucção, as 
horas dos cursos sao: das onze ao meio dia, para o primeiro curso de francez, do meio dia a uma 
hora para o segundo, e das seis horas da tarde por diante para musica.Os discipulos que pretendem 
matricular-se, são rogados de se apresentar quanto antes, pois uma vez os cursos formados, elles 



 
 
não poderáo mais ser admittidos este anno. A mesma observação dirige-se tambem às pessoas que 
manifestarão o desejo de frequentar o curso d’inglez que tem logar às oito horas da noite 
(MONITOR CAMPISTA, 30/04/1850). 

 

O professor Carlos Reiners de Lacourt abrirá no dia 3 de fevereiro, na sua casa, rua das Flores n. 
48, um curso de Francez, que tera logar ás segundas, quartas e sextas feiras, as onze horas da 
manhã, e continuara a dar lições particulares de linguas e bellas letras.Os alumnos deverão ser 
matriculados até o 1⁰ de fevereiro.O preço é de 5$000 rs. Por mez.Tendo ainda algum tempo 
disponivel, o dito professor tem a houra de pôr-se á disposição dos Srs. pais de familia, tanto na 
cidade como por fóra, para lições particulares de musica elementar, piano e canto nacional, 
italiano, etc (MONITOR CAMPISTA, 21/01/1851, p.3). 

 

Nesta Typographia se iculca um homem ancião para ensinar a instrucção primaria, com toda a 
candura, em alguma fazenda, assim como para caixeiro da mesma, ou outro qualquer emprego de 
casa; para informações nomeará as que ha annos servio (MONITOR CAMPISTA, 06/03/1851). 

 

Um homem casado, maior de 50 annos, offerde-se a qualquer Sr. Fazendeiro, que tenha filhos, 
para leccionar primeiras letras, grammatica portugueza, inglez, e francez, grammaticalmente, e 
arithmetica; e sua mulher primeiras letras, conta, bordar, coser e marcar. O annunciante se 
offerece tambem para caxeiro, ou feitor de terreiro; que do seu prestimo precisar queira dirigir-se 
aos Illms. Srs. José Bento d’Araujo, na cidade, ou Bernardo de Mattos Trindade, fazenda de S. 
João, onde achará o annunciante para tratar (MONITOR CAMPISTA, 15/03/1851). 

 

Ensina-se - Inglez,Francez, e Portuguez, por um methodo mui simples, e seguido por toda a 
europa, e os melhores collegios do Rio de Janeiro, tal que por elle se aprende mais em dous annos 
do que por outro qualquer em cincoenta. Os senhores nacionaes ou estrangeiros que quizerem 
utilisar-se sendo jundas ou separadas, e bem assim Desenho de figura ou de paizagem, Geographia 
physica e historica. Elementos de philosophia, Pesos e Medidas, Arithmetica, valores monetarios, 
Disposição dos Livros Commerciaes, Primeiras Letras em minha casa, e em casas particulares, 
tudo por muito modico preço. Dirijao suas propostas à Typographia do Monitor ou a rua do 
Sacramento n⁰ 27 (MONITOR CAMPISTA, 20/04/1854). OBS.: Este anúncio foi publicado em 
português, inglês e Francês.  

 

Precisa-se de um homem de idade e de reconhecida probidade, para ensinar meninos a ler e 
escrever, numa fazenda. A quem convier queira dirigir-se à praça Principal, n. 28 para tratar 
(MONITOR CAMPISTA, 20/04/1854). 

 

ATTENÇÃO – O curso de lingua franceza, das 9 às 10 horas da noite principiará terça feira, na 
rua do sacramento n. 27; a casa estará franca a essa hora aos Srs que quizerem assistir com 
decencia. O curso terá logar terças, quintas, e sabbados; podendo-se alterar quando seja 
conveniente. Os Srs. discipulos nas tres primeiras lições não precisão de livros nem de papel. – 
Joaquim Francisco Dias (MONITOR CAMPISTA, 5/01/1854). 

 

LIÇÕES – Das linguas ingleza, franceza e portugueza, explicadas pela ordem pratica e 
grammatical das mesmas, juntas ou separadas, a 5$000 réis por mez, sendo tres vezes por semana, 
e 2$500 réis de tres pessoas para cima, e gratis para os que não poderem pagar. E pelas mesmas 
condições se explica desenho e geographia, na rua do Sacramento n. 27 – Joaquim Francisco Dias 
(MONITOR CAMPISTA, 07/03/1854). 



APÊNDICEB – Anúncios da década de 1860 
 

 

Offerece-se uma pessoa com habilitações necessarias para o ensino de primeiras letras, ou mesmo 
tomar conta de qualquer fazenda, onde não esteja seu dono; o mesmo afiança o seu bom 
comportamento; quem do seu prestimo precisar procure á rua do Concelho n. 83, para suas 
informações(MONITOR CAMPISTA, 14/02/1861). 

 

 

PROFESSOR. Um francez casado, sem filhos, que já foi professor em Paris e no Brasil (onde 
sofreu exames necessarios), offerece-se para ensinar a lingua franceza grammaticalmente, 
geographia, arithmetica, escripturação mercantil, que por partidas simples, quer por partidas 
dobradas. O annunciante dá aos Srs. paes-de-familia, e a todas as pessoas que quizerem utilisar-se 
de seu prestimo, as melhores informações, já sobre seu comportamento, já sobre suas habilitações, 
por meio de documentos e de informações de pessoas que se-tem dignado occupa! O até hoje. Se, 
por, ventura algum senhor fazendeiro o-queira aceitar para professor de seus filhos, o annunciante 
tambem póde encarregar-se de sua correspondencia e escripturação, podendo egualmente sua 
senhora encarregar-se de algumas costuras. N’esta typographia se-podem obter informações e 
saber onde mora o annunciante (MONITOR CAMPISTA, 25/01/1862). 

 

 

PROFESSOR DE DESENHO. Theodoro Montaigne oferece-se ao público para ensinar os 
desenhos de paisagem, flores, cabeça, bem como o desenho linear. Para informações, dirigir-se á 
typographia, largo da Verdura (MONITOR CAMPISTA, 24/10/1862). 

 

 

AULA DE FRANCEZ. O curso de francez de Henrique Dayeneux principiará no 1 de janeiro; as 
lições terão logar todos os dias, das 8 horas da manhã até acabar as lições; só admitte-se 10 
discipulos; dirijam-se ao largo do Rocio n.70, das 8 ás 9 ½ horas, ou á rua Direita ns. 46 e 48. 
Ensina-se em casas particulares (MONITOR CAMPISTA, 27/12/1862). 

 

 

N’esta typographia se inculcará uma pessoa habilitada para ensinar as primeiras lettras em 
qualquer localidade fóra d’esta cidade (MONITOR CAMPISTA, 24/01/1863, p.3). 

 

 

Precisa-se de um homem que queira ir para uma fasenda distante d’esta cidade 6 leguas, para 
ensinar as primeiras lettras a um ou dous meninos; dá-se-lhe sustento, casa, e paga-se um bom 
ordenado. A pessôa que queira encarregar-se póde dirigir-se á rua do Rosario n. 75, ou a esta 
typographia para informação, porêm exige-se que seja uma pessôa de conducta afiançada 
(MONITOR CAMPISTA, 5/02/1863). 

 

 



 
 
Uma Senhora, com sufficientes habilitações para tomar conta do govêrno de uma casa de familia, 
offerece seu prestimo também como costureira, por saber cortar e coser tudo quanto pertence ao 
toillete de uma Sra., preferindo ir para uma fazenda; quem precisar deixe carta fechada n’este 
jornal, com as iniciaes P.K. (MONITOR CAMPISTA, 12/03/1863). 

 

 

COLLEGIO DE S. LOURENÇO. Abrem-se as aulas no dia 8 de Janeiro corrente. Recebem-se 
pensionistas e externos. Campos, 2 de janeiro de 1863 – O director, Celestino Satyro Martins 
(MONITOR CAMPISTA, 3/01/1863). 

 

 

COLLEGIO DE SANCTO ANTONIO. RUA DETRÁS DO ROSARIO N. 44. O padre Jorge 
Guaraciaba, professor aprovado pela directoria de intrucção pública da província, abrirá o seu 
collegio no dia 10 de Janeiro do corrente anno, onde pretende, ajudado por alguns professores 
habeis, ensinar o seguinte: portuguez, comprehendendo leitura, calligraphia, contabilidade, 
grammatica portugueza e doutrina christã, latim e francez. Quando hajam alunnos sufficientes 
abrir-se-hão outras aulas, que se acham encarregados s Illms. Srs. Drs. Francisco Portella, 
Gregorio Pereira de Miranda Pinto, José Alexandre Teixeira de Mello e Antônio Navarro de 
Andrade. Haverá tambem um professor de musica. Para informações (em sua casa) ao director na 
rua do Ouvidor n. 17, ou aos Srs. Rufino Gomes de Oliveira e Dr. João José Pereira Bastos. 
Admitte-se só alumnos externos (MONITOR CAMPISTA, 3/01/1863). 

 

COLLEGIO DE S. LOURENÇO. 80 Rua da Quitanda 80. DIRIGIDO POR CELESTINO 
SATYRO MARTINS. As aulas desde estabelecimento abrir-se-ão segunda feira, 7 do corrente. As 
materias que se leccionam são: portuguez, latim, francez, inglez, philosophia. O ensino continúa a 
ser feito conscienciosamente e com methodo; a circumstancia de não serem numerosas as classes, 
afiança aos Srs. pais de familia o bom resultado dos estudos de seus filhos, sendo estes attentos e 
diligentes. O director, coadjuvado no ensino por lentes d’uma reconhecida intelligencia e 
capacidade, não poupará esforços nem sacrifícios para se tornar merecedor da confiança dos Srs. 
pais de familia e digno da alta missão de que se acha encarregado. Recebem-se pensionistas, 
meio-pensionistas e externos (MONITOR CAMPISTA, 5/01/ 1861, p.3). 

 

AULA PARTICULAR DE INSTRUCÇÃO PRIMARIA DE S. ALEIXO. Rua do Rosário, casa 
annexa ao n. 189. O abaixo assignado exercendo ha oito annos esse magistério, continúa a 
leccionar primeiras letras; roga aos Srs. chefes de familias, que tenham pretenções de mandar 
instruir seus filhos, a bondade de dirigir-se ao mesmo, que acharão a qualquer hora do dia à 
disposição dos mesmos.  Pedro Amancio da Costa (MONITOR CAMPISTA, 10/01/1861). 

 

COLLEGIO DE SANTO ANTONIO, DIRIGIDO PELO Padre Jorge Guaraciaba. Admitte-se 
meio-pensionistas e externos. RUA DETRÁS DO ROSARIO N. 44 B (MONITOR CAMPISTA, 
10/01/1863). 

 

O COLLEGIO ULTRA. Continúa em seus exercicios escholares desde o dia 12 do corrente em 
deante. 35 Rua Direita 35. Alberto Ultra (MONITOR CAMPISTA, 10/01/1863).  

 

COLLEGIO DE S. LOURENÇO, Dirigido pelo DR. DOMINGOS GOMES BARROSO. O actual 
director d’este collegio tendo-se entregado ultimemente ao magisterio em diversas casas de 



 
 
educação d’esta cidade, tencionou comprar o extinto collegio de - S. Lourenço – e ahi exercer a 
profissão, a que exclusivamente se-tem entregado de educador. Além da pratica adquirida, das 
habilitações exigidas e da facilidade de methodo, o director não se-furta a dar outros quaesquer 
garantes aos Srs. paes-de-familia, que para seu collegio queiram mandar seus filhos. Abriu-se no 
dia 20 de janeiro. Admitte-se tres classes de alumnos, externos, meio internos e internos. O ensino 
divide-se em curso primario e secundario; o curso primario comprehende o ensino da Religião 
Chistã, leitura, calligraphia, orthographia, grammatica portugueza, escripturação mercantil e 
contabilidade; e o secundario, o ensino das linguas francezas, ingleza, latina, sciencias, 
arithmetica, algebra, geometria, philosophia, historia e com especialidade historia patria. 
PREÇOS PARA O CURSO PRIMARIO. Externos.....3$000. Meio internos.....12$000, 
Internos.....20$000. PREÇOS PARA O CURSO SECUNDARIO. Externos.....8$000, Meio 
internos.....18$000, Internos.....30$000 (MONITOR CAMPISTA, 10/01/1863). 

 

Aula de phylosophia. O curso publico desta cadeira se abrirá no corrente anno de 1861, em casa 
do respectivo professor, no tempo competente. As matriculas estarão abertas até o dia da abertura 
do curso (MONITOR CAMPISTA, 12/02/1861). 

 

M. ALFRED CLAUDEL. Professor de musica, Rua do Cercado do Furtado n. 5 (MONITOR 
CAMPISTA, 12/01/1861). 

 

Collegio de Sant’Anna EM CAMPOS ESTABELECIDA NA RUA DIREITA N. 59 Dirigido por 
D. Carolina Rita do Carmo e Silva. Neste collegio, que continúa a receber alumnas pensionistas, 
meio-pensionistas e externas, proporciona-se ás educandas que queriam frenquental-o, o perfeito 
conhecimento de tudo quanto constitue a educação elementar de uma menina, tanto na parte 
letteraria, hoje confiada a muito habil direcção, como no que respeita a trabalhos de agulhas, de 
todo o genero, incluindo a marca, em seus diferentes pontos: o bordado de branco, de matriz, de 
prata e de ouro, obras de crochet, em lan, ponto de tapete, &c. &c., bem como a lingua franceza, 
hoje considerada como um principio de educação; a dança, a musica, e a lingua italiana, tão 
conveniente, por causa do canto, a quem estuda esta uitima arte. A directora legalmente habilitada 
para o exercicio do magisterio, e empregando nelle todo o desyelo que tal objecto requer, confia 
em que os Srs. pais de familia que quizerem dar a suas filhas uma educação conveniente animem 
o seu estabelecimento com a honra de seus preceitos (MONITOR CAMPISTA, 17/01/1861).  

 

CASA PARTICULAR DE EDUCAÇÃO, Em S. Domingos (Rio de Janeiro). Uma familia 
extrangeira, estabelecida no paiz d’este muitos annos, bem morigerada e carinhosa para crianças, 
toma algumas meninas como pensionistas, para ensinar-lhes qualquer trabalho de agulha, e tudo 
que pertence á boa educação de uma senhora. Affiança-se o bom tractamento, e tem bons 
commodos em logar saudavel. Para informações, dirijam-se á Typographia d’esta folha 
(MONITOR CAMPISTA, 17/03/1863).  

 

Collegio de S. Lourenço. N. 80 RUA DA QUITANDA N. 80. O abaixo assignado, professor 
particular e director do Collegio de S. Lourenço, participa aos Srs. pais de familia, e em geral ao 
respeitavel publico desta cidade, que tendo regressado á sua casa, na rua e numero acima dito, 
acha-se novamente prompto para todas aquellas pessoas que o quizerem honrar com suas ordens. 
O mesmo continúa a receber no seu collegio alumnos internos, meio-internos. Campos, 9 de 
Fevereiro de 1860. Antonio Gonçalves de Oliveira (MONITOR CAMPISTA, 2/03/1860).  

 

Collegio de S. Joaquim. RUA NOVA DE OUVIDOR N.3, Aos SRS. HABITANTES DE 
CAMPOS. Autorisado pela presidência a exercer de novo o magisterio d’instrucção, nada 



 
 
direiquanto ao meu ensino, sendo o preterito o que melhor fallará em seu logar; accrescentando só 
que se até ahi, meus discipulos colherem alguns bons resultados, por effeito dos meus esforços, de 
hora avante redobrarei nelles para a sua progressiva e perfeita educação, segundo as minuciosas 
explicações e a melhor ordem, preceito e methodo. São admittidos pensionarios, meios 
pensionarios e externos. Joaquim Pinto d’Almeida (MONITOR CAMPISTA, 2/10/1860). 

 

Curso d’escripturação commercial, POR PARTIDAS DOBRADAS, OU SINGELAS. NA RUA 
DO ROSARIO N. 83. Alem das partidas dobradas, por dous methdos ambos mui 
comprehensiveis, o annunciante ensinará igualmente tudo o que é preciso saber-se do expediente 
respectivo a um escriptorio commercial, por ter, alem da theoria, adquirido a pratica necessaria, 
quando foi empregado gaurda-livros no Rio de Janeiro. O curso das lições será das 6 ás 8 horas da 
noite (MONITOR CAMPISTA, 6/03/1860).  

 

COLLEGIO ULTRA, Rua Direita n. 96 e 98. SOBRADOS CONTIGUOS Á IGREJA DO 
CARMO. Este collegio, aberto em Fevereiro do proximo findo anno, que até o presente só tem 
recebido alumnos externos; desde o 1⁰ do corrente mez de Janeiro, acha-se prompto para, além 
daquelles, receber tembem alumnos internos e meio-internos, para cujo fim se preparou com a 
acquisição do sobrado anexo áquelle em que se installou, communicando-os ambos, ficando assim 
com commodos sufficientes para o fim proposto. As materias lectivas são, como se annunciára em 
sua abertura, - as que constituem o ensino primario e a instrucção secundaria -; sendo o desvélo 
pelo aproveitamento dos alumnos, aquelles que impõe os deveres de preceptor. João Francisco da 
Silva Ultra. João Alberto Ultra (MONITOR CAMPISTA, 6/03/1860).  

 

Collegio de S. Lourenço, Rua da Quitanda N. 80. Neste collegio, estabelecido em uma excellente, 
espaçosissima e mui bem arejada casa, ensina-se tudo o que abrange uma completa instrucção e 
educação. O actual sub-director deste estabelecimento, comprenetrado da importancia de sua 
missão, e da grande responsabilidade que sobre este pesa, compromette-se a fazer os maiores 
acrificios para corresponder á confiança que os Srs. pais dos alumnos queiram nelle depositar. – 
Continúa-se a admitir pensionistas, meio pensionistas e externos (MONITOR CAMPISTA, 
11/08/1860). 

 

Os abaixo assignados, diretores do collegio de S. Lourenço, querendo dar uma prova do 
aproveitamento de seus alumnos aos seus respecctivos pais, teem resolvido marcar o dia 2 de 
Dezembro proximo vindouro para os exames dos mesmos, tendo já para isso se designado a 
prestar-se examinar os Srs. Drs. José Alexandre Teixeira de Mello e Pedro Autran da Matta 
Albuquerque. Aproveitamos a occasião para juntamente fazermos presente ao respeitavel publico 
desta cidade, que no referido dia acima designado, das 10 da manhan até ás 8 horas da noite, 
achar-se-á o dito collegio á exposição de todos aqelles que se dignarem visital-o. As feriasserão 
dadas no dia 20 do mesmo mez e terminarão a 8 de Janeiro do anno vindouro, excepto, áquelles a 
quem seus pais quizerem detel-os no mesmo estabelecimento durante as ferias. Campos, 11 de 
Novembro de 1860. José Autran da Matta Albuquerque (MONITOR CAMPISTA, 13/11/1860). 

 

COLLEGIO DE SANTA ISABEL, DIRIGIDO POR MARIA JOSÉ DE ANDRADE, RUA DO 
ROSARIO N. 33. A directora deste collegio, animada pela confiança que muitos pais de familia 
nella tem depositado, participa ao respeitavel publico, e particularmente aos mesmos Srs., que ella 
tem mudado  o seu estabelecimento de educação para a rua do Rosario n. 33, esquina do largo do 
mesmo nome, uma das melhores localidades desta cidade. A casa vantajosamente situada e com as 
accomodações de taes estabelecimentos, offerece por sua vastidão, asseio e qualidades hygienicas, 
todas as garantias de salubridade e bem estar de suas educandas. A directora sempre solicita em 
promover a educação moral e entellectual de suas discipulas, envidará todos os seus esforços para 



 
 
que não desmereça da proteção de tão benevolamente tem sido acolhida. As materias de ensino no 
seu estabelecimento serão as que constam do seguinte: Programa. EDUCAÇÃO PRIMARIA. 
Primeiras letras, inclusive doutrina chistan, moral calligraphia, arithmetica, grammatica nacional, 
historia sagrada, &c. TRABALHOS DE AGULA. Coser, marcar, crivar, bordar de diversas 
maneiras, trabalho a ponto de crochet e tricot, obras de tapeçaria e de missangas, &c. 
EDUCAÇÃO SEUNDARIA. Francez, italiano, geographia, piano, canto e dança. A educação 
primaria e o estudo da lingua italiana continuam a cargo da directora, coadjuvada por suas irmans, 
e as demais materias de educação secundaris a cargo dos Illms. Srs. professores Barão de 
Breitenbauch, Antonio Lino Heredia, carlos Frederico Renne e Honorato José Victorino. 
MENSALIDADES. Pensionistas.....25$000, Meias ditas..... 12$000, Externas.....4$000. 
EDUCAÇÃO SECUNDARIA. Francez, italiano e geographia.....4$000, Piano e canto.....8$000, 
Dança.....5$000. Cidade de Campos, 16 de Setembro de 1860. A professora e directora, Maria 
José de Andrade (MONITOR CAMPISTA, 18/09/1860). 

 

Collegio de musica DE MENINAS. Candida Francisca de Andrade, continúa com o seu collegio 
de musica, piano, e canto nacional, francez, e italiano, solfejo simples por todas as claves, e regras 
de transposição; estabelecida em a rua do Sacramento, casa n. 9, onde contiúa a exforçar-se pelo 
aproveitamento de suas discipulas, como até aqui tem feito; espera, pois, merecer dos Srs.paes-de-
familia sua proteção, e querendo honral-a com sua confiança, poderá ser procurada em o dicto 
collegio (MONITOR CAMPISTA, 8/02/1862). 

 

O collegio Ultra mudou se do sobrado n. 96, da rua Direita, para o sobrado n. 35 da mesma rua 
(MONITOR CAMPISTA, 11/10/1862). 

 



APÊNDICE C - Anúncios da década de 1870 
 

 

O professor – João Alberto da Silva Ultra, legal e competentemente habilitado, lecciona em 
collegios varias matérias de instrucção primaria e secundaria, bem como o systema métrico 
decimal. Adverte, porem, que em classe de mathematica só recebe, a alunnos maiores de 15v 
annos.  O mesmo professor lecciona em casas particulares, a alunnos de ambos os sexos e de 
qualquer edade. Quem com o mesmo quizer intender-se póde deixar recado em casa do Sr. 
Francisco José Rodrigues de Carvalho, na rua Direita n. 54, ou em casa do Sr. Jose Baptista da 
Gama, na rua da Quitanda n. 4, para ser procurado (MONITOR CAMPISTA, 5/03/1870). 

 

Necessita-se d’uma Sra. para ensinar algumas meninas, em uma fazenda pouco distante da cidade. 
A pessoa que esteja em taes condições, póde dirigir-se para informações, á rua da Quitanda n. 42 
(MONITOR CAMPISTA, 9/04/1870). 

 

Aos Srs. Fazendeiros – que não desejam mandar seus filhos para um collegio, offerece-se uma 
pessoa habilitada, ensinando não só as primeiras lettras, como tambem o francez, inglez, 
geographia e desenho; para informações na livraria do Illm. Sr. Coimbra, rua da Quitanda n. 48 
(MONITOR CAMPISTA, 9/08/1870). 

 

Um professor ultimamente chegado a esta cidade, oferece seus serviços á mocidade campista. Elle 
ensina francez, inglez, latim, mathematicas, rethorica e filosofia, pelos melhores methodos. 
Garante muito adeantamento no praso de 3 mezes. Dirijam-se á esta Typographia (MONITOR 
CAMPISTA, 10/10/1870). 

 

Lições de piano – D. Maria Eliseu Candida de Abreu lecciona piano por casas particulares; as 
pessoas que se quizerem utilisar do seu prestimo, dirijam-se á rua do Sacramento n. 28 
(MONITOR CAMPISTA, 13/101870). 

 

Precisa-se de um homem de meia idade, que tenha habilitações para ensinar as primeiras lettras 
em uma fazenda. Para informações, na rua Direita n. 63 A (MONITOR CAMPISTA, 28/02/1878). 

 

Professor de musica – Manoel José da Fonseca Guarapuava, tendo fixado sua residencia n’esta 
cidade, continua a dar lições de musica, piano e canto; para o que pôde ser procurado na rua do 
Rosario n. 96 (sobrado) ou na rua Direita n. 157 (MONITOR CAMPISTA, 9/01/1879).  

 

Professor de musica – Felismindo Nogueira da Costa lecciona musica, piano e francez em casas 
particulares e em collegios, fazendo nestes algum abatimento nos preços; acceita discipulos dentro 
ou fóra da cidade, assim como nas suas residencias, afina e põe cordas em piannos. Para tratar na 
rua do Concelho n. 25 (MONITOR CAMPISTA, 12/01/1879).  

 

Professora de piano e canto – N’esta typographia dá-se informações ácêrca de uma bóa professora 
que se offerece a dar lições em casas particulares e na casa de sua residencia (MONITOR 
CAMPISTA, 24/01/1879). 



 
 
 

Precisa-se de um professor habilitado em portuguez e arithmetica, para dar lições a cinco filhos de 
um fazendeiro e morar morar na fazenda d’este que é perto da cidade; quem estiver n’estas 
condições, tendo conducta afiançada, dirija-se a esta typographia, para informações (MONITOR 
CAMPISTA, 19/02/1879, p.3). 

 

Aos Srs. fazendeiros – um professor, competentemente habilitado, com muita pratica de ensino e 
podendo dar as melhores informações, offerece o seu prestimo. Lecciona não só as primeiras 
letras como tambem francez, inglez, geographia e desenho. Quem pretender, dirija-se ao Illm. Sr. 
J. Beal, cada Americana, na rua Sete de Setembro n. 48 (MONITOR CAMPISTA, 29/03/1879).  

 

Collegio Boa Esperança – Rua do Sacramento n. 20 – Director e professor João Gomes de 
Mesquita e Souza – As aulas d’este estabelecimento de instrucção primaria, abrem-se no dia 7 do 
corrente mez, e deste dia em diante estão também abertas as matriculas para os alunos 
subvencionados (MONITOR CAMPISTA, 2 e 3/01/1879). 

 

Collegio Santa Cecilia – Coroa – Dirigido pela professora Maria Alves de Mesquita. As aulas 
deste collegio começarão a funcionar no dia 7 do corrente mez, e a diretora do mesmo espera 
continuar a merecer a coadjuvação dos Srs. Paes de famílias que lhe tem confiado a educação de 
suas filhas (MONITOR CAMPISTA, 2 e 3/01/1879). 

 

Escola Americana – Internato e Externato – Directora Mrs. Mineva A. Doherty – Esta escola, 
dirigida pelo systema americano, será aberta no dia 13 de Janeiro proximo futuro. O ensino 
consistirá de todas as matérias pretencentes aos cursos primario e secundario e musica. As Aulas 
funcionaráõ na rua do Mafra n. 4. A directoria, sendo nascida e educada nos Estados-Unidos, e 
bem conhecida em Campos, espera o apoio da inteligente população desta cidade. A matricula 
acha-se aberta desde já em casa da diretora, na rua da Constituição n. 15, onde se dará todas as 
mais informações que forem pedidas a este respeito (MONITOR CAMPISTA, 2 e 3/01/1879).  

 

Collegio N. S. do Rosario – Quiteria Emiliana do Nascimento faz sciente aos paes de famílias, 
residentes no arrabalde do Sacco, que no dia 7 de Janeiro do anno vindouro abrirá uma escola do 
sexo feminino, em a chaácara de sua residencia, no alto da Tijuca, confronte ao palacete do finado 
Barão da Lagoa Dourada, e que acceita alunnas pensionistas, meio-pensionistas e externas; 
tambem acceita gratis alunas que não possam pagar. As familias que quizerem honrar, confiando-
lhe a educação de suas filhas poderáõ dirigir-se á referida chácara. Campos, 31 de Dezembro de 
1878. Quiteria Emiliana do Nascimento (MONITOR CAMPISTA, 2 e 3/01/1879).  

 

Collegio Santa Cruz – Reabrem-se as aulas deste collegio no dia 7 do corrente. Admitte alumnas 
internas, além das subvencionadas, continuando com as mesmas disciplinas no ensino primario e 
secundario. – A directora e professora, Júlia N. Lorena e Souza (MONITOR CAMPISTA, 2 e 
3/01/1879) Obs.:Verificar o anúncio de 11 de janeiro de 1870. 

 

Collegio de N. S. do Amparo – Rua de S. Bento – Reabre-se este collegio, continuando a 
funccionar no dia 7 de janeiro do anno futuro. Acha-se desde já aberta a matricula para as alumnas 
que queirão frequentar as suas aulas. E a directora pede a protecção dos Illms. Srs. paes de familia 
na ardua tarefa á que se impõe. Campos, 21 de Dezembro de 1878 – Luiza Pires Almada Ururahy 
(MONITOR CAMPISTA, 2 e 3/01/1879). Obs.:Verificar o anúncio do dia 24 de janeiro de 1878. 



 
 
 

Lyceu Azurara – Reabrem-se as aulas no dia 7 de janeiro proximo.  – O diretctor, José D’Azurara 
(MONITOR CAMPISTA,2 e 3/01/1879). 

 

Internato Esmeraldina Maria de Souza – Professora da 1ª escola pública de instrucção primaria do 
sexo feminino da cidade de Campos – Competentemente autorisada pelo Exm. Sr. Director da 
Instrucção Publica da Provincia do Rio de Janeiro, tendo feito acquisição de um excellente predio, 
sito na rua do Sacramento, com todas as condições precisas para um magnífico e muito hygienico 
internato, aceita pensionistas. A annunciante julgando-se assaz conhecida do illstrado publico de 
Campos, pois, o aproveitamento demostrado por suas ex-alumnas, algumas das quaes exercem já 
com grande accerbação o magisterio, prova o seu zelo e excellencia do methodo de ensino. Espera 
continuar a merecer, como até hoje, a confiança dos Srs. chefes de familia, e muito pricipalmente 
agora, que o predio em que estabeleceu o seu collegio, collocado n’um dos melhores pontos da 
cidade, rua do Sacramento, reune todas as condições precisas para a saude e bem estar de suas 
educandas (MONITOR CAMPISTA, 3/04/1879). 

 

Collegio de N. S. do Carmo – 44 rua direita 44 – Directoras Maria Auta de Sá Ultra e Maria 
Castoriana Heredia de Sá – Este estabelecimento já bem conhecido, reabre as suas aulas no dia 7 
de janeiro de 1878 para receber em seu seio as alumnas que quizerem obter facilmente o ensino 
das diferentes materias que fazem parte da instrucção e educação da mocidade. São ellas 
fornecidas com todo o esmero e capricho pelas professoras que muito se esforção por alcançar 
sempre o bom resultado de seu trabalho no desempenho de sua ardua tarefa. Está, como é publico, 
collocado n’um predio situado n’um dos melhores locaes d’esta cidade, o qual offerece 
excellentes commodos e precisas condições hygienicas para um optimo internato. Oferecem por 
isso de novo aos Srs. paes de familia e pessoas interessadas pela educação de suas filhas ou 
tuteladas, este estabelecimento, garantindo-lhes o perfeito desempenho de sua missão, 
prometendo-les outro sim dispensarem para com as alunas discipulas, os cuidados de mãe 
extremosa, quer em saude, que mesmo por occasião de qualquer molestia. As materias de ensino 
são determinadas da maneira por que abaixo se declara, ha porém, a notar que os preços das 
pensões de cada alumnas são muito medicados, o que se deixa de mencionar por serem já 
conhecidos. Além de estudos de instrucção primaria e secundaria, são claramente explicados a 
sorte de trabalhos até hoje conhecidos, e bem assim com especialidade os que vão especificados 
na seguinte forma. Instrucção Primaria: Leitura, grammatica, caligraphia, arithmetica-metric, 
doutrina christã; bordados a ouro, fróco, seda froxa, missangas em branco; fl´res de lã, cêra, 
panno, papel e toda sorte de costura. Instrucção Secundaria: A lingua franceza, geographia, 
desenho, dança e musica vocal e instrumental. Estas partes da instrucção secundaria, são 
desempenhadas em dias designados, por habeis professores de toda a confiança das directoras. 44 
rua Direita 44 (MONITOR CAMPISTA,4/01/1878). 

 

Collegio de Santa Thereza – Rua Direita – Em frente a Igreja de S. Francisco. As aulas deste 
collegio abri-se-hão no dia 7 do corrente mez (MONITOR CAMPISTA,4/01/1878).  

 

Collegio S. João Baptista. Rua de Detraz da Matriz. As aulas deste collegio reabri-se-hão a 7 de 
Janeiro do corrente anno (MONITOR CAMPISTA,4/01/1878). 

 

Collegio S. Salvador – As aulas d’este collegio reabrir-se-hão na segunda-feira, 7 de Janeiro. – Os 
directores (MONITOR CAMPISTA,4/01/1878). 

 



 
 
Escola do Povo – Nas Covas d’Areia – Esta escola continua a funccionar do dia 7 do corrente em 
diante. Campos, 4 de Janeiro do 1878. – O professor, Cornelio Bastos (MONITOR 
CAMPISTA,5/01/1878).  

 

S. Sebastião – Collegio de N. S. da Penha – Para o sexo feminino, subvencionado pelo governo – 
Abrindo-se as aulas em 7 do corrente, a directora D. America Constancia de Barcellos offrece aos 
Srs. paes de familia todos os seus prestimos na educação caprichada de suas filhas ou protegidas. 
Além dos estudos preliminares como leitura, escripta, contabilidade, doutrina, historia sagrada e 
principios rudimentares de sciencia, ensina todos os trabalhos de agulha e crochet, e dispõe-se a 
dar lições de piano e canto. A mensalidade será de 20$000 rs., para as pensionistas, de 10$000 rs., 
para as meio-pensionistas, de 3$000 rs., para as externas. A directora garante a boa ordem e 
escrupuloso regimendo estabelecimento que se acha situado n’uma localidade (Páos Amarellos) 
muito sadia e muito agradavel. Aproveita o ensejo de communicar que continúa aberta a matricula 
para vinte alumnas pobres; e pede aos paes destas que não se demorem em apresenta-las para fim 
de se instruirem e se educarem. A directora espera que merecerá a confiança plena dos Srs. paes 
de familia, a quem á não póde  (sic) ser desconhecido o excellente resultado que teve o collegio 
no anno findo (MONITOR CAMPISTA,5/01/1878, p.3). (Verificar o anúncio de 10 de fevereiro 
de 1870). 

 

Collegio S. Luiz – O director d’este collegio comunica aos illustres paes de seus alumnos, d’ora 
em diante, faz tambem parte da directoria d’este estabelecimento o Sr. Dr. João Pedro de Aquino, 
já bem conhecido como educador da mocidade. Auxiliado, pois, por tão digno collega, assegura 
aos seus amigos que ambos corresponderão com seus esforços á honrosa confiança, que lhes tem 
sido dispensada. Rio de Janeiro, 10 de Dezembro de 1878. – Conego Augusto Ferreira de Lacerda 
(MONITOR CAMPISTA,5/01/1879).  

 

Collegio de N. S. da Piedade. 48 rua do Sacramento 48 – Reabrem-se as aulas d’este collegio no 
dia 7 do corrente. A directora pede a protecção dos Illms. Srs. paes de familia na ardua tarefa a 
que se impõe. C (inlegível) 4 de Janeiro de 1879. – Maria Fernandez d’Oliveira (MONITOR 
CAMPISTA, 5/01/1879). Obs.: Verificar o anúncio do dia 28 de março de 1878. 

 

Internato Aquino (Na côrte) – O director d’este estabelecimento julgando conveniente á saude de 
seus alumnos pensionistas a mudança para fóra da cidade, comunica aos ilustres paes de familia 
que mudou o seu internato para á rua de Humaytá n. 6, caminho do Jardim Botânico, onde 
continuará a dirigi-lo juntamente com seu collega e amigo, o Revm. coneco Augusto Ferreira de 
Lacerda. A direcção, pois, d’este estabelecimento estará confiada d’agora em diante á dois 
directores, os quaes residirão no mesmo collegio; afim de melhor desempenharem a nobre missão 
de que se achão investidos. A senhora do abaixo assignado fica emcarregada da educação dos 
meninos menores de 10 annos. O estabelecimento, póde ser visitado á qualquer hora. Rio de 
Janeiro, 10 de Dezembro de 1878. – João Pedro de Aquino (MONITOR CAMPISTA, 5/01/1879). 

 

Lyceu Azurra – 37 rua do Barão do Amazonas 37 – Direcçaõ José Joaquim Pereira de Azurra e D. 
Joanna C. de Azurra Barroso – Educação em familia – Annexou-se a este estabelecimento de 
instrucção primaria e secundaria o collegio de NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO; tornou-se, 
pois, mais digno da protecção dos Srs. paes de familia. Amittem-se meninos e meninas, menores 
de 12 annos, internos, meio-internos e externos, que receberáõ o ensino em commum, como se usa 
nos principaes collegios e escolas dos Estados-Unidos, Allemanha e Belgica, paizes em que se 
cuida com afan da instrucção e educação da infancia. Além dos directores, um censor e uma 
censora, de exemplar comportamento, terão a seu cargo a manutenção da disciplina e da mais 
severa moralidade. Materias de ensino – Leitura, calligraphia, grammatica portugueza, doutrina 



 
 
christão, arithmetica, geographia e historia do Brazil, francez, inglez, latim, e todos os demais 
preparativos para a matricula nas Academias do Imperio. Além do ensino litterario, terão as 
meninas o de todos os trabalhos conhecidos de agulha, crochet, tricot &c,, musica, piano e canto. 
Contribuição mensal – Ensino primario: Internos 30$000, meio-internos 15$000 e Externos 
4$000. Ensino secundario: Internos 40$000, Meio-internos 20$000, Externos 10$000 e Lavagem 
de roupa 5$000. O ensino de piano e canto é pago em separado. Os internos devem trazer o 
necessario para sua commodidade e aceio, garantindo-se que serão tratados com carinho e 
attenção paternaes, sendo sua alimentação farta e succulenta. O corpo docente deste 
estabelecimento é composto de professores muito idoneos e morigerados. Pagamentos em 
trimestres adiantados (MONITOR CAMPISTA, 5/01/1879). 

 

Collegio Boa Esperença – Rua do Sacramento n. 20 – Director e professor João Gomes de 
Mesquita e Souza – As aulas d’este estabelecimento de instrucção primaria, abrem-se nó dia 7 do 
corrente mez, e deste dia em diante estão também abertas as matriculas para os alumnos 
subvencionados (MONITOR CAMPISTA,9/01/1879). 

 

Externato – O Dr. Serrão e D. Mauger abrirão á rua Formosa, defronte do sobrado do Exm. Sr. Dr. 
Barbosa um curso secundario, onde leccionarão as seguintes materias: portuguez, francez, inglez, 
arithmetica e historia. As mesalidades são por uma materia 10$ e mais 5$ rs. por qualquer que 
accresça (MONITOR CAMPISTA,19/02/1879, p.3). 

 

Collegio de Santa Maria – Em Campo-Limpo, Freguezia de S. Gonçalo – Este estabelecimento de 
instrucção primaria, para o sexo feminino, acha-se funcionando sob a imnediata inspecção da 
directora D. Maria José de Barcellos. Existente ha mais de um anno, n’este pequeno espaço de 
tempo ter revelado exuberantemente a attenção com que a diretora applica-se ao desenvolvimento 
intellectual e moral de suas alumnas. Além da leitura, escripta e contabilidade, ensinão-se 
trabalhos complementares da educação da mulher. O logar é muito recomendado pelas bôas 
condições hygienicas, e está proximo a uma estação da Estrada de Ferro. A directora pede o 
auxilio dos Srs. paes de familia e promette corresponder á confiança que depositem-lhe. Recebe 
externas, meio-internas e internas, ajustando previamente as mensalidades. Campo-Limpo, 25 de 
Fevereiro de 1879. -Maria José de Barcellos (MONITOR CAMPISTA,20/02/1879). 

 

Collegio S. Theodoro - As aulas d’este collegio começam a funccionar do dia 10 do corrente eme 
deante. O director promette aos Srs. chefes de familia tudo quanto elles possam desejar e estiver a 
seu alcance; por isso, espere benevola protecção. Campos, 5 de Janeiro de 1870 (MONITOR 
CAMPISTA, 6/01/1870).    

 

Collegio S. Theodoro – Este Collegio anteriormente dirigido pelo mui conceituado Sr. A. G. 
d’Oliveira, funcciona hoje, sob a direcção de Rodolpho Lourenço de Athayde. As materias a 
ensinar-se são divididas em dous cursos, Primario e secundario. Curso primario: Portuguez, 
doutrina christan, rudimentos de geographia, contabilidade e systema metrico decimal. Ensino 
secundario: Linguas – Latim, francez, inglez, allemão r italiano. Sciencias – Philosophia, Historia, 
Arithmetica, Algebra e Geometria. Aulas recreativas: Desenho (curso completo) e musica. Dos 
pagamentos, pelo ensino primario: Internos 20$000, meio-internos 12$000 e Externor 3$000. As 
classes do secundario, são pagas em separado, a gratificação é de 5$000 réis mensaes por cada 
uma de per si. Aos alumnos que frequentarem mais de uma classe, far-se-ha uma conveniente 
reducção. Os alumnos deverão trazer livros, papel, pennas, e tudo o mais que necessario fôr para 
seus estudos. O tractamento da roupa dos internos, é independente, mas, far-se-ha por 3$000 réis 
mensaes, aos que o-exigirem. O anno lectivo começa a 10 de Janeiro e finalisa a 20 de Dezembro. 
Os professores que leccionam as diversas materias do programma annunciado, são habilissimos, e 



 
 
de capacidades illibaveis. O director, emulador solicito, e severo cumpridor dos seus encargos, 
garante aos Senhores chefes de familia a inteira ordem e moralisação do seu estabelecimento; por 
isso espera continuar a merecer as suas importantes e munificentes coadjuvações. O collegio é 
situado á 92 Rua Direita 92, antiga morada do Illm. Sr. Dr. Mello (MONITOR CAMPISTA, 
10/03/1870). 

 

Instituto Collegial de S. Fidelis – Resultado dos exames geraes de preparativos feitos na Côrte, 
faltando ainda 14 exames de sciencias: Em latim. Aprovados: Vicente Ferreira Souto-Maior, José 
Joaquim Souto-Maior. Francez. Aprovados: José Joaquim Alves da Cunha, José Joaquim Souto-
Maior, Vicente Ferreira Souto-Maior. Inglez. Aprovados: Vicente Ferreira Souto-Maior, José 
Joaquim Alves da Cunha, plenamente na prova escripta. José Joaquim Souto-Maior, idem. As 
classes começarão no dia 7 de Janeiro. O director espera continuar a merecer a confiança dos Srs. 
páes na educação de seus filhos. Osestatutos (sic.) podem ser procurados em casa dos Srs. 
Miranda & Irmão, rua do Concelho – Campos (MONITOR CAMPISTA,11/01/1870). 

 

 Collegio de Santa Rita de Cassia – Abriram-se hontem as aulas d’este Collegio. – A directora 
Maria Eliseu Candida d’Abreu (MONITOR CAMPISTA,11/01/1870). 

 

Collegio Christiano, portuguez, Francez, Latim, Inglez e Allemão. 11 Rua de S. Bento 11. 
Dirigido por Christiano Cohers. Este estabelecimento principiará a funccionar no dia 3 de Março 
proximo futuro, e faz-se recommendavel aos Srs. chefes de familia, não só por sua bella e optima 
situação e grande chácara, em um dos lugares mais sadios, como tambem pelos cuidados que o 
director e sua familia empregarão para com seus discipulos, que consideram como seus filhos 
adoptivos; assim como pela escolha de distinctos professores, que são admittidos a cooperar para 
o ensino dos diversos ramos de instrucção a que se-compromette o director para com o público. O 
mesmo director, bastantemente conhecido como professor em diversos collegios, e casas 
particulares pela sua practica, está no caso de affiançar aos Srs. chefes de familia, que os alumnos 
confiados aos seus cuidados, terão todas as vantagens de uma completa educação. Materias de 
ensino: Portuguez, inclusive systema metrico decimal, francez, latim, inglez, allemão, geographia, 
desenho, arithmetica, algebra e geometria. A classe de portuguez é dirigoda pelo Sr. José 
Francisco Correia, moço que tem a practica de ter sido empregado no collegio de S. Theodoro, 
pelo espaço de tres annos, então dirigido pelo Illm. Sr. A. G. de Oliveira. A classe de latim é 
dirigida pelo Sr. Dr. João Norberto da Costa Lima que já exerceu egual cargo em diversos 
collegios d’esta cidade. As demais classes ficam a cargo do director. Mensalidades: Pensionistas, 
com classes de portuguez, francez, inglez, allemão, desenho e geographia, 35$000; Meio-
pensionistas, mesmas condições, 18$000; A classe de latim é paga em separado pela mensalidade 
de 5$000; Externos, inclusive geographia e desenho, 5$000; Dictos, primeiras lettras, 3$000. N.B. 
–Os Srs. chefes de familia que desejarem que a roupa de seus filhos seja tractada no collegio, 
pagarão mais por isto, 3$000 reis por mez (MONITOR CAMPISTA, 22/02/1870).  

 

Collegio de S. Luiz Gonzaga – O padre Antonio de Paula Pinto restabelecido de seus 
incommodos, acha-se na direcção do collegio acima citado, do qual é director e professor, cujas 
aulas abriram-se no dia 13 do corrente mez. Continuam em effectividado a aulas de instrucção 
elementar, de geographia, arithmetica, systema metrico e a de francez. Admittem-se alumnos 
externos, meio-internos e internos. O collegio está estabelecido na rua Barão do Amazonas n. 51 
(MONITOR CAMPISTA, 25/01/1870). 

 



APÊNDICE D - Anúncios da década de 1870 
 

Primeiras letras – Cornelio Bastos, professor subvencionado nas Covas d’Areia e ex-professor da 
escola nocturna da fabrica de cigarros S. Salvador, offerece-se em casas particulares, das 7 horas 
da tarde ás 9 ½ horas da noite (MONITOR CAMPISTA, 14/01/1880).  

 

Professora de piano – Nesta typographia dar-se-ha informações a respeito de uma excellente 
pianista que se propõe a dar lições nesta cidade e collegios e casas particulares e tambem fóra da 
cidade (MONITOR CAMPISTA, 14/01/1880). 

 

Aviso – A Sra. D. Marianna Rinaldi, offerece seus serviços ás Exnas. Familias desta cidade e aos 
collegios para ensinar as seguintes materias: portuguez, francez, italiano, geographia, historia, 
systema metrico, musica e piano. Pode ser procurada en casa do Sr. Carlos Rinaldi, nas Covas 
d’Areia, em frente á chácara do Ilm. Sr. João Queiroz (MONITOR CAMPISTA, 18/01/1880). 

 

Fallar Francez – Já ha muitos annos que a lingua franceza tem se tornado universal, isto é, para 
todas as pessoas que tenhão relações commerciaes importantes, que querem ficar a par dos 
progressos das sciencias ou seguir uma carreira liberal: magistratura, medicina, engenheria etc. 
Hoje não ha mais ninguem que possa dizer-se instruido, se não sabe traduzir, pelo menos, os 
livros scientificos da lingua franceza. Com effeito, Jurisprudencia, Architeetura, Bellas-Artes, 
etc., tudo nos vem da Europa escrito em lingua Franceza, Ingleza ou Allemã. O Francez é com 
certeza a lingua mais adequada para ser estudada pelos moços Brazileiros, visto s sua commum 
origem com o Portuguez, ambas sendo provenientes da Latina. Quem quizer aprender sómente a 
traduzir póde entrar em algum collegio, aonde tiver mestre consciencioso. Para crianças qualquer 
collegio é sufficiente, mas para o adulto que quer acostumar-se a fallar com desembaraço epoder 
dizer; sei Francez: é preciso um professor particular de nacionalidade franceza, instruido, e de 
idade madura para ter a seriedade necessaria ao desempenho desta penosa tarefa, particularmente 
em casa de familia. O abaixo assignado cré estar nas circumstancias de preencher todos estes 
requisitos como professor, e portanto vem offerecer-se aos que precisarem delle. Elle ensina aqui 
em Campos já ha muito tempo em diversas casas, e podem dirigir-se para informações, ás casas 
seguintes: Collegio do Sr. Candido Mendes, rua do Barão do Amazonas. Collegio das Exmas. 
Sras. Andradas, esquina da praça S. Salvador. Aos Srs. Silva e Carneiro, rua do Cancelho Julio 
Esberard, rua Direita e ao annunciante, rus do Sacramento, chalet junto a casa do negocio do Sr. 
Caldas. – Affonso Rumlle (MONITOR CAMPISTA, 03, 04/10/1881). 

 

Thomé Moreira – Leciona musica e piano, dentro e fóra da cidade. Póde ser procurado na casa do 
Sr. José Francisco de Paula Pessanha, nas Covasd’Areia, e na sua residencia – Rua do Barão do 
Amazonas, esquina do Becco do Barrozo (MONITOR CAMPISTA, 09/02/1884). 

 

Professor de dança – Augusto de Magalhães, propõe-se a leccionar, em sociedades e casas 
particulares; póde ser encontrado todos os dias na loja do Gallo (MONITOR CAMPISTA, 
07/03/1884). 

 

João Lino Gomes, professor do Lycêo, dá lições de Portuguez e Francez em casas particulares. 
Residencia, rua de S. Bento, entre a rua Gil de Góes e a Benificiencia Portugueza (MONITOR 
CAMPISTA, 20/03/1884). 

 



 
 
Uma professora – Aprovada pela instrucção publica e de reconhecida moralidade, deseja 
empregar-se ou leccionar em casas de familias de tratamento, a crianças de ambos os sexos, o 
portuguez, francez, arithmética, dezenho, flôrese mais trabalhos; informações na rua do Conselho 
n. 88 (MONITOR CAMPISTA, 29/03/1884). 

 

Professora – Uma senhora offerece-se para ensinar portuguez, francez, flôres, bordados, trabalhos 
de agulha e principios de piano, na cidade de Campos ou em alguma fazenda; trata-se na escola 
publica do sexo feminino da Lapa, das 3 ás 5 horas da tarde (MONITOR CAMPISTA, 02, 
03/01/1885). 

 

Professor de musica e piano – José Esquitini póde ser procurado para leccionar musica e piano, na 
sua residencia á rua do Rosario n. 94 (MONITOR CAMPISTA, 09/01/1885). 

 

Precisa-se empregar em uma fazenda um professor allemão para ensinar inglez, francez, 
portuguez, arithmetica, desenho, geographia e historia universal, tendo bons attestatdos, entre 
elles do Collegio Abilio; para tratar na agencia de colonização, rua da Constituição n. 13 
(MONITOR CAMPISTA, 28/03/1885). 

 

 O professor D. Ourique Lusitano. Habilitado pelo conselho de instrucção publica da côrte e 
conservatorio de musica, explica, em sua casa e casas particulares, as seguintes materias: - 
grammatica portugueza, francez, metrificação, poetica, rhetorica, desenho de figura e musica, - 
desde noções elementares até regras de harmonia e composição, tranposição e instrumentação. 
Lecciona, igualmente, piano, canto e qualquer instrumento de banda musical. Incube-se de fazer e 
dirigir qualquer festa de igreja, para o que tem grande e variado repertório de missas solemnes, 
ladainhas, Te-Deums, Laudates, missas de requiem, solos e ouverturas; bem como lindissimas 
peças para banda militar. Rua do Rosario n. 106 (MONITOR CAMPISTA, 11/01/1884, p. 3).   

 

Professor. Pessoa de comportamento honesto e maior de 50 annos, se offerece para leccionar em 
casas particulares ou de familia, não só as primeiras letras como o francez e inglez, preferindo 
occupar-se com ensinos só em uma casa de familia. Neste escritorio se poderá obter as necessarias 
informações sobre ella (MONITOR CAMPISTA, 08/01/1885, p. 3). 

 

Professora. Precisa-se de uma para leccionar em uma fazenda nas proximidades da estação de 
Santo Eduardo, Itabapoana; para informações na rua Direita n. 60, loja de ferragens (MONITOR 
CAMPISTA, 17/01/1885, p. 3). 

 

Professor de francez. Curso pratico e theorico da Lingua Franceza. Lecciona-se em casas 
particulares e collegios, garantindo-se em sis mezes, o alumno ou alumna, lêr, traduzir, escrever e 
fallar correctamente a lingua franceza. Para informar e tratar na pharmacia do sr. Feydit, das 10 
horas da manhã ao meio dia (MONITOR CAMPISTA, 27/02/1885, p. 3). 

 

Escola do Povo nas Covas d’Areia – a reabertura d’esta escola, que o governo dignou-se 
subvencionar, terá logar no dia 7de Janeiro do corrente anno. Está aberta a matricula para 20 
meninos pobres, segundo a lei do regulamento de instrucção. Na mesma escola o professor Luiz 
Militão Leccionará francez, latim, historia, rhetorica e philosophia. O professor espera a 
coadjuvação dos Srs. chefes de familia, promettendo invidar todos os seus esforços para a 



 
 
continuação do bom resultado dos seus alumnos. Campos, 1 de janeiro de 1880. – Cornelio Bastos 
(MONITOR CAMPISTA, 01/01/1880, p. 3).  

 

Escola Americana – Edificio do antigo collegio de S. Salvador. Internato para meninos 
inteiramente separado do internato para meninas. Aulas mixtas. Curso primario, secundario e 
commercial. Professores: Mrs. Minerva H. Doherty; Mrs. H. P. D. Mauger; Rvd. M. P. B. 
Carvalhosa; Dr. T. C. F. Serrão e Diogo E. Mauger.  Este importante estabelecimento de 
Educação mudar-se-ha para o edificio onde funcionou o extinto de collegio S. Salvador. Abrirá 
suas aulas á 7 de Janeiro proximo. Recebem-se internos, meio-pensionistas e externos de ambos 
os sexos. Está aberta a matricula para inscripçao de novos alumnos e preta-se todas as 
informações no mesmo collegio (MONITOR CAMPISTA, 01/01/1880, p. 3). 

 

Escola publica do Becco – Principião as aulas desta escola no dia 7 do corrente. Recebem-se 
pensionistas, meio-pensionistas e externos. Cuso particular ás tardes das 3 as 5 ½ horas. H. de 
Paula Machado (MONITOR CAMPISTA, 01/01/1880, p. 3). 

 

Escola publica do Becco – Principião as aulas desta escola no dia 7 do corrente. Recebem-se 
pensionistas, meio-pensionistas e externas. Cuso particular ás tardes das 3 as 5 ½ horas da tarde. – 
C. F. de Paula Machado (MONITOR CAMPISTA, 01/01/1880, p. 3). 

 

Collegio da Immaculada Conceição dirigido por D. Anna Virginia da Matta Arthur. Rua do 
Sacramento, 61. Internato e externato. Professora habilitada pela instrucção publica de ensino e 
educação de meninas, continua funccionar as aulas, e pede ao respeitavel publico de Campos, paes 
e tutores a sua coadjuvação a quem assegura dedicação e desvello no cumprimento de seus 
deveres. Materias de ensino: Leitura, galligraphia, grammatica portugueza, doutrina christã, 
história universal, história sagrada, inglez, geographia, musica, piano e canto. Trabalhos de agulha 
de toda a classe, tapeçaria bordados a ouro, froco, rétroz e branco (MONITOR CAMPISTA, 
17/01/1880, p. 4). 

 

Curso caixeiral. Sob a direcção dos professores Cunha Bastos, France e Kuchenmeister. Os 
diretores do curso acima convidão ao distincto corpo caixeral para se reunirem no Internato S. 
Luiz, domingo, 18 do corrente, ás 11 horas da manhã, afim de tratar da inscripção dos 
interessados. Leccionão-se as seguintes materias: francez, inglez, geographia, arithimetica, 
metrereologia e escripturação mercantil. Preços: por cada materia 4$000 mensaes pagos atiantados 
e sem desconto algum. As aulas funccionarão nos domingos e dias santificados das 11 horas da 
manhã. Á 1 da tarde. Cunha Bastos (MONITOR CAMPISTA, 18/01/1880, p. 3). 

 

Collegio do sexo feminino. Este collegio situado na rua Direita em frente ao n. 134, reabrio suas 
aulas e continua a leccionar todas as materias concernentes á instrucção primária, garantindo-se 
muito adiantamento nas alumnas. A directora não se tem poupado a esforços para bem 
corresponder a confianaça que lhe tem sido dispensada até aqui. Directora, Leopoldina Josepha da 
Silva Torres (MONITOR CAMPISTA, 23/01/1880, p. 3).  

 

ATHENEU CAMPISTA. Director Augusto de Carvalho. Instalação definitiva no dia 1 de Julho de 
1880. Rua Direita, 49. No palácio do Exm. Sr. Barão de Itaóca. Funcionarão desde o dia 1 de 
Maio em diante as seguintes aulas: Instrucção primária – Dirigida pelo distincto alumno do São de 
S. João Baptista de Macahé, - Joaquim José da Silva Junior, sob a immedista inspecção do 
director.  Portuguez – dirigida pelo director. Francez – Dirigida pelo Dr. Ferreira Dias. Latim – 



 
 
Dirigida pelo Rev. padre Francisco da Cruz Paula. Geographia – Dirigida pelo director. 
Arithmetica – Dirigida pelo director. As pensões serão pagas por trimestres adiantados na seguinte 
proporção: Para os internos – Joia de entrada...40$. Curso secundario...130$. Dito primario...110$. 
Roupa lavada e engomada...24$. Para os meios pensionistas: Curso secundario...100$. Dito 
primario...80$. Para os externos: Curso primario...15$. Dito de portugues...30$. E mais 5$, por 
mez pela matricula em qualquer das outras aulas do curso secundario. Cada alummno, que interno 
quer externo, pagará mais 3$ por trimestre pelo fornecimento de papel, penna, tinta collecçãões de 
escripta, &tc. O programa do ensino será publicamente exposto pelo director no dia da installação 
definitiva do collegio (MONITOR CAMPISTA, 30/04/1880). 

 

Escola municipal. D. Maria de Athayde Moreira, para conhecimento de quem convier declara, que 
desde o dia 22 do corrente abrio a escola municipal do lugar denominado Mineiro, freguezia de S. 
Gonçalo, desde aquella data, estando a disposição de todos aquelles, que na fórma do 
Regulamento necessitarem receber instrucção. Mineiros, 29 de Setembro de 1881. Maria Athayde 
Moreira (MONITOR CAMPISTA, 02/10/1881, P. 3). 

 

Collegio Pereira Nunes. As aulas encerram-se a 3 de Dezembro corrente e reabrem-se a 8 do 
proximo futuro. Aos Srs. paes dos alumnos, para melhor convencerem-se do quanto aproveitaram 
seus filhos durante o anno lectivo, roga o Director examinaremos ou mandarem examina-los por 
pessôa competente; agradecendo a confiança que si depositaram. Alguns alumnos do Curso 
secundario seguem para a Côrte em Janeiro. Campos, 1 de Dezembro de 1881. Director 
(MONITOR CAMPISTA, 03/12/1881). 

 

Externato Fonseca. Praça de S. Salvador. O abaixo assignado, deixando de ser professor do – 
Atheneu Campista – recebe em seus collegio alumnos para o curso completo de instrucção 
primaria e musica vocal e instrumental. Distribuição dos trabalhos da aula: Das 8 ½ horas da 
manhã ao meio dia dos dias uteis – Calligraphia leitura e grammatica. Das 2 ás 4 da tarde doutrina 
christã, exercicios de arithmetica e systema metrico decimal. Nos sabbados, finda a sabbatina ao 
meio-dia não haverá aula á tarde. Nos dias de terça, quintas-feiras e sabbados de todas as semanas 
é a aula de musica das 6 ás 8 horas da noite. A pensão do alumno por cada aula é de 5$000 por 
mez, pagos adiantados. Carapos, 12 de Outubro de 1881 (MONITOR CAMPISTA, 22/10/1881, p. 
3).  

 

Collegio Fonseca. Rua do Sacramento n. 61. Pode ser visitado a qualquer hora pelos interessados. 
Reabrem-se as aulas amanhã, 7 de Janeiro de 1884. O director André Alves da Fonseca 
(MONITOR CAMPISTA, 06/01/1884, p. 3). 

 

Internato S. João. Anexo á escola publica das Covas D’Arêa. As aulas deste internato reabrem-se 
no dia 7 de Janeiro p. futuro. As materias do ensino, são as já anunciadas. Trabalhos: todos os 
conhecidos até hoje. Pensões mensaes pagas adiantadas sem desconto algum. Uma vez 
principiado o mez reputar-se-ha vencido. Pensionistas...25$000. Meio pensionistas...15$000. 
Externas...3$000. A directora, Eliza A. Pires Ferreira Eliot (MONITOR CAMPISTA, 06/01/1884, 
p.3).  

 

Internato Almada. Rua do Barão do Amazonas n. 69. As aulas reabrir-se-hão á 7 do proximo mez. 
As disciplinas são as que compõe o curso primario e as do secundario, exaradas nos estatutos. 
Mensalidades: Interno...30$000. Meio-interno...15$000. Externo (1ª secção)...4$000. Externo (2ª 
secção)...5$000. Curso secundario: cada disciplina...5$000. Pagamento por mez adiantado. 
Director, Emiliano Almada (MONITOR CAMPISTA, 06/01/1884, p. 3). 



 
 
 

 Collegio N.S. do Amparo. Rua de S. Bento n. 12. As aulas deste collegio reabrem-se na terça-
feira 8 de Janeiro do anno vindouro. Acha-se desde já aberta a matricula para alumnas que as 
queirão frenquentar. Recebem-se pensionistas, meio-pensionistas e externas. Campos, 29 de 
Dezembro de 1883. A Directora e professora, Luiza P. A. Ururahay (MONITOR CAMPISTA, 
06/01/1884, p. 3).  

 

Collegio N. S. da Gloria. Rua do Rosario, 59. No dia 8 de Janeiro reabrem-se as aulas deste 
collegio. Campos, 26 de Dezembro de 1883. Deolinda Carolina da Conceição Nery (MONITOR 
CAMPISTA, 06/01/1884, p. 3). 

 

Collegio Cornelio. Covas D’Areia. Neste collegio, fundado ha sete annos e vantajosamente 
conhecido, ensina-se a lêr e a escrever de conformidade com os principios elementares de 
grammatica, bem como ensina-se applicações arithmeticas com o concurso do methodo de 
Trajano. Não tendo o abaixo assignado encontrado no centro da cidade um predio nas condições 
exigidas, resolveu-se a continuar provisoriamente no mesmo lugar em Covas D’Areia, reabrindo 
as aulas hoje 8 do corrente. Pensão: Aula diurna a 4$000 mensaes, nocturna 5$000. Campos, 8 de 
Janeiro de 1884. Cornelio Bastos (MONITOR CAMPISTA, 07 e 08/01/1884, p. 3).  

 

Collegio de N. S. das Dores. Reabrem-se as aulas deste collegio no dia 7. Campos, 2 de janeiro de 
1885. A directora, Anna Barbosa (MONITOR CAMPISTA, 02 e 03/01/1885, p. 3).   

 

Collegio Santa Izabel. Reabrem se as aulas no dia 12 do corrente. Campos, 5 de Janeiro de 1885. 
A directora, Maria José de Andrade (MONITOR CAMPISTA, 04/01/1885, p. 3). 

 

Collegio Espirito-Santo. Covas D’Areia. Reabrem-se as aulas, no dia 12 do corrente. Campos, 6 
de Janeiro de 1884. A directora, Antonia Rodrigues da Costa (MONITOR CAMPISTA, 
04/01/1885, p. 3). 

 

Collegio da Immaculada Conceição. Internato e Externato. As aulas deste collegio principiarão a 
funcionar no dia 12 de Janeiro de 1885. A directora, Anna Virginia da Matta Arthur (MONITOR 
CAMPISTA, 08/01/1885, p. 3). 

 

Collegio de Nossa Senhora do Carmo. Rua Direita, 76. As aulas deste antigo estabelecimento, 
reaorirão-se (sic) no dia 7 de Janeiro. As directoras esperão merecer dos Srs. paes de familia a 
mesma confiança que até aqui tem dispensado. Além da instrução primaria e secundaria, fazem 
tamzem (sic) parte do ensino, musica vocal e instrumental, trabalhos epeciaes de flôres e de 
agulha, bordados brancos, ditos a ouro, matiz, etc. As directoras, Maria A. de Sá Ultra. Maria 
castorina H. de Sá (MONITOR CAMPISTA, 09/01/1885, p. 3). 

 

Collegio Anglo-Brazileiro. Rua do Rosario. Esquina da rua Formosa, antiga residencia do Sr. Dr. 
Itabaiana proximo á estação da estrada de ferro S. Sebastião. As directoras esperão continuar a 
merecer a mesma confiança que os senhores pais de familia lhes tem dispensado. Leccionão em 
casas particulares e recebem tambem alumnos do sexo masculino menores de 8 annos. Reabrir-se-
hão as aulas no dia 7 de Janeiro. Materias de ensino: Curso primario – Leitura calligraphia, 
grammatica portugueza, geographia, rudimentos de historia universal e historia do Brazil, 
arithmetica e trabalhos. Linguas ingleza e franceza. Pagamentos em trimestres adiantados. 



 
 
Internas, trimestre...90$000. Meio-internas, idem...60$000. Externas, idem...15$000. Liguas: por 
cada uma, idem...15$000. Piano e musica, idem...24$000. Lavagem de roupa, idem...15$000. Nãs 
se faz descontos por falta ou ferias. As directoras, Emma Lindseye Filhas (MONITOR 
CAMPISTA, 10/01/1885, p. 2).   

 

Collegio Maciel. Reabriram-se as aulas deste collegio. Recebe-se pensionistas, meio-pensionistas 
e externos. As mensalidades serão pagas adiantadamente. Pensionistas, por trimestre...75$000. 
Mio-pensionistas...45$000. Externos...12$000.  Rua do Sacramento em frente ao n. 71 
(MONITOR CAMPISTA, 21/01/1885, p. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE E – Lista dos jornais que circulavam em Campos dos Goytacazes durante o 

século XIX110. 

 

 

Ano 1830 – "O Correio Constitucional Campista", "O Goytacaz", "O Diabo Roxo", "O 

Mentiroso" e "A Misselanea".  

Ano 1834 – "O Popular", "O Campista", "O Mosquito". 

Ano 1835 – "O Recopilador Campista". 

Ano 1836 –"O descobridor do Mel de Páo", "O Tanajura", "O Judas", "A Abelha", "O 

Corisco", "A Palmatória", "A tempestade", "O Energúmeno", "Correio Commercial". 

Ano 1838 – "O Monitor". 

Ano 1860 –"A Regeneracao: jornal politico, litterario, noticioso e commercial". 

Ano 1884 –"Gazeta do Districto". 

Ano 1883 –"Correio da Tarde". 

Ano 1886 –"O Telegrafo": "Diario da tarde", "Gazeta do Povo".  

Ano 1888 – "Cidade de Campos". 

Ano 1889 –"Jornal de Campos". 

 

 

 

 

 

                                                 
110Lista feita com base no livro de GUIMARÃES, Theophilo. Subsídios para a história do jornalismo em 
Campos. Rio de Janeiro: 1927. 



ANEXO A – Exemplares do Monitor Campista da década de 1850 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B – Exemplares do Monitor Campista da década de 1860 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



ANEXO C – Exemplares do Monitor Campista da década de 1870 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



ANEXO D – Exemplares do Monitor Campista da década de 1880 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 


