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RESUMO
Essa dissertação buscou analisar os processos educacionais em Petrópolis do século XIX, com
o foco nas modalidades de ensino existentes, educação pública, privada e doméstica. A
pesquisa demonstra que Petrópolis exercia, no contexto da Província do Rio de Janeiro, um
papel de destaque, por conta de suas instituições de ensino privadas, suas preceptoras e
professores particulares, que aqui exerciam suas funções, motivados pela educação das
Princesas e, ainda, pela quantidade de alunos de ambos os sexos que frequentavam as escolas
públicas e alemãs subsidiadas pelo governo. Assim, o objetivo geral tratou da investigação
dos processos educacionais ocorridos na cidade de Petrópolis, durante o século XIX, com
ênfase na coexistência da educação doméstica e da escola institucionalizada, uma vez que
ambas eram procuradas pelas elites para a educação de seus filhos. Em um plano mais
específico buscou-se desvendar as diferentes modalidades de ensino que existiam e
conviviam, na cidade de Petrópolis, no período 1856 a 1889, isto é, da elevação de Petrópolis
a categoria de cidade, até o final do Império, abordando a educação doméstica, a educação
particular e a instrução pública. A metodologia utilizada remete a uma pesquisa históricodocumental, que teve como principais fontes, documentos oficiais como pareceres, decretos,
relatórios, atas; documentos pessoais como diários, cartas e relatos de viajantes; assim como
almanaques e artigos publicados na imprensa. Foi considerada, ainda, a produção científica
realizada sobre o local e época pesquisada, com a finalidade de conhecer o quadro social,
político e econômico do momento estudado, além de desvelar como se formou a cidade e
como os processos educacionais foram sendo construídos ao longo do tempo. Para tanto,
foram utilizados os referenciais bibliográficos de Taunay (1862), Sodré (1940), Alves Neto
(1991), Vasconcelos (2005; 2008), Rodrigues (2008) e Aguiar (2012). Conclui-se que a
Petrópolis-colônia e cidade, além de receber Imperador e a corte, abrigava também uma elite
ávida por reproduzir os modelos europeus, na tentativa de apagar o passado colonial,
evidenciando que a cidade possuía um alto grau de letramento diferentemente da realidade da
Província, quiçá do Brasil.

Palavras-chave: Instrução Pública; Colégios Particulares; Educação Doméstica; Petrópoliscolônia; Província do Rio de Janeiro; Brasil oitocentista.

ABSTRACT

This dissertation seeks to analyze the educational processes in Petropolis nineteenth century,
with a focus on teaching modalities existing public education, private and domestic. Research
shows that exercising Petrópolis, in the context of the Province of Rio de Janeiro, a prominent
role, due to their private education institutions, their tutors and governesses, who performed
their duties here, motivated by the Princesses and education, yet by the number of students of
both sexes who attended public schools and subsidized by the German government. Thus, the
overall goal of the research dealt with the educational processes that occurred in the city of
Petrópolis, during the nineteenth century, focusing on the coexistence of domestic education
and school institutionalized, since both were sought by elites for their children's education. In
a more specific plan sought to unravel the different types of education that existed alongside
the city of Petrópolis, in the period from 1856 to 1889, in other words, the elevation of the
city category of Petrópolis, until the end of the Empire, with emphasis in home education,
private education and public education. The methodology refers to a historical-documentary,
which had as main sources official documents as official opinions, orders, reports, minutes,
personal documents such as diaries, letters, travelers' accounts, as well as almanacs and press
articles. Was also considered, the scientific held about the site and the time searched, in order
to meet the social, political and economic in the time point studied, besides unveiling how the
city was formed and how the educational processes were being built along time. For this, we
used the bibliographic references Taunay (1862), Sodré (1940), Alves Neto (1991),
Vasconcelos (2005, 2008), Rodrigues (2008) and Aguiar (2012). Can conclude whether, that
the Petropolis-colony city, besides receiving Emperor and the court, also housed an elite eager
to play European models in an attempt to erase the colonial past, showing that the city had a
high degree of literacy unlike reality Province, perhaps Brazil.

Keywords: Public Education, Private Schools, Education Domestic; Petrópolis colony, the
Province of Rio de Janeiro, Brazil nineteenth century.
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1. INTRODUÇÃO

Ao assumir o papel de investigador e “olheiro” da história, a partir da pesquisa
realizada em uma instituição acadêmica, torna-se necessário, ainda que de maneira sucinta,
que se remonte o intento dessa grande empreitada. É com esse objetivo que revisito um pouco
da minha trajetória como aluno, professor e pesquisador.
Nascido e criado em Petrópolis, desde a infância fui contagiado pelas histórias que, em
casas, ruas, praças e monumentos, contam-se da cidade do Imperador. Seus monumentos, de
maneira especial o Museu Imperial, sempre me causaram imenso fascínio e fizeram surgir,
gradativamente, o amor à história e a tudo que está relacionado a ela. A pueridade foi sendo
deixada e abrindo os horizontes para a vida adulta, na qual me deparei, nas circunstâncias da
vida, com uma bela e singular casa de formação, o Seminário Diocesano de Petrópolis. Lá me
formei no ensino médio, dei os primeiros passos na vida universitária e aprendi o verdadeiro
valor do estudo. Com esse espírito cursei a licenciatura de história de 2004 a 2008, e ali
conheci minha “vocação”, de ser “mestre-escola”, principalmente com os exemplos dos
professores que me encantavam com a sua erudição e a forma lúdica de ensinar a história.
Atuei em escolas da rede municipal de educação lecionando história, nos anos de
2010 e 2011, atuação que, sem dúvida, foi marcante no meu percorrer docente. Porém, o
grande marco da minha pequena trajetória acadêmica foi a entrada no programa de PósGraduação em Educação da Universidade Católica de Petrópolis, onde o contato com os
professores me influenciou, de maneira significativa, na docência e no campo da pesquisa.
Creio que ser pesquisador é olhar a realidade e não ficar satisfeito com as informações
que a mesma lhe presta; pesquisar é perscrutar essa realidade, ver, rever, revirar, para
encontrar pistas na direção da recomposição dos contextos estudados. Portanto, pesquisar em
história e em educação é, incansavelmente, buscar ver e reler a realidade para encontrar pistas
e, assim, recompor o passado, em uma sociedade, tão carente de memória e história.
Nesse sentido, o presente estudo trata de uma pesquisa histórico documental relativa
às modalidades de educação praticadas em Petrópolis na segunda metade do oitocentos, na
qual são abordadas as maneiras de educar da Corte, da aristocracia, dos colonos e dos
brasileiros. Oriundas de modelos europeus, essas modalidades encontraram solo propício na
cidade do Imperador que, desde sempre, se colocou na vanguarda da educação do país.
A escolha do título referindo-se à educação visitada pelo Imperador D. Pedro II,
remete, ainda, a uma significativa constatação que se fez ao longo da realização desta

investigação, na qual se revela o conhecimento e até “intimidade” que o monarca possuía
com os processos educacionais abordados neste estudo, tendo em vista que ele percorria
periodicamente as escolas públicas e privadas desta cidade, neste tempo e contexto.
A seguir, são explicitados os procedimentos metodológicos utilizados, tendo em vista a
abrangência das fontes e a necessidade de delimitação do estudo.

1.1 QUESTÕES METODOLÓGICAS E ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO
A ação metodológica adotada nesta dissertação parte do pressuposto de que a pesquisa
é fruto de algo que precisa ser entendido ou refutado por meio de questionamentos. Assim,
este estudo busca respostas sobre o processo educacional na cidade de Petrópolis,
considerando a construção de modelos na educação, especialmente aqueles que ocorreram na
transição da educação doméstica para a institucionalizada.
Embora não haja nenhuma delimitação, durante o recorte temporal da pesquisa, que
possa localizar a consolidação da escola institucionalizada como único lugar aceito para
educação de meninos e meninas, até que isso ocorresse, conviveram como práticas utilizadas
pelas elites, a formação dada às crianças na casa, também chamada de educação doméstica, e
a escola, tanto privada quanto pública. Nesse contexto, o presente estudo busca entender os
processos de transformação educacional, levando-se em conta a situação de Petrópolis, com
suas particularidades presentes desde a construção da cidade, no oitocentos, e considerando,
ainda, as etapas de constituição da localidade, desde a imigração, até a formação de espaços
para o estabelecimento das elites que acompanhavam o Imperador em sua temporada de
veraneio.
Assim, o problema de pesquisa refere-se à análise das circunstâncias educacionais da
cidade de Petrópolis, durante o período Imperial, demonstrando as possibilidades de educação
doméstica, particular e de instrução pública que existiam e conviviam naquele tempo e
contexto.
O problema apresentado justifica-se à medida que Petrópolis é considerada por alguns
autores, como Taunay (1862), Sodré (1940), Lacombe (1943), Alves Neto 1991, Rodrigues
(2008) e Aguiar (2012), uma cidade na qual havia um número significativo de
estabelecimentos escolares e professores particulares, tendo em vista a permanência das elites
nesta localidade, durante boa parte do ano, acompanhando a movimentação da Corte e do
Imperador.

No sentido de averiguar a história das práticas de educação em suas distintas
modalidades, a investigação pretendeu apresentar as oportunidades educacionais institucionais
(educação escolar) e não institucionais (educação doméstica) que, de fato, estavam ao alcance
da população petropolitana e que sujeitos usufruíam de cada uma dessas modalidades
educacionais.
Dessa forma, o objeto da pesquisa engloba os processos educacionais ocorridos na
cidade de Petrópolis, durante o século XIX, com foco na coexistência da educação doméstica
e da escola institucionalizada, uma vez que ambas eram procuradas pelas elites para a
educação de seus filhos. Portanto, o objetivo central deste estudo é investigar as diferentes
modalidades de ensino que existiam e conviviam na cidade de Petrópolis, no período de 1856
a 1889, isto é, da elevação de Petrópolis a categoria de cidade, até o final do Império, com
ênfase na educação doméstica, educação particular e instrução pública.
As indagações referidas partem de uma retrospectiva da história da educação local,
unindo dois campos de conhecimento, a história e a educação, que, embora possam ser lidos
separadamente, neste estudo estarão unidos em um esforço de interpretação, cada um com as
suas especificidades e peculiaridades no tratamento metodológico a ser adotado, ainda que
verticalizados em visões próprias, mas entrelaçados diante dos fatos e ações humanas,
procurando trazer à tona elementos para se entender como se processaram as formas de
educar na cidade, com ênfase na educação doméstica, educação particular e instrução pública.
Entende-se por instrução pública o ensino que era oferecido nas escolas mantidas pelo
estado ou por “associações subordinadas a este”. Neste estudo, com base em Vasconcelos
(2005), também é tratada como aquela praticada na “escola pública estatal”. Educação
particular refere-se àquela que era oferecida nos colégios particulares ou na casa dos mestres,
que recebiam crianças e jovens para ensinar-lhes os conhecimentos estabelecidos. A educação
doméstica, por sua vez, ocorria na casa do aprendiz, na esfera privada, na qual os pais
contratavam, mediante sua livre escolha, os mestres, os conteúdos e as habilidades a serem
ensinados a seus filhos, no tempo e na disposição exclusiva, determinados pela casa. Essa
modalidade de educação tinha como agentes os professores particulares, os preceptores, os
parentes ou agregados e, ainda, padres que ministravam aulas-domésticas (VASCONCELOS,
2005, p.17).
Em um plano mais específico, o estudo busca, ainda, analisar a existência de mestres e
preceptores, tanto da educação doméstica, como aqueles contratados para ensinar as
Princesas, e que atuavam na cidade de Petrópolis. Cabe ressaltar que a localização temporal

deste estudo, de 1856, ano de fundação da cidade de Petrópolis, a 1889, ano de proclamação
da República do Brasil, é justamente o momento em que, na Província do Rio de Janeiro, vão
se formando novas correntes de pensamento relativas à educação que, paulatinamente,
substituem a educação na casa como a melhor opção das elites, pela criação do ensino
institucionalizado, mediante modelos de pensamento e definição, muitas vezes, distintos de
outras regiões do país.
Ao buscar o elo entre a esfera privada e a esfera pública de governabilidade dos
processos educacionais, tenta-se compreender, ainda, a mudança da direção do ambiente
doméstico para o escolar e, em que medida, esse cenário foi palco de ações políticas ou
econômicas, tendo como modelos, outras cidades e mesmo países.
A par dessa dicotomia casa e escola como locais apropriados para a educação, o
direcionamento desse estudo versa sobre as mudanças ocorridas nos hábitos, costumes,
crenças e senso estético de uma parte da população brasileira oitocentista, pois, conforme
argumenta Bernardete Gatti (2002, p.12) “pesquisa em educação significa trabalhar com algo
relativo a seres humanos ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida”. Já na
perspectiva da história, as definições tomadas neste estudo são aquelas apresentadas por
Jacques Le Goff (Apud NUNES, 2007, p.1) no que se refere à pesquisa histórica, que
considera como objeto de estudo não apenas o fato histórico em si, mas as suas interações
com elementos antes não considerados como a mentalidade, a subjetividade da memória, a
multiplicidade de recriações do objeto histórico.
Levando em conta essa linha de pensamento, a posição de Lucien Févbre (Apud
CARDOSO, 1983, p. 10) complementa a ideia da “nova história”, apresentando as
características de um estudo inserido na disciplina história, que deixa de ser uma ciência do
passado para tornar-se a “história-problema”, analisando o desenvolvimento e a
transformação das sociedades. Sob esta ótica é indissolúvel o vínculo presente-passado.
Clarice Nunes (2007, p.1), inspirada nessa vertente, destaca a obra de Jacques Le Goff e
Pierre Nora, Faire L’ histoire (1974), mostrando que essa forma de praticar a história, com
novos e diversificados olhares contemporâneos, possibilita também recriar objetos e trazer à
tona fatos antes pouco conhecidos ou secundarizados.
Partindo dessa premissa que acredita serem as pesquisas em educação componente de
uma ciência que estuda algo relativo a seres humanos ou eles próprios, e do conceito de nova
história, que se preocupa não apenas com o ocorrido, mas com o desenrolar e as influências
desses fatos na história das sociedades, foi delineada a metodologia a ser seguida nesta

investigação, buscando as influências na construção dos modelos educacionais em Petrópolis,
com especial atenção ao recorte temporal, de 1856 a 1889, entendendo que:
[...] o interesse pela escola e sua investigação como “instituição mediadora”
de práticas culturais é o exemplo mais claro da invasão da produção da nova
história cultural sobre um campo tradicionalmente ocupado pela história da
educação [...] (NUNES, 2007, p.1).

A noção básica de metodologia é definida pelo léxico como a ciência que dirige o
espírito na investigação da verdade. Mas ao empreender esta investigação foi necessário
saber como e por quais caminhos seguir na busca dessa “verdade”. Michel Thiollent (1984, p.
46) afirmou que nessa busca, escolhas deverão ser efetuadas em função dos objetivos das
pesquisas e das características das instituições. Sendo assim, buscou-se adotar uma visão
holística dos fenômenos, levando em conta os componentes de uma situação em suas
interações e influências recíprocas (ANDRÉ & LUDKE, 1988, p. 17).
Com esse pressuposto, deu-se início a uma pesquisa histórico-documental.
A ação metodológica buscou aproximar as hipóteses pertinentes ao objeto de
investigação, incluindo influências políticas e sociais neste processo. Assim, por meio da
consulta às fontes como instrumentos de pesquisa, buscou-se fazer “um cerco em torno de um
problema” conforme definição do ato de pesquisa dado por Gatti (2002 p.62). Segundo a
autora:

É necessário escolher instrumentos para acessar a questão, vislumbrar e
escolher trilhas a seguir e modos de se comportar nessas trilhas, criar
alternativas de ação para eventuais surpresas, criar armadilhas para capturar
respostas significativas (GATTI, 2002, p. 62 - 63).

Dentre as trilhas percorridas neste estudo e tomadas como instrumentos para acessar a
questão problema, foram localizadas diferentes fontes e acervos, incluindo documentos
oficiais como pareceres, decretos, relatórios, atas; documentos pessoais como diários, cartas e
relatos de viajantes, assim como almanaques e artigos publicados na imprensa. Buscou-se
também retomar a produção científica e bibliográfica realizada sobre o local e época
pesquisados, com o objetivo de conhecer o quadro social, político e econômico do momento
estudado, além de demonstrar como se formou a cidade e como os processos educacionais
foram sendo construídos ao longo do tempo.

Entre as principais fontes utilizadas na pesquisa, destacam-se os jornais O Mercantil, a
Tribuna de Petrópolis e O Parahyba. O Mercantil foi o primeiro periódico que se publicou
em Petrópolis, era uma publicação bi-semanal, quartas e sábados, e que se auto intitulava
“Jornal Político Litterário, Commercial e Noticioso” (O Mercantil, 06/01/1857, quarta feira,
n° 1, p.1). Sua redação era feita na Rua Dona Januária, n° 3, de propriedade de Bartolomeu
Pereira Sodré e José Marcelino Nunes. Bartolomeu Sodré era também o diretor, sua data de
início foi dia 06 de janeiro de 1857 e findou-se em 30 de abril de 1892. Tinha como
características principais em sua redação: anúncios comerciais, política, cultura, além de
editais, declarações, indicadores comerciais, e possuía cinco colunas. O Mercantil defendeu a
elevação de Petrópolis à categoria de cidade e a emancipação dos escravos. 1 Com o
falecimento de Bartolomeu Sodré, O Mercantil passou a ser de propriedade da viúva Sodré &
Cameron, e depois dessa firma passou a pertencer a Suma Sociedade Anônima, que mudou o
título para Gazeta de Petrópolis, cujo primeiro número circulou em 02 de julho de 1892.
A Tribuna de Petrópolis foi fundada em 09 de outubro de 1902, período em que a
cidade perdia seu status de capital do Estado do Rio de Janeiro2 e quando a Oliveira & Cia,
empresa do leiloeiro Martins D’Oliveira, adquiriu o semanário O Povo. Previsto para sair em
setembro, o primeiro número da Tribuna somente foi publicado no dia 02 de outubro daquele
ano. Em 1903, Artur Barbosa assume a direção do jornal, transformando-o em um dos mais
importantes da comunidade fluminense.
O Parahyba foi fundado em 02 de dezembro de 1857 e sua publicação ocorreu até o
final de 1859. Fundado por Augusto Emilio Zaluar, o editor define a intenção do Jornal na
edição de fevereiro de 1858:
Sobre os meios de fazer progredir e engrandecer a nossa lavoura que ainda
se acha quase em sua generalidade opressa pela ignorância e rotina,
apontaremos com as conscienciosas reflexões dos nossos próprios lavradores
os processos mais adequados para a libertar de seu presente cativeiro e darlhe um desenvolvimento mais vasto e de acordo com a marcha progressiva
do século e as necessidades crescentes do país (O Parahyba, 11 de fevereiro
de 1858, ano II).

Remigio de Sena Pereira, que foi um de seus principais redatores, em matéria
publicada na edição de 21 de novembro de 1858, demonstrou a abrangência dos assuntos
tratados pelo jornal:
1

O tema da escravidão em Petrópolis é bastante complexo e se constitui em uma história própria, que não sendo
objeto deste estudo, não será enfocada.
2
Petrópolis se tornou capital do Estado do Rio de Janeiro em 1o de novembro de 1894, como consequência da
Revolta da Armada, perdendo o título para Niterói, em 04 de agosto de 1902, pela Lei Estadual no 542.

Já dissemos e repetimos com a sanção de autoridades que nos têm julgado, O
Parahyba não é um jornal de localidade, um jornal bairrista, é sim um jornal
propriamente da província. E ainda mais, na conexão natural dos interesses
que lhes são comuns entrelaçará no desempenho de sua ideia fundamental as
três irmãs limítrofes, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, sem que todavia
decline, como órgão da imprensa brasileira a sua parte nas questões gerais
(O Parahyba, 21 de novembro de 1858, ano II).

Assim, como fonte principal dessa investigação ressaltam-se os jornais e periódicos da
época, que publicavam a relação de escolas, professores e até mesmo os programas
curriculares utilizados pelas instituições, transformando esta forma de comunicação num
acervo significativo que se utilizou para melhor analisar a demanda pela educação, bem com
as instituições que surgiram de maior destaque e alcance, suas práticas e suas concepções
educativas.
Além disso, foi realizada a leitura de relatos de viajantes, nos quais se buscou
anotações e reflexões sobre a cotidianidade de Petrópolis, suas características sociais, seus
ritos, hábitos e costumes, enfim, seu modus vivendis, objetivando precisar o “lugar” que a
educação ocupou na vida daquela sociedade etnicamente diversificada e em processo de
formação.
Por fim, os diários e as correspondências produzidas por personagens significativos
para a história de Petrópolis, incluindo o próprio Imperador, que não fazia segredo sobre seu
desejo de ser professor, foram utilizados, objetivando com isso conhecer as posições pessoais,
as preocupações e o interesse destes sujeitos para com a educação na cidade de Petrópolis.
Segundo Gilberto Freire (1984, p.15) “atribui-se à Pedro II a consciência de uma vocação
para mestre, professor, pedagogo, educador. E é possível que não tenha faltado ao pendor a
quem foi desde menino dado entusiasticamente ao estudo, à leitura, aos livros”.
No intuído de compor um relato sobre o ambiente em que a cidade do Imperador vivia,
na segunda metade do oitocentos, utilizou-se também, como fonte, a iconografia, trazendo o
testemunho das imagens, para melhor expor o cotidiano da “cidade de Pedro”.

O uso de imagens por historiadores não pode e não deve ser limitado à
‘evidência’ no sentido estrito da palavra [...] Deve-se também deixar espaço
para o que Francis Haskell denominou o impacto da imagem na imaginação
histórica (BURKE, 2004, p. 16).

Trabalhando com fontes tão diversificadas, da iconografia aos periódicos da época,
tornou-se fundamental selecionar, avaliar e realizar uma revisão crítica dos dados obtidos,

pois poderiam estar carregados de interpretações, como se apresentam as informações
contidas nos documentos oficiais investigados, pareceres, atas e relatórios. Contudo tais
informações demonstram como as autoridades da época administravam e legislavam em prol
da "evolução educacional", revelando as ideias que estavam ali subentendidas, bem como os
movimentos que influenciaram o desenvolvimento da educação em Petrópolis. Todavia, não
se pode perder de vista que tais fontes:

Não podem ser consideradas como fontes totalmente fidedignas de leitura da
realidade, e sim como registro por vezes manipulado daquilo que se desejava
mostrar. Por outro lado, esse direcionamento, quando evidenciado, conserva
o mérito de assinalar aquilo que era do interesse oficial demonstrar
(VASCONCELOS, 2005, p. XXI).

As fontes elencadas neste estudo foram recolhidas por meio da incursão a diversas
instituições públicas e privadas do município de Petrópolis, tais como o Arquivo Histórico e a
Biblioteca do Museu Imperial, o Instituto Histórico de Petrópolis, a Câmara Municipal de
Petrópolis, e os arquivos da Biblioteca Municipal de Petrópolis. Foram, assim, investigadas as
principais questões a serem analisadas nesta pesquisa.
O estudo está organizado em duas partes, a primeira versará sobre a Colônia de
imigração, com a vinda dos imigrantes que povoaram e movimentaram a fazenda do Córrego
Seco, futura Petrópolis, além de tratar sobre os desdobramentos deste processo de
colonização, até a elevação à condição de cidade. Na segunda parte, enfoca-se a formação
educacional oferecida em Petrópolis, pautada por suas dimensões pública, privada e
doméstica, na tentativa de demonstrar como as três modalidades coexistiam, ressaltando as
escolas presentes já em 1856, de forma singular, nesta localidade. Findando o estudo, dissertase sobre a transição da casa para a escola, demonstrando-se o grande destaque que Petrópolis
tinha em relação a outras cidades da Província e até mesmo da capital Niterói3.
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Em Niterói, então capital da Província do Rio de Janeiro, existia apenas um colégio em meados de 1857,
enquanto que em Petrópolis a instrução pública já avançava com escolas para imigrantes e brasileiros, como será
visto ao longo deste estudo.

2. DE COLÔNIA DE IMIGRAÇÃO A CIDADE IMPERIAL: PETRÓPOLIS DE 1856
À 1889
A cidade de Petrópolis teve sua historiografia entrelaçada com a do Império. As
razões para a sua criação e funcionalidade abrangem aspectos de elitização do espaço
por classe, clima e relações de colonização. Portanto, antes de pensar no recorte de 1856
a 1889, faz-se necessário um breve retorno à formação dos espaços e sua ocupação, a fim
de se entender sua configuração no oitocentos.
No século XVIII, o espaço onde se situa atualmente a cidade, já contava com os
primeiros caminhos para as minas de ouro. O “Caminho-Novo” que ligava a cidade do Rio de
Janeiro ao atual estado de Minas Gerais, aberto por Garcia Rodrigues Pais, ficou assim
conhecido em 1725, como um percurso menos sinuoso em direção às atividades mineradoras.
Esse trajeto passava por diversas zonas pertencentes à atual cidade de Petrópolis. Segundo
consta, esse caminho, também conhecido como Atalho de Soares de Proença4, “(...) concluído
em 1725, pode ser considerado o ponto zero de inúmeras sesmarias nas terras da futura
Petrópolis”.5
Com a vinda da Corte para o Brasil e, especialmente, no reinado de D. Pedro I, pelas
possibilidades que esse novo caminho trazia economicamente, as sesmarias foram vendidas,
dando origem a fazendas, sítios e propriedades de elites, questão essa que acabou por
intensificar o povoamento e crescimento da região.
Além disso, a imigração teve um papel crucial no crescimento da cidade. É a partir da
criação da Colônia6 de imigração que o planejamento dos espaços e a identificação de
necessidades da imigração protagonizaram a elevação à cidade.
Entre os primeiros imigrantes que povoavam essas terras estavam os alemães.
Considerando que a mola propulsora da emigração é quase sempre a busca por melhores
condições de vida e trabalho, a Alemanha do século XIX passava por momentos de
adversidades políticas, sociais, econômicas e apresentou um quadro favorável para que os
4

O sargento-mor Bernardo Soares de Proença, proprietário de terras em Suruí, abriu uma variante que encurtava
e facilitava o trajeto do Caminho Novo que tinha sido aberto alguns anos antes. O Caminho do Proença partia do
porto de Estrela no fundo da baía de Guanabara e, evitando a perigosa e acidentada subida por Xerém, seguia
o rio Inhomirim. Depois se iniciava um caminho terrestre que subia pela serra da Estrela até Itamaraty
(Petrópolis). A partir daí, seguia o rio Piabanha, descendo pelos distritos de Correias e Itaipava. Depois se
desviava para a freguesia de Santana de Cebolas (atual distrito de Inconfidência, Paraíba do Sul), onde se
entroncava com o Caminho Novo em Santo Antonio da Encruzilhada (Paraíba do Sul), ponto de onde em 1700
foi desbravado o Caminho Novo, permitindo seguir-se até o centro da atual cidade de Paraíba do Sul.
5
AMBROSIO, J. C. G. O Presente e o Passado no Processo Urbano da Cidade de Petrópolis: uma história
territorial. Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 2008, p.131-132.
6
Petrópolis será chamada de Colônia até a elevação à categoria de cidade em 1856.

alemães fossem um dos povos que, efetivamente, buscasse melhor qualidade de vida e novas
terras em substituição à sua pátria de origem. Entende-se por imigrante alemão os povos
germânicos, suíço-alemães, austríacos e alemães propriamente ditos, falantes da língua alemã
e que partilhavam de uma cultura com bases comuns, os quais entraram no Brasil antes da
unificação da Alemanha empreendida por Otto Von Bismark em meados do século XIX.
Abaixo, a Figura 1, apresenta um retrato da família do colono Felipe Faulhaber,
pertencente à primeira leva de colonos que chegou a Petrópolis.

Figura 1 – Família do colono Felipe Faulhaber [1824].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC7
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Reprodução de um “velho retrato da família do colono Felipe Faulhaber” aproximandamente em 1824– Em pé,
da esquerda para a direita: Luís, João, Felipe Faulhaber, Cristina, Maria, Henrique e Eva – Sentados, também da
esquerda para a direita: Bárbara, Catarina, Deolinda, Mariana Sauterbach Faulhaber, tendo ao colo Guilherme,
Carolina e Carlota. FOTO: CALLMANN, A. O.

Emilio Willems (1946, p.60) salienta que “embora todos estes grupos de imigrantes
fossem representados por elementos desintegrados à procura de uma pátria ‘menos ingrata e
mais digna’, a heterogeneidade entre eles era acentuadíssima”.
Os imigrantes alemães que chegaram ao Brasil em 1824 vieram de Hamburgo e
Mecklemburgo.

Mais tarde, de uma região da Alemanha Ocidental chamada Hunsrüch

(pertencente à Prússia), que ficava entre os rios Reno e Mosela e de outras regiões como
Saxônia, Wurtemberg, Saxe-Coburgo, Pomerânia, Baixa-Saxônica, Westfália, Renânia,
Badênia, Oldenburgo, Holstein, Hesse, Nassau, Volga (Teuto-russos) e Hanover (WILLEMS,
1946, p. 61). A diversidade de origens demonstra a heterogeneidade cultural dos imigrantes
alemães que entraram no Brasil antes da unificação política da Alemanha, o que fez com que,
por serem de estados diferentes, considerassem uns aos outros estrangeiros e que fossem
denominados por alguns historiadores como “povo germânico”.
Conforme Martin Dreher (2003, p.36), para Petrópolis, especificamente em 1845, ano
de fundação da Colônia, vieram imigrantes originários do Palatinado, Westfália, Nassau,
Mosela e Renânia8, nomes que foram usados para identificar os quarteirões do plano de
urbanização do engenheiro Julio Frederico Koeler9 e que, posteriormente, se tornaram bairros
de Petrópolis.
A par dos estudos de Rodrigues (2008) constata-se que a relação das localidades de
origem da imigração alemã, mais do que relacionar suas procedências e revelar a grande
diversidade cultural e linguística do povo, demonstra também a época e as variadas
motivações da opção por emigrar, de acordo com as experiências que viviam. Nesse sentido,
Krüger (1995, p.52) chama a atenção para o risco de desconsideração de qualquer um desses
elementos, o que pode tornar inválida a investigação que se queira empreender sobre a
imigração alemã no Brasil.
O planejamento da cidade teve como protagonistas os primeiros colonos, os imigrantes
alemães que tinham como meta a construção da estrada e, com isso, acabaram formando suas
casas, bairros e espaços, dando características próprias à localidade.
8

Nomes de bairros da futura Petrópolis, sendo que alguns permaneceram até nossos dias, como Mosela.
Julio Frederico Koeler nasceu em 16 de junho de 1804, na Prússia, na cidade de Mainz, Grão Ducado de
Hessen-Darmstadt. Ocupou vários cargos no exército prussiano. Veio para Brasil em 1828, para servir ao
exército imperial, onde obteve a patente de major de engenheiros. Naturalizou-se brasileiro em 1833. Por quinze
anos exerceu a função de engenheiro, construiu inúmeras obras públicas, planejou a cidade de Petrópolis e o
Palácio de Veraneio, sendo presidente da Imperial Fazenda de Petrópolis e Diretor da Colônia que estabeleceu na
região. Faleceu em 21 de novembro de 1847, em um incidente em Petrópolis, aos 43 anos de idade.
9

De acordo com Taulois (2007):

O plano urbanístico para Petrópolis era complexo porque a cidade deveria
ser levantada entre montanhas, aproveitando o curso dos rios. Ele inverteu o
antigo estilo colonial português de construir as casas com o fundo para os
rios que eram utilizados apenas como esgoto, como na maioria das nossas
cidades. Passou a aproveitar os cursos de água para traçar pelas suas
margens as avenidas e as ruas que davam acesso aos bairros. Outro aspecto
relevante no plano foi a preocupação com a preservação da natureza
determinada pelo seu código de posturas municipais.10

Abaixo, vê-se na Figura 2, uma planta de Petrópolis datada de 1854 que mostra a
formação dos quarteirões, acompanhando a mesma linha dos rios e a subdivisão dos bairros:

Figura 2: Planta da imperial Colônia de Petrópolis, 1854 – Otto Reimarus.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC11

10

TAULOIS, E. T. História de Petrópolis, Universidade Católica de Petrópolis / Instituto Histórico de
Petrópolis. Petrópolis, Fev. de 2007. Extraído de < www.petropolis.rj.gov.br > em 21/08/2012.
11
Planta da Imperial Colônia de Petrópolis, 1854 – Otto Reimarus.

A planta urbanística de Petrópolis foi uma idealização de Julio Frederico Koeler. Sua
grande obra, sem dúvida, juntamente com Paulo Barbosa, foi quando ambos idealizaram e
concretizaram a fundação de Petrópolis. A planta acima, com a subdivisão dos bairros, devese ao engenheiro Otto Reimarus.12
Após a fundação da Colônia de Petrópolis, a região do antigo Córrego Seco foi
elevada a Curato13, subordinada a São José do Rio Preto, e, pela Lei Provincial n° 377, de 20
de maio de 1846, à categoria de Paróquia14, com o nome de Paróquia de São Pedro de
Alcântara, ficando subordinada à Câmara Municipal da Vila da Estrela, na Baixada
Fluminense. A sede da Paróquia foi instalada no Quartel de Obras Provinciais, onde,
atualmente, se situa o Edifício do Cefet – Petrópolis, na Rua do Imperador.
A maior parte dos imigrantes da então Paróquia de Petrópolis, antes da chegada dos
alemães, era de origem portuguesa. Estabeleceram-se no vale do Piabanha, às margens do
Caminho Novo. Após a fundação da Colônia de Petrópolis em 1843, contratados pelo
governo Provincial, vieram para trabalhar na conservação da Estrada da Serra da Estrela,
fazendo com que o velho caminho tropeiro se tornasse próprio para a passagem de carroças. O
início das obras do Palácio Imperial, em 1845, atraiu para a região mão de obra qualificada, o
que proporcionou a vinda de muitos portugueses. Na mesma época, outros se estabeleceram
na Rua do Imperador, no ramo do comércio, atividade até então incipiente na recém criada
Paróquia de Petrópolis.
Assim, constata-se que outros imigrantes, além dos alemães, contribuíram de forma
capital para a colonização de Petrópolis, como os portugueses15, franceses16 e italianos17.

12

Vale destacar que Petrópolis foi idealizada geograficamente antes de sua ocupação populacional, portanto,
quando ainda não havia espaços instituídos e diferenciados para cada grupo social. A medida que a Colônia se
consolida como cidade sede da monarquia durante parte do ano, os espaços geográficos também se alteram com
especificidades e peculiaridades de cada grupo em cada localidade, o q
ue, sem duvida, gerou conflitos,
incluindo a resistência do imperador a elevação de Petrópolis a categoria de cidade.
13
Curato é um termo religioso, derivado de cura, ou padre, que era usado para designar aldeias e povoados com
as condições necessárias para se tornar uma paróquia.
14
Paróquia é uma subdivisão territorial de uma diocese.
15
A imigração portuguesa intensificou-se nas décadas de 1850 e 1860, quando muitos vieram trabalhar nas obras
da Estrada União e Indústria e na agricultura. Em consequência surgiram novas comunidades, como a dos
floricultores, no bairro do Caxambu e a agro-pastoril, de São José do Vale do Rio Preto. Entre os imigrantes
portugueses com atuação marcante, podemos destacar: Amaro Emílio da Veiga – um dos líderes do movimento
de elevação de Petrópolis à categoria de cidade; Augusto Emílio Zaluar – escritor e jornalista, redator do jornal
“O Parahyba”, que circulou na cidade entre 1857 e 1859; Bartolomeu Pereira Sodré – fundador da imprensa
petropolitana e do primeiro jornal “O Mercantil”, em 3 de março de 1857, que circulou até 25 de maio de 1892;
Henrique Kopke cuja biografia será destacada quando se falar de sua empreitada junto ao Colégio Kopke.
16
Em 1843 ano da fundação de Petrópolis, o presidente da Província do Rio de Janeiro, Caldas Viana, contratou
cinquenta e nove imigrantes franceses para trabalharem na conservação da Estrada da Estrela. Seguiram-se
outros que deram uma grande contribuição nas áreas econômica e cultural. Entre os imigrantes franceses,

Destacam-se, ainda, na formação da cidade de Petrópolis, imigrantes ingleses, suíços,
espanhóis, cubanos, libaneses, japoneses, belgas, etc.
A seguir será visto o processo que levou a Colônia de Petrópolis a elevação à categoria
de cidade, processo político e administrativo que terá um impacto muito grande na vida dos
imigrantes, tanto os que aqui já estavam, como os que futuramente chegariam.

distinguiram-se: Antônio João Morin – Major da Guarda Nacional, estabelecido com grande pastagem de
animais de montaria para aluguel, cuja a via de acesso, partindo da atual Rua Teresa, era chamada Caminho do
Morin, dando origem ao bairro desse nome; Conde d’Eu – Marido da Princesa Isabel, foi responsável pela
aquisição do Palácio de Cristal; Eugênio Bataillard – Agricultor que se estabeleceu entre os quarteirões Mosela e
Brasileiro. Ficou famoso pela produção de hortaliças e frutas, além de vinhos e laticínios; João Batista Binot –
dedicou-se à agricultura e em particular à floricultura, tendo instalado uma grande chácara, primeiramente nas
proximidades do Palácio de Cristal, onde, mais tarde, o barão de Mauá construiu uma bela residência no bairro
do Retiro; Júlio Buisson – Industrial, fundou a fábrica de laticínios “Cremerie Parisiense”, instalando um parque
aquático que se tornou atração turística, hoje pertencente a prefeitura; Napoleão Thouzet – Médico, instalou, em
1862, a primeira casa de saúde particular de Petrópolis, o Sanatório Hermitagem na Rua Joinville, atual Avenida
Ipiranga. Destacou-se durante a epidemia de cólera, que irrompeu na cidade em 1855. Por Decreto Imperial foi
agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem de Cristo.
17
Os italianos também foram importantes para a cidade de Petrópolis. Os primeiros instalaram-se no quarteirão
da Siméria. Dedicaram-se a produção e comercialização do carvão vegetal. Posteriormente, centenas de
imigrantes se instalaram em Cascatinha. Eram tecelões e vieram contratados para trabalhar na Companhia
Petropolitana de Tecidos, grande fábrica no bairro do Cascatinha que teve autorização do Imperador para
funcionamento em 17 de setembro de 1873. Entre os italianos, destacam-se: Cavalieri Carlo Pareto – Fundador
da Fábrica de Tecidos Cometa, 1857, que chegou a contar com quase 6 mil operários, grande parcela de
italianos; Cavalieri Edonardo Capitani – Introdutor da tecelagem de seda em Petrópolis na Fábrica Santa Helena,
no início do século XX. Por seus méritos indiscutíveis, foi premiado com medalhas de ouro em diversas
exposições no Brasil. Foi, também, agente consular da Itália; Cristovão Bonini – Juntamente com o Major
Koeler, elaborou os projetos das pontes da Estrada de Ferro da Serra da Estrela; Fillippo Gelli – Responsável
pela criação da mais conceituada indústria de móveis do estado do Rio de Janeiro; Luís Berrini – Foi
concessionário da Estrada de Ferro Príncipe do Grão Pará. Deu prosseguimento à obra do barão de Mauá na
construção do trecho da Estrada de Ferro de Petrópolis, ligando a Raiz da Serra ao Alto da Serra. Sobre a
imigração italiana em Petrópolis ver a dissertação de Mestrado de Carlo Pagani, intitulada “A imigração italiana
no Rio de Janeiro e em Petrópolis e a educação para os filhos dos imigrantes (1875-1920), defendida no PPGE
da UCP em 30/05/2012.

2.1 Petrópolis e a elevação à cidade

Figura 3: Vista da Rua do Imperador [1856].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC18
O povoado de Petrópolis que, ao nascer, era um simples Curato anexo da freguesia de
São José do Vale do Rio Preto, da Vila de Paraíba do Sul, de cujo, distrito já fazia parte desde
1844, fora separado desde a sua constituição como distrito próprio, pela Lei Provincial n° 397
de 20 de maio de 1846, que criou a Vila da Estrela, e anexado ao território desta, elevado à
categoria de freguesia.
A povoação, a partir de então, já tinha foro político local. No entanto, tal situação não
atendida aos interesses das pessoas que se preocupavam com o futuro de Petrópolis, pois a
mesma estava em uma situação subalterna e incompatível com o seu progresso e a sua
18

Vista da Rua Imperador e das atuais ruas Caldas Viana e D. Porciúncula, Praça Marechal Carmona e Praça da
Inconfidência, vendo-se ainda, o Hotel Inglês e casa do ministro Lamas. P/B. Foto: LEUZINGER, G.

condição de receber o privilégio de ser morada de verão do Imperador, de sua família e de
seus semanários. Urgia que se remediasse isso, obtendo-se do governo a autonomia
municipal. Assim, ocorre o deslace entre o distrito e a Vila da Estrela.
Os políticos petropolitanos de 1856 tiveram uma significativa contribuição para
resolver essa situação, como se vê publicado em artigos do jornal O Parahyba, editado em
Petrópolis, nessa época. Reunidos em suas lideranças, queriam elevar o povoado serrano a
uma melhor posição no quadro administrativo da Província, e, com espírito empreendedor,
não desejavam que o mesmo se tornasse uma Vila, como as suas vizinhas, de que fazia ou
fizera parte, Estrela e Paraíba do Sul; aspiravam elevá-lo à dignidade de cidade, como
convinha a um povoado próspero, com benesses naturais e morada do Imperador no verão.
Quais tenham sido os progenitores dessa empreitada não é fácil apurar com exatidão.
É de supor que, nessa ocasião, se haja constituído um grupo de pessoas, com grande cultura e
ambiciosas ações políticas. Essas pessoas haveriam de se recrutar, certamente, entre as já
qualificadas como volantes19 para as eleições anteriormente realizadas. Entre elas se
destacaram, como mais eminentes, o tenente coronel Amaro Emilio da Veiga, João Batista da
Silva, Ignacio José da Silva, Augusto da Rocha Fragoso, Thomaz José da Porciuncula e João
Meyer.

A essas pessoas também se juntaram outras de renome, posição, fortuna ou

influência, interessadas pela vida pública local. Entre estas estavam, provavelmente, os
fundadores dos primeiros jornais de Petrópolis, que também são fontes deste estudo,
Bartholomeu Sodré, do jornal O Mercantil, e Quintino Bocayuva e Emilio Zaluar, do O
Parahyba; o professor Henrique Kopke, que se distinguiria nas primeiras frentes eleitorais, o
alferes Carlos de Barros Falcão Cavalcanti de Albuquerque Lacerda, que ia ser o secretário da
primeira Câmara; o conceituado médico Manoel de Mello Franco e, mais que todos, o barão
de Mauá, que havia assentado os primeiros trilhos da pioneira estrada de ferro do Brasil,
destinada a ligar a capital do Império com a fazenda de Petrópolis. Isso, sem dúvida, foi um
empreendimento monumental, que alavancou o progresso e a visibilidade de Petrópolis.
A seguir, a Figura 4, mostra a baldeação em Mauá, que era realizada para se chegar a
Petrópolis.
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Líderes e votantes.

Figura 4: Baldeação em Mauá [1859].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC20

Mauá, que foi o realizador dos maiores empreendimentos industriais durante o
Império, era um homem de grande audácia e de singular capacidade de ação e também era
simpático à elevação de Petrópolis à categoria de cidade, pois já começara a escoar produtos
de Minas Gerais pela bem falada Colônia de Petrópolis, embora não se possua nenhum
documento histórico que comprove esse interesse imediato.
Na Figura 5, tem-se uma imagem de Irineu Evangelista de Sousa, o barão de Mauá,
que trouxe o progresso por meio da máquina a vapor, não só a Petrópolis, mas a vários
rincões do Brasil Império.
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Baldeação de Mauá, pessoas deixando a barca Leopoldina e embarcando no trem que as levaria a Petrópolis.

Figura 5: Irineu Evangelista de Sousa, barão de Mauá [1857].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC21
Com efeito, foi Amaro Emilio da Veiga quem assumiu, sob sua inteira e única
responsabilidade, o difícil encargo de transformar em realidade aquela aspiração
petropolitana, para a qual avultava a vontade adversa do Imperador.
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Irineu Evangelista de Sousa, barão de Mauá – Retrato, mais de meio corpo. Traz assinatura similar – De uma
fotografia de Moreaux.

O Imperador não desejava essa mudança de status, pois ele sabia que, na condição de
cidade, haveria uma administração municipal interferindo nas relações com “a sua”
Petrópolis. Contudo, o coronel que já gozava de prerrogativas da outorga de deputado da
Assembléia Provincial, depois de duas tentativas nas quais o Imperador interferiu para que
fracassassem, conseguiu aprovar o seu projeto de lei, que foi solenemente promulgado pelo
presidente da Assembléia Provincial, Francisco José Cardoso, a 29 de Setembro de 1857,
recebendo o número de 961.
Efetivamente, com a emancipação, Petrópolis iria perder os privilégios de sua situação
especial de Colônia, que recebia da fazenda imperial, o montante de cem contos de réis por
ano, soma bastante vultuosa para a época, com a qual se faziam os grandes trabalhos de
preparo urbanístico do solo, como a retificação dos rios, aterro de pântanos, abertura e
calçamentos de ruas, construções de pontes e de edifícios públicos etc. Emancipada, a cidade
iria ficar reduzida à receita para prover as despesas de sua conservação e desenvolvimento,
aos seus recursos municipais ordinários, cujo montante foi orçado, no primeiro ano de
exercício da Câmara, em oito conto de réis (8:000$000). Porém, a pedido do Imperador, o
governo da Província, deu todo o suporte necessário, tal como socorro financeiro, ao recém
criado município.
Em 06 de outubro de 1857, o presidente da Província expediu ordens para que as
eleições do novo município se realizassem a 22 de novembro do mesmo ano, entretanto, só
houve posse na Câmara Municipal em 13 de maio de 1859, depois de conturbadas eleições
que, após a apuração, foram consideradas válidas. Foram eleitos: tenente coronel Amaro
Emilio da Veiga, comandante Albino José de Siqueira, capitão Manoel Francisco da Paula,
capitão Augusto da Rocha Fragoso, Manoel Candido do Nascimento Brito, João Baptista da
Silva, Ignacio Batista da Silva, Tomaz José da Porciuncula, e José Calazans Rodrigues de
Andrade.
Assim, o povoado de Petrópolis foi elevado à cidade sem passar pela categoria de
Vila, fato inédito, até então, na história do Brasil. Nasce assim no coração dos munícipes a
“Cidade Imperial”, título que só é outorgado em 26 de março 1981, de maneira simbólica, por
João Figueiredo.

2.2 Petrópolis: vida aristocrática e desenvolvimento

A morte acidental de Koeler22 em 1847, após o seu pedido de demissão da direção da
Colônia por falta de sintonia com o novo presidente da Província, Couto Ferraz, ocorreu no
contexto da retirada estratégica de Paulo Barbosa da Mordomia da Casa Imperial, resultante
de uma tentativa de assassinato por motivos políticos, com a sua designação para o serviço
diplomático na Europa, trazendo consequências negativas para o progresso da nascente
Petrópolis.
No curto período de dois anos, de 1845 a 1847, em que Koeler dirigiu a Imperial
Colônia de Petrópolis, a mesma prosperou surpreendentemente. Koeler urbanizou a Vila
Imperial, hoje o centro urbano, construindo suas ruas e canalizando seus rios, ajardinando
suas praças, abrindo também os caminhos de acesso aos quarteirões coloniais de sua periferia,
segundo a planta que traçou para Petrópolis, aproveitando harmoniosamente a topografia dos
rios e vales, deixando, também, pronta a ala direita do Palácio Imperial. O Jornal do
Commercio, do Rio de Janeiro, de 24 de novembro de 1847, um domingo, externando a
opinião pública, concluiu, assim, sua reportagem sobre o trágico desaparecimento do
construtor de Petrópolis:
Sua Majestade, o Imperador, deu ordem para que o enterro se fizesse com
toda a decência, compatível com poucos recursos que oferece o local. O
infeliz amigo, autor involuntário da morte, está em estado de desesperação,
mais fácil de imaginar do que escrever: O major Koeler acusado pela inveja
de tantas malversões deixa a viúva e um filho pobres e talvez reduzidos à
miséria. Teve, porém, a consolação de levar para o túmulo a estima dos
homens de bem e o reconhecimento daqueles que sabem que à custa de
tantas fadigas, sacrifícios e desgostos criou a Colônia de Petrópolis. A lousa
que vai cobrir os restos do major Júlio Frederico Koeler não precisa de
inscrição: suas obras circundam seu túmulo (Jornal do Commercio, Rio de
Janeiro, de 24 de novembro de 1847).

Na Figura 6, a seguir, o major Julio Frederico Koeler, fundador de Petrópolis, em seu
traje de gala
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No dia 21 de novembro de 1847, um domingo, Koeler havia convidado alguns amigos para um almoço em sua
chácara onde hoje se localiza o bairro do Valparaíso. Após o almoço haveria uma prova de tiro ao alvo. Koeler
dispara primeiro e quase acerta o centro do alvo, enquanto corre para ver de perto o seu feito, um amigo que
nunca havia usado uma arma de fogo empolga-se e resolve atirar também. Koeler já estava voltando, desviando
da linha de tiro do amigo, mas acabou sendo atingido quase à queima-roupa. Socorrido, Koeler não resistiu aos
ferimentos, vindo a falecer por volta da nove horas da noite. Antes, porém, assinou seu testamento nomeando
como um dos testamenteiros o amigo que o matara por acidente.

Figura 6: major Julio Frederico Koeler Fardado [1847].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC
Os registros civis da época dão um verdadeiro testemunho do dinamismo da vida
social da Colônia, comprovando que um grande número de moças de origem alemã casou-se
com agricultores açorianos, fato que contribuiu para a internacionalização dos quarteirões
antes tipicamente germânicos.
O relatório de 1848 do diretor da Colônia, Galdino Justiniano da Silva Pimentel, dá
conta do desenvolvimento industrial, com a instalação de uma oficina de aproveitamento de
sucata na produção de ferramentas para as obras públicas e para a agricultura, uma fábrica de
móveis e um engenho para extração de óleos vegetais. Na área urbanística registra a

conclusão das obras da Igreja de São Pedro de Alcântara, fronteira ao Palácio Imperial e
acrescenta que,
grande número de palhoças informes que a necessidade havia feito construir
nos diversos quarteirões desta Colônia estão hoje transformadas em casas de
bela aparência cobertas com taboinhas ou telhas. Petrópolis será dentro de
muitos poucos anos a mais bela e interessante cidade do Brasil23.

As temporadas de verão da Família Imperial em Petrópolis em 1848 e 1849 trouxeram
grande alento para a Colônia, pelo contato direto que o jovem Imperador tinha com os
alemães, tanto nas visitas que fazia aos quarteirões, como nas festividades cívicas e religiosas
de que participava. Tornou-se uma tradição, a cada temporada, o Imperador levar à pia
batismal, como padrinho, um filho de colono, gesto que era imitado pelos altos dignatários da
Corte. Por outro lado, o Imperador cobrava dos administradores providências acerca dos
problemas e irregularidades que constatava nos quarteirões.
A escolha da Fazenda de Santa Cruz24 para passar o verão de 1850, devido ao estado
precário de Dom Afonso25, foi infeliz, pois o calor e a insalubridade do subúrbio carioca
contribuíram para a morte do jovem Príncipe Imperial. Abaixo, na Figura 7, litografia da
Fazenda de Santa Cruz.

Figura 7: Fazenda de Santa Cruz [1826/1830].
Fonte: FBN. Coleção Thereza Christina Maria/Ibram/MinC
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Relatório de 1848 do diretor da Colônia, Galdino Justiniano da Silva Pimentel.
Fazenda localizada no bairro de Santa Cruz no Rio de Janeiro, que era utilizada também como casa de veraneio
da Corte Imperial.
25
Primogênito de Dom Pedro II e de Dona Teresa Cristina, morreu de epilepsia com apenas 2 anos de idade.
24

Assim é que reconhecida a excelência do clima da serra, apesar da má vontade quando
à distância, Petrópolis, já com o Palácio Imperial devidamente acabado e dispondo de hotéis e
colégios “de categoria”, passou a ser, a partir de 1851, a sede oficial dos verões imperiais,
tornando-se, então, a verdadeira capital social do Império.
Abaixo, a Figura 8, apresenta uma imagem do Palácio Imperial:

Figura 8: Vista Frontal do Palácio Imperial [1872].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC
Verna Magalhães, funcionário da Corte, escreve, então, a Paulo Barbosa que se
encontrava destacado para o serviço diplomático na Europa, nos seguintes termos:
Não quero acabar esta sem falar um pouco da tua Petrópolis que para mim
também é Paulópolis. (...) Em lugar de charcos26 defronte da casa em que
estivemos via uma bela rua com lojas, açougues, magníficos hotéis, o
Palácio sobre a colina fazendo um linda vista, principalmente à chegada do
Imperador (...) Quantas família não se refugiaram ali e escaparam da terrível
febre amarela (...) que é impossível ir adiante, Petrópolis progride com a
construção de casas por toda a parte, que são difíceis arranjar na temporada
de verão. Porém é impossível os colonos se sustentarem porque as terras não
prestam, mas vivem ainda bem, pois quem trabalha tem o que comer e por
toda parte há grande atividade, cruzando-se carros com madeiras e cargas,
puxados por cavalos gordos, descendo a serra muito inúmeras caleches27 de
26

poça d'água.
Carruagem do século XVIII inventada na França. Tem quatro rodas e dois assentos duplos de frente um para o
outro.
27

cocheiros alemães que por traziam gente do porto. Deus proteja Petrópolis
(Apud RABAÇO, 1985, p.91).

Paulo Barbosa, o mordomo da Casa Imperial, pode ser visto na Figura 9, abaixo:

Figura 9: Paulo Barbosa da Silva.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC28[1854]
Já o diplomata belga Augusto Ponthoz, que visitou Petrópolis nessa época, faz as
seguintes apreciações:
Petrópolis é uma cidade fundada de uma só vez nas florestas primitivas. O
palácio de verão do soberano, e as choupanas dos trabalhadores europeus, as
escolas, as pontes, os hotéis, as casas de comércio foram construídas
simultaneamente, sem nenhuma das transições habituais em obras da
civilização. Para fora dos limites da fazenda Imperial a expansão de
Petrópolis acha-se embaraçada pelas plantações que a escravidão valorizou e
cujas terras são inacessíveis aos imigrantes (Apud RABAÇO, 1985 p.91 grifo meu).
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Paulo Barbosa da Silva, corpo inteiro, sentado, ligeiramente voltado à direita, tendo a mão esquerda sobre a
perna e a mão direita sobre um móvel. Fotografia. P/B.

Essa realidade levara o primeiro diretor da Colônia, Júlio Frederico Koeler, a doar a
fazenda de sua propriedade particular no Quitandinha, ao Imperador, para aforamento aos
colonos que em número crescente afluíam a Petrópolis.
Visando a expansão da Colônia que, dado o seu progresso crescente, atraía para a
serra um número sempre maior de imigrantes de nacionalidades diversas, Dom Pedro II
adquiriu as fazendas vizinhas do Córrego Seco, denominadas Velasco, Morro Queimado,
Itamarati e Retiro de São Tomás e São Luís. Essas novas terras triplicaram a área da Fazenda
Imperial de Petrópolis, permitindo a criação de novos quarteirões coloniais.
Pela carta que Mariano José Pinto, funcionário da Casa Imperial, enviou a Paulo
Barbosa em 1853, pode-se avaliar o progresso local:

Sua Petrópolis marcha vantajosamente, com passo firme, sem se importar nem
de intrigas nem de mudanças (...) Não falarei de coisas pequenas, basta dizer
que prédios de alto valor já construídos, e em construção são os seguintes: os
dois colégios Kopke e Calógeras, na rua do Imperador a casa do Pinto
Peixoito, uma do Mr. Chavaleir, dois hotéis, uma do Lamas Ministro da
América Espanhola (Apud RABAÇO, 1985 p. 92 – grifo meu).

Consolidava-se, assim, uma nova era de progresso para Petrópolis que se tornava
não só uma instância de refúgio e repouso Imperial de verão, que se estendia de novembro a
maio, como também atraía para a serra o corpo diplomático por períodos mais longos.
Exercendo verdadeiro fascínio sobre a juventude estudantil, as famílias mais abastadas da
Corte preferiam matricular os filhos nos colégios petropolitanos, de grande qualidade,
comparáveis aos da capital do Império, a fim de, em regime de internato, aí estudarem, em
ambiente saudável e tranquilo. O relatório de 1853 do diretor da Colônia, Alexandre Manuel
Albino de Carvalho dá conta do progresso material da Colônia, com a instalação do
matadouro público e de três fábricas de cerveja (Figura 10), indústria tradicional alemã, o que
permite avaliar a folga do orçamento doméstico com o crescimento da demanda de
supérfluos.

Figura 10: Prédio da Cervejaria Bohemia [1853].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC29
Outrossim, registra-se a instalação da primeira malharia, empregando 30 operários,
que seria o germe inicial do futuro parque têxtil petropolitano, iniciativa do belga Alfredo
Gand, o que mostra o entrosamento de outras correntes imigratórias na Colônia, colaborando
com a maioria de origem alemã.
O ano de 1853 assinalou um grande evento cultural para a Colônia alemã com a
criação de uma associação dedicada a estimular a agricultura e a indústria, sob a liderança de
um grupo representativo constituído por Júlio Anders, Frederico Damcke e Carlos
Spangenber. Trata-se de “Der Deutsch Gewerbe und Landwirtschefttiche Verien in
Petrópolis”30 que mantinha um liceu de artes e ofícios, considerado o pioneiro do gênero no
Brasil, visando preparar mão de obra especializada em técnicas agrícolas e industriais, além
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Prédio da Cervejaria Bohemia, vendo-se na porta principal: Carlos Kersten (de barba) e Voelgner, no carro da
frente João Rippel e no segundo andar o casal Naegeli.
30
A sociedade industrial e agrícola alemã Vereium em Petrópolis.

de manter uma biblioteca e promover exposições de produtos, projetos de máquinas e
amostras de madeira e minerais, bem como distribuição gratuita de sementes aos associados.
A parte recreativa dos primeiros tempos coloniais tinha mais caráter familiar de
festas escolares e religiosas, no âmbito dos quarteirões. A escola de música estabelecida no
regulamento da Imperial Colônia de Petrópolis incentivou a organização de corais e bandas de
música, tão da índole alemã. A maior festa da Colônia era a recepção festiva à Família
Imperial na abertura da temporada de verão. Sem condições econômicas de organizar seus
próprios clubes, os alemães acorriam ao Hotel Bragança, na Rua do Imperador, sobre o qual
Klumb escreveu no seu livro acerca de Petrópolis:
À tarde as pessoas que gostam de baile acham ali o seu dalesideratum, os
alemães esses laboriosos colonos, entregam-se a fúria a este divertimento.
Nos domingos e dias de festejo principiam a dançar às 6 horas da tarde e
finalizam às 6 horas da manhã. Petrópolis não tendo a felicidade de possuir o
gás vejam os leitores como esses filhos da grande raça germânica sabem
suprir esta falta de luz (Apud RABAÇO, 1985, p. 93).

Na Figura 11, abaixo, vê-se uma das inúmeras bandas que animavam os festejos
Petropolitanos na segunda metade do oitocentos.

Figura 11: Banda de Música do Liceu [1886].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC31
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Banda de música da Sociedade Musical Recreativa Commercio e Artes, formada por homens e meninos, tendo
arvores e ao centro uma bandeira. Petrópolis 07/09/1886. Retrato de grupo. Foto. P/B

Em 1854 foi contratado pela Colônia de Petrópolis o engenheiro suíço Oto
Reimarus, que abriu a primitiva estrada entre Petrópolis e Vassouras, deixando de sua autoria,
um rico acervo de desenhos, constante da nova planta urbanística, além de seis quadros sobre
a vida social da comunidade, retratando o Palácio Imperial, o Palacete do barão de Mauá, os
Quartéis de Bragança, a Praça da Confluência e o Quarteirão Nassau, onde se destacam a casa
do colono Monken e o Colégio Kopke.
O ano de 1854 proporcionou à Colônia uma grande euforia com a inusitada
inauguração da Estrada de Ferro de Petrópolis, facilitando as comunicações com a Corte.
Construída sob a direção do pioneiro da industrialização nacional, Irineu Evangelista de
Souza, esse primeiro trecho ferroviário nacional ligava o Porto de Mauá à Raiz da Serra e
compreendia um sistema integrado de transporte com a barca a vapor até o Rio de Janeiro,
tanto que o nome oficial da empresa era Imperial Companhia a Vapor e Estrada de Ferro de
Petrópolis. A subida da serra continuou a ser feita pelo serviço de diligências. A novidade era
o trecho ferroviário com a troca do Porto da Estrela pelo Porto de Mauá, servido por barcas a
vapor de primeira classe, através da baía de Guanabara, substituindo os antigos barcos a vela.
Abaixo, na Figura 12, vê-se uma imagem do Porto da Estrela.

Figura 12: Porto da Estrela.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC32 [1835]
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VIAGEM PITTORESCA PELO BRASIL. Vista do porto da Estrela com o movimento de passageiros e
negociantes. Estampa da “Revista da Semana”. RUGENDAS, 1835.

Esse avanço facilitava muito a viagem e serviu como estímulo para que os
membros da Corte passassem a buscar Petrópolis com mais frequência. Abaixo vê-se o Porto
de Mauá, na Figura 13, de onde seguia-se de trem em direção a Raiz da Serra.

Figura 13: Baldeação em Mauá.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC33 [1867]
Em 1855, o francês Carlos Reybaud visitou Petrópolis, tendo escrito o seguinte
comentário:
A algumas léguas do Rio de Janeiro sobre uma montanha até então recoberta
de florestas impenetráveis, e a quem chamam o Córrego Seco, levanta-se
hoje, em torno da residência de verão do Imperador, uma encantadora
cidade, onde ricos habitantes do Rio têm suas casas de recreio e que uma
estrada de ferro aproxima da capital. Essa cidade, contando hoje com 5.257
habitantes, não existia antes de 1845; foi iniciativa soberana que deu vida a
essas solidões profundas, chamando colonos alemães para desbravá-las e
povoá-las. A presença da Corte no Palácio Imperial de Petrópolis durante o
verão fez grupar em torno dos imigrados alemães uma população
33

Local em que se fazia a baldeação em Mauá; saía-se da barca e embarcava-se num trem. P/B

equivalente em número à da Colônia, e cada dia desenvolve-se mais a
cidade. Se for um luxo, ao qual pagou o jovem príncipe um pouco caro, tem
ao menos, este luxo, seu lado útil e grandioso (Apud RABAÇO, 1985 p. 94).

O Imperador, que residia em Petrópolis no mínimo cinco meses no ano,
juntamente com seus semanários, se importava muito com o desenvolvimento educacional da
cidade recém elevada. Há uma crítica pouco fundada que D. Pedro II era insensível aos
problemas educacionais brasileiros, sem comprometimento com a educação das classes menos
favorecidas, negando inclusive valor à iniciativa do governo Imperial no campo da educação
especial, como por exemplo, a criação dos Institutos de Cegos e Surdos e Mudos.
D. Pedro II se interessava por tudo que se referisse à ciência e à educação. Seus
biógrafos são unânimes em afirmar que o Imperador considerava “a missão de ensinar a mais
importante da sociedade”. Assim, muitas vezes, fez publicar obras às suas expensas, como foi
o caso da monumental Flora Brasilienisis, considerada, por muitos, como “a mais
importante” contribuição para o conhecimento da flora do país, de autoria do botânico alemão
Karl Friedrich Phillip Von Martius. Do mesmo modo, tornou-se conhecida a generosidade
com que o Imperador, conforme mostra Guilherme Auler em seu minucioso trabalho
intitulado o Bolsista do Imperador, subvencionava “...viagens de estudo, que os bolsistas
tinham que prestar contas no retorno lhe assegurando certificados de aproveitamento,
frequência e boa conduta” (AULER 1965 p. 27). Com tais exigências, o Imperador pretendia
assegurar que o bolsista tirasse o máximo proveito do benefício recebido e ajuizar o
merecimento em face do progresso alcançado, além de garantir a aplicação dos
conhecimentos auferidos em favor do desenvolvimento do país. Nesse último caso, acha-se
incluído, entre outros, o pintor Pedro Américo de Figueiredo, agraciado com uma bolsa de
400 francos para estudar pintura em Roma e, mais tarde, em Paris, e que, retornando ao
Brasil, foi nomeado Pintor Histórico da Imperial Câmara (Alvará de 04/06/1872).
D. Pedro II revelava interesse pela intelectualidade, de um modo particular, pela
ciência e pela educação. Tal fato foi evidenciado por vários historiadores, entre eles João
Pandiá Calógeras numa de suas obras mais conhecida, tantas vezes editada, A Formação
Histórica do Brasil, na qual afirmava que o imperador visitava frequentemente as escolas
(grifo meu).
Consta-nos que Sua Magestade O Imperador visitou hontem o collegio S.
Pedro de Alcantara, nesta cidade, onde demorou meia hora percorrendo o
estabelecimento34.
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O Mercantil 26 de maio de 1875, ano XIX.

Assim, suas visitas às escolas eram frequentes. Cabe ressaltar que tais visitas não
eram pró-forma e, muito menos, protocolares. No decorrer das “aparições nas escolas”, D.
Pedro II procurava “conhecer o desenvolvimento dos alunos e prestigiar os professores”
(RABAÇO 1985, p. 94).
A respeito da presença inesperada do Imperador nas escolas petropolitanas
encontram-se também duas notícias na Tribuna de Petrópolis, que se referem a uma visita que
o Imperador fez a uma escola feminina no Retiro e ao aborrecimento do mesmo por não ter
encontrado a professora em seu posto, mesmo sendo dia letivo. D. Pedro II não visitava
apenas as escolas particulares, mas também aquelas destinadas aos colonos.
Abaixo, na Figura 14, a Família Imperial reunida em mais um verão em Petrópolis.

Figura 14: A Família Imperial.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC35 [1885]
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A Família imperial reunida provalvemente no parque do Palácio Imperial de Petrópolis. Da esquerda para a
direita, d. Pedro Augusto e d. Luís, sentados num banco, atrás deles, em pé, a princesa Isabel e o conde d’Eu. Ao
lado esquerdo, ambos sentados, d. Pedro II e d. Teresa Cristina e, no meio deles, d. Pedro, príncipe do Grão Pará
com as mãos apoiadas nos espaldares da cadeiras. Cartão-postal fotográfico. P/B. Ano aproximado de 1885.

A par do cotidiano do Imperador, a vida aristocrática em Petrópolis era agitada,
grandes bailes e reuniões de negócios se passavam e era comum que grandes
empreendimentos fossem tratados em algum dos belos hotéis de que dispunha a cidade. Nesse
mesmo contexto, em 1873, o Imperador autorizava o funcionamento da Cia. Petropolitana de
Tecidos, indústria que atraiu grandes levas de trabalhadores imigrantes italianos ao distrito do
Cascatinha, muitos oriundos de São Paulo, ocupando cerca de 1.100 operários, quase todos de
nacionalidade italiana. Na Figura 15, abaixo, vê-se a grandiosa Cia. Petropolitana.

Figura 15: Companhia Petropolitana.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC36 [1875]
Os imigrantes italianos vieram fazer parte do operariado da cidade, bem como de sua
vida pública. O número de italianos é particularmente expressivo no caso de Petrópolis,
porque se distinguiriam não apenas no setor de serviços, mas nas manufaturas, pequenas
oficinas, metalurgias, carpintarias e também como operários nas grandes fábricas têxteis ali
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Vista da fábrica de tecidos Companhia Petropolitana no Cascatinha, vendo-se ao fundo a Igreja Matriz de
Santana e São Joaquim. P/B. Aproximadamente 1875.

instaladas. A mão de obra da Cia Petropolitana era quase toda formada por operários
imigrantes italianos37.
Petrópolis despontava ainda com fábricas de grande porte, tais como a São Pedro de
Alcantara, Cometa e Santa Helena, além de inaugurar uma região de desenvolvimento
industrial, assim como Juiz de Fora e a própria capital da Província. Nesse período, o trem já
subira a serra, estreitando ainda mais a relação da capital do Império com a cidade de
Petrópolis, como se vê, abaixo, na Figura 16, a subida íngreme feita por cremalheira38.

Figura 16: Ponte sobre a grota funda.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC [1885]

Tudo isso impulsionou ainda mais a vinda dos veranistas e da aristocracia para
Petrópolis. A viagem se tornara muito mais curta e confortável, e o último trecho da Raiz da
Serra até o Alto da Serra, que era feito por meio de diligência, agora se subia a vapor. O
passageiro, assim, fazia apenas uma baldeação em Mauá e a próxima parada já seria o Alto da
Serra, como se verifica na Figura 17, a seguir.
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Ver a dissertação de Mestrado de Carlo Pagani, intitulada “A imigração italiana no Rio de Janeiro e em
Petrópolis e a educação para os filhos dos imigrantes (1875-1920)”, defendida no PPGE da UCP em 30/05/2012.
38
Cremalheira é uma peça mecânica que consiste numa barra ou trilho dentado que em conjunto com uma
engrenagem a ele ajustada, converte movimento retilíneo em rotacional e vice-versa. Este sistema é usado em
ferrovias para vencer terrenos íngremes, no qual o trilho fixado ao solo é dentado e a locomotiva imprime a força
rotacional na engrenagem que a ele adere adquirindo assim movimento.

Figura 17: Estação – Alto da Serra.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC39 [1888]

O trem até o cume da serra impulsionou sobremaneira o desenvolvimento
socioeconômico. As novidades da Corte no Rio de Janeiro agora subiam a vapor, o projeto de
Koeler estava se concretizando, e belas casas, palacetes e alamedas com praças e jardins
foram se formando na cidade de Petrópolis.
A seguir se vê, na Figura 18, a última parada para quem vinha com destino a
Petrópolis, a Estação Leopoldina:
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Vista do Alto da Serra – A estação Leopoldina e a Igreja de Santo Antônio.

Figura 18: Estação de Petrópolis [Leopoldina].
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC40 [1885]

Uma das grandes atrações da aristocracia petropolitana, sem dúvida, era a hidroterapia
do francês Antoine Court, criada em 1876, que consistia no tratamento de enfermidades por
meio da água. Conhecida como as “Duchas”, continha um belíssimo salão que poderia atender
até a 50 pessoas por hora. Era um dos pontos da aristocracia de Petrópolis, sendo frequentado
pelos semanários do Império que aqui estavam por conta dos despachos imperiais, homens de
influência na Corte e toda a elite da época. D. Pedro II, Joaquim Nabuco, barão de Mauá,
Paulo Barbosa, entre outros, eram os seus ilustres frequentadores. Reuniões eram marcadas
em seu interior e era de “muito bom tom” ser um frequentador, pois lhe imprimia um caráter
aristocrata. Seus belos jardins foram projetados por Binot (o mesmo que projetou os jardins
do Palácio Imperial), lá havendo quaresmeiras, ipês, samambaias e outras espécies. A seguir,
na Figura 19, pode-se verificar a fachada da hidroterapia:
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Aspecto da estação de Petrópolis [Leopoldina] cerca de ano de 1885.

Figura 19: As Duchas.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC41 [1880]
Nessa altura, Petrópolis, com o seu crescimento, se viu obrigada a ter um
estabelecimento de medicina formal, a “casa da caridade” que foi o primeiro estabelecimento
de socorro médico. Em vários “Relatórios da Colônia” há referências à “casa de caridade”. No
Relatório anual de 1855, apresentado pelo diretor da Colônia, José Maria Jacinto Rebelo, há
uma impressionante referência sobre a epidemia de cólera-morbus, um episódio trágico vivido
pelos colonizadores de Petrópolis. O estado sanitário da Colônia em 1855 era satisfatório, até
o dia 3 de outubro daquele ano, quando se registrou o primeiro caso de cólera. Em 1855, foi
decidida pela Família Imperial a construção de um hospital em condições de atender com
eficiência à Imperial Colônia, em franco desenvolvimento, e que também pudesse atender às
vilas de sua circunvizinhança. Em 12 de março de 1876, foi inaugurado, de maneira solene, o
Hospital Santa Teresa que recebeu este nome em homenagem à imperatriz Thereza Cristina,
que muito se empenhou nesse empreendimento. A seguir, vê-se a fachada do Hospital Santa
Teresa, testemunhada na Figura 20.
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Estabelecimento das Duchas na Avenida Piabanha. Cartão postal. P/B. Foto: PAPF, Jorge H.

Figura 20: Hospital Santa Teresa.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC [1876]

Como toda cidade aristocrática, Petrópolis não poderia se privar de ter um salão de
festas digno do Império. Inaugurado em 1884, o Palácio de Cristal tem uma estrutura prémontada que foi encomendada pelo Conde d’Eu, sendo construída nas oficinas da Sociedade
Anônima Saint-Souver Lês Arras, na França. A estrutura é inspirada no Palácio de Cristal de
Londres e no Palácio de Cristal do Porto. A intenção do Conde e da Princesa Isabel era
utilizar o local como espaço para exposições de flores, frutos e pássaros. Porém muitas festas
e bailes foram realizados neste espaço que exalava, além de flores, os ares da aristocracia que
lá veraniava. A seguir, na Figura 21, vê-se a fachada do Palácio de Cristal:

Figura 21: Palácio de Cristal.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC [1887]
Petrópolis crescia, com vapor e indústrias e uma pulsante vida aristocrática, para a
qual os modelos europeus eram um padrão na indumentária, no comportamento e na busca de
status. Nesse contexto, não poderia ser diferente com a educação e, em Petrópolis, o número
de escolas e serviços educacionais para atender a essa aristocracia pujante vai ser um dos mais
significativos em todo o Império do Brasil.

3. A FORMAÇÃO EDUCACIONAL NA CIDADE DO IMPERADOR: CASAS E
ESCOLAS

3.1 O projeto Imperial de educação
Tendo o Brasil se tornado independente de Portugal em 07 de Setembro de 1822,
impunha-se organizar como estado a nova nação, o que implicava uma Constituição própria.
Pelo Decreto de Dom Pedro I, de 03 de junho de 1823, a Assembleia Nacional Constituinte e
Legislativa assinalou a necessidade de uma legislação que contemplasse a instrução pública.
Coube à Comissão de Instrução Pública a tarefa de fixar os parâmetros para essa legislação
especial, e o caminho encontrado por essa Comissão foi instituir um prêmio para quem
apresentasse a melhor proposta de um “Tratado Completo da Educação da Mocidade
Brasileira”.
Ganhou o prêmio, o projeto de Januário da Cunha Barbosa, que sugeria um sistema
completo de instrução pública com quatro graus respectivamente: Pedagogias (instrução
primária); Liceus (próprio ao ensino profissional); Ginásio (educação secundária), Academias
(ensino superior).
Todavia, logo depois foi abandonando o projeto de Januário da Cunha Barbosa, e
instituído um projeto mais modesto, implementado pela Câmara dos Deputados em 15 de
outubro de 1827, criando as “escolas de primeiras letras”, que contrariava a utilização do
termo pedagogia, usado anteriormente como a ciência da educação das crianças, segundo
Condorcet. Esse termo foi colocado em discussão na Câmara por sugestão do deputado
Ferreira França, que alegou que a etimologia da palavra era “guia de meninos” (ANNAES,
1827, p.102), ideia que é amplamente contradita por Januário da Cunha Barbosa. O termo
“pedagogias” foi rejeitado do projeto e suprimido do 1° artigo, que recebeu a seguinte a
redação: “em todas as cidades, Vilas e lugares mais populosos, haverão escolas de primeiras
letras que forem necessárias”. Em consequência, nos 17 artigos seguintes do projeto
implementado não se encontram as palavras, pedagogia ou pedagógicas. Embora não apareça
explícito o termo “pedagogia”, encontram-se nos artigos 4° e 15°, referências àquilo que era
considerado a pedagogia “moderna”, “as escolas de ensino mútuo” e “os castigos serão pelo
método Lancaster”42. Assim, se torna oficial o sistema de ensino mútuo, no qual o professor
42

Os discípulos nunca devem ser batidos. Os castigos autorizados são os seguintes: 1º) Uma ou mais notas más.
2º) A perda do lugar alcançado em diversos exercícios. 3º) A restituição ou privação de um ou diversos prêmios.
4º) A privação de uma parte ou da totalidade das recreações com aumento de trabalho. 5º) Os rótulos com as

ficava mais como um supervisor dentro da sala e os alunos mais avançados, monitores, faziam
o papel de docente, ficando a cargo do professor o aproveitamento e o comportamento dos
alunos. Em uma linha tradicional, nada havia mudado, igualmente mecânico era o ensino da
aritmética e naturalmente toda a orientação era para o comportamento da criança
(MANACORDA, 1989, p. 260). A maior habilidade exigida e a ser desenvolvida no processo
de ensino aprendizagem, no plano pedagógico de Lancaster, era a memória e não a fluência
verbal.

(...) Nas fontes de pesquisa em nenhum momento aparecem elogios quanto à parte
propriamente pedagógica do método, isto é seu potencial de instruir bem, o seu
aspecto quantitativo se sobrepunha sobre o qualitativo expressando a possibilidade
de instruir muitas pessoas ao mesmo tempo a um custo baixo (VILLELA, 1999, p.
155-156).

Cabe ressaltar, a conclusão retirada dos Relatórios dos ministros do Império e dos
presidentes das Províncias, que induz que a transmissão da responsabilidade da educação
popular para os governos provinciais, aparentemente “legalizava” a omissão do poder central.
A insatisfação e a negligência constantes nos Relatórios dos ministros do Império, bem como
a insuficiência qualitativa, falta de preparo, pouca dedicação dos professores, ineficácia dos
métodos lancasterianos, falta de instalações físicas adequadas, ausência de fiscalização, levou
à Reforma Couto Ferraz. Luiz Pedreira do Couto Ferraz era ministro subordinado do Gabinete
da Conciliação, então chefiado pelo marquês do Paraná (Honório Hernesto Carneiro Leão), e
a ele coube baixar o Decreto n° 1331-A de 17 de fevereiro 1854, regulamentando a reforma
do ensino primário e secundário do Município da Corte.
O regulamento que ficou conhecido como “Reforma Couto Ferraz”, com cinco títulos
no total, tem o primeiro dizendo da inspeção dos estabelecimentos públicos e particulares de
instrução pública e privada; o segundo tratava da instrução pública primária e era subdividido
em três capítulos: condições para o magistério público, nomeação e demissão, os professores
adjuntos, a substituição nas escolas, as escolas públicas suas condições e regime; o terceiro
título tratava da instrução pública secundária; o quarto do ensino particular primário e
secundário; e o quinto das faltas dos professores e diretores de estabelecimentos públicos e
particulares.
palavras falta de verdade, indisciplinada, falador, preguiçoso, etc., designando a natureza do erro. Estes rótulos
colocados em papelão são pendurados ao pescoço do discípulo por um cordão, caindo-lhe sobre as costas, que
assim conservarão somente dentro da escola. 6º) O ajoelhamento durante uma parte da aula, ou da recreação:
este castigo nunca excederá de um quarto de hora. 7º) A exclusão provisória das aulas, com participação a
autoridade respectiva. 8º) A exclusão definitiva, que só terá lugar, quando a presença do discípulo for julgada de
perigo para os outros, que só se poderá dar por decisão do presidente da Província, com audiência das
autoridades respectivas.

No geral, este documento dava mais importância às regulações das escolas
particulares, dos inspetores e do regime disciplinar dos professores e diretores escolares.
Também instituía um caráter de obrigatoriedade da educação para os meninos maiores de sete
anos (Art. 64), excluídos os escravos, nas escolas de ensino primário.
A organização dessas escolas incluía uma escola primária dividida em escola de
instrução elementar (primeiro grau) e outra de instrução primária superior (segundo grau); e a
instrução secundária ministrada no Colégio Pedro II, durando sete anos. As matérias eram
lecionadas em turmas seriadas, com ensino simultâneo, versando sobre as disciplinas comuns
e religião, leitura e escrita, noções essenciais de gramática, princípios elementares de
aritmética, sistemas de pesos e medidas. Nas escolas de segundo grau eram ministrados o
desenvolvimento da aritmética em suas aplicações práticas, leitura explicada dos evangelhos,
notícias da história sagrada, elementos de história e geografia com foco no Brasil, princípios
das ciências físicas e da história natural aplicáveis ao uso da vida (Art. 47). Depois,
prosseguia-se ao estudo da geometria elementar, agrimensura, desenho linear, nomeações de
música e exercícios de canto e ginástica, além do estudo aprofundado do sistema de pesos e
medidas (Art. 47).
Vale destacar, a posição contrária de Couto Ferraz sobre as escolas normais, que, ao
seu ver, eram muito dispendiosas e formavam poucos alunos. Como já havia se extinguido a
Escola Normal de Niterói43, este assume ainda mais sua incredulidade e normaliza os
professores adjuntos, com formação na prática.
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A Escola Normal de Niterói inicia-se com as reformas à Constituição do Império de 1824 que resultaram
no Ato Adicional de 6 de agosto de 1834, cujas medidas confeririam maior autonomia às Províncias e
neutralizariam maiores pretensões do movimento liberal, de cunho claramente anti-monarquista, em ascendência
por causa da abdicação ao trono do imperador Dom Pedro I. Outra conseqüência desta lei foi a transformação
do Rio de Janeiro em Município Neutro da Corte, desmembrando-se este da Província do Rio de Janeiro. O
povoado da Villa Real da Praia Grande (hoje Niterói) seria escolhido capital da Província e grande aporte de
melhoramentos em infra-estrutura seriam necessários para comportar as demandas de seu novo papel. O
deputado Paulino José Soares de Sousa, visconde de Uruguai, apresenta à primeira Assembleia Provincial um
projeto de instituir uma escola normal onde se formariam os professores da Província. O poder coercitivo
deste saquarema – como eram conhecidos os membros do Partido Conservador – não encontraria grandes
resistências do já combalido grupo liberal. Assim, em 04 de abril de 1835, o novo presidente da
Província, Joaquim José Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí, sancionou o Ato nº 10 da Assembleia
Legislativa, de 1º de abril de 1835, que criou uma instituição de ensino que seria responsável por formar
educadores para o magistério da instrução primária. Em 1847, a Escola Normal, juntamente com outros
estabelecimentos, por força de uma nova reforma no ensino, fundem-se para constituir o Liceu Provincial de
Niterói. Em 1851, este é extinto, e a Escola Normal seria reinaugurada pelo Imperador Dom Pedro II em 29 de
junho de 1862. Não seria desta vez que o estabelecimento continuaria uma trajetória própria. Em 15 de
abril de 1890 esta novamente é extinta para formar o Liceu de Humanidades de Niterói, subsistindo apenas como
uma divisão pedagógica.

Um avanço nota-se como primeira atribuição do Conselho Diretor da Instrução
Pública, o exame dos melhores métodos e sistemas práticos de ensino (Art. 11, inciso I), e os
adjuntos tendo a obrigatoriedade de aperfeiçoar-se nas matérias e nas práticas de ensino (Art.
38).
Além disso, o método de ensino oficial passou a seu o simultâneo, afastando-se do
ensino mútuo presente na legislação desde 1827.

Em matéria de instrução primária e também secundária no Rio de Janeiro, é
grande a distância entre aparência e realidade (ALMEIDA, 1989, p. 89).

A insistência das demais Províncias em criar as escolas normais, após a reabertura da
Escola Normal de Niterói em 1859, dão a fundamentação para uma reforma em meados de
1860. Assume a chefia de gabinete Francisco José Furtado, com caráter liberal, do ministro do
Império, José Liberato Barroso. As intervenções propostas pelo ministro foram reunidas no
livro A Instrução Pública no Brasil, de 1867.

Liberato Barroso defendia a obrigatoriedade escolar, a educação como
elemento de conservação do status quo e fator de integridade nacional.
Toma-se também uma posição mais laica para o ensino (BARROSO, 2005,
p. 44).

A obra de Liberato Barroso reúne estudos de vários níveis de ensino: primário,
secundário, superior, profissional, religioso, normal, militar, adultos, chegando ao ensino dos
deficientes.
Com essa pré-disposição, vem o Decreto n° 7.247 de 19 de abril de 1879, conhecido
como “Reforma Leôncio de Carvalho”, composto de 174 itens, 29 artigos, sem ordenação por
títulos ou capítulos. Ele afirma que é completamente livre o ensino primário e secundário no
Município da Corte e o superior em todo o Império, salvo a inspeção necessária para garantir
as condições de moralidade e higiene, dando continuidade ao ensino primário obrigatório dos
7 aos 14 anos (Art. 2°); a assistência do estado aos alunos pobres (Art. 2°); a organização da
escola primária em dois graus com um currículo semelhante e com poucas inserções (Art. 4°)
e o serviço de inspeção (Art. 13°). Regula o funcionamento das escolas normais (diferente da
Reforma de Couto Ferraz); fixa o currículo; nomeia os docentes; cria um órgão dirigente;
regula a remuneração (Art. 9°). Prevê a criação de Jardins de Infância para a idade de 3 a 7
anos (Art. 5°); caixa escolar (Art. 6°); bibliotecas e museus escolares (Art. 7°); subvenção ao
ensino particular; equiparação de escolas normais particulares às oficiais e de escolas

secundárias privadas ao Colégio Pedro II; cria escolas profissionais (Art. 8°); regulamenta o
ensino superior (Art. 21°); entre outras medidas.
Em Petrópolis, foco desse estudo, a educação foi sendo consolidada na construção de
variados espaços, que incluíam escolas públicas, particulares e a continuidade da educação
doméstica. A escolha do tipo de educação era pautada no nível socioeconômico e cultural dos
grupos estabelecidos, segundo a categoria social e a proximidade dos modelos de outras
cidades do país, especialmente, do Rio de Janeiro.
As fontes apontam que em Petrópolis existiam as três modalidades de ensino. Dessa
forma, as diferentes maneiras de educar crianças e jovens na Petrópolis de oitocentos eram o
ensino público, o ensino particular e a educação doméstica.

Ensino público – refere-se àquele oferecido nas escolas mantidas pelo estado
ou por “associações subordinadas a este”. Neste estudo, também é tratado
como aquele praticado na “escola pública estatal”. Ensino particular –
refere-se àquele que era oferecido nos colégios particulares ou na casa dos
mestres, que recebiam crianças e jovens para ensinar-lhes os conhecimentos
estabelecidos. Educação doméstica – era aquela que ocorria na Casa do
aprendiz, na esfera privada, na qual os pais contratavam, mediante sua livre
escolha, os mestres, os conteúdos e as habilidades a serem ensinados a seus
filhos, no tempo e disposição exclusiva, determinados pela Casa. Essa
modalidade de educação tinha como agentes, já caracterizados
anteriormente, os professores particulares, os preceptores, os parentes ou
agregados e, ainda, padres que ministravam aulas-domésticas
(VASCONCELOS, 2005, p.17).

As diferenças encontradas nas escolas públicas ainda relacionavam-se aos processos
culturais, de alemães e brasileiros. Além disso, a escolha da educação baseava-se no status da
família, seguindo uma lógica de modelos oriundos da Europa e também da capital do Império.
A escola pública tinha o maior número de adeptos, haja visto o número de pessoas
oriundas dos processos imigratórios. A proposta da escola pública favoreceu também algumas
formas de educar, que pautadas no projeto de nacionalismo acabavam fundamentando a
escolha. Além disso, alguns direcionamentos fortaleceram a formatação desse novo modelo
de educação e o papel da educação para as mais variadas classes. A criação das escolas
públicas tinha uma conotação, pautada no encaminhamento da formação de novos cidadãos
nacionalizados e funcionais, que contribuía para os esforços direcionados ao surgimento da
nação chamada Brasil.
Nesse contexto, vê-se, em números, como o processo se encaminhava em Petrópolis:

Matricula – Do relatório da inspectoria municipal do 2° semestre anno
próximo passado vê-se que frequentarão as escolas publicas e particulares
1266 alunno, sendo 736 do sexo masculino e 530 do feminino, distribuídos
da maneira seguinte: nas escolas públicas 682 sendo 372 do sexo masculino
310 do feminino; nas particulares 584, 364 do primeiro sexo e 220 do
segundo. Frenquentarão as aulas primarias dos estabelecimentos particulares
204, sendo 81 do sexo masculino e 123 do feminino, as escolas particulares
allemães (mixtas) 117, 85 do primeiro sexo e 32 do segundo, e finalmente as
aulas secundarias 263, sendo 198 do sexo masculino e 65 do feminino. Em
uma população, cujo maximo não attinge a 7000 almas, é por demais
lisongeira essa freguencia, que excede ao seu septimo, e não tem por certo
na Província outro que relativamente a iguale. As estéreis sessões do jury
já bem demostrarão o caracter e gênio pacifico do petropolitano: essa
freguencia vem ainda mais corroborar e, pôr patente índole e o bom senso
d’elles, E’, pois, com verdadeiro jubilo que dirigimo-lhes os nossos sinceros
emboras e fazemos votos para que continuen a dar um tão alto testemunho
da sua civilização44 (grifo meu).

A matrícula de alunos nas escolas públicas alemãs e brasileiras foi sendo ampliada,
ilustrando um panorama de “civilização” nas diretrizes educacionais em Petrópolis.
Além disso, outra modalidade que chamava a atenção por seus números era a escola
particular. Com escolas renomadas nacionalmente, a cidade se configurava, na segunda
metade do século XIX, em uma grande anunciadora de valores educacionais, tanto para os
imigrantes como para a aristocracia.
Contudo, havia também uma influência marcante nesses modelos e nas instituições
educacionais públicas e privadas: a religião cristã hegemônica entre aristocratas, nobres e
imigrantes. De acordo com Berger (1971), a religião vista como fenômeno social e as formas
pelas quais se manifesta, pode ser evidenciada em contextos adversos, considerando os
comportamentos, as relações sociais e o ordenamento do cotidiano. Sob o ponto de vista
sociológico, parte-se da idéia de que a religião participa de tudo que é social, sendo um
produto humano produzido pelo homem que reage sobre ele mesmo.
Gramsci (1978) acreditava que os princípios religiosos devem ser entendidos como
uma concepção de mundo que envolve todas as práticas sociais, individuais e coletivas sob a
forma de normas de conduta. Tem-se na religião e na filosofia, formas superiores de
elaboração cultural que “distinguem-se das formas difusas de ideologia, que são o folclore e o
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senso comum, este último definido como ‘concepção do mundo absorvida acriticamente’
(GRAMSCI, 1978, p.4)
Considerando a questão das “ideologias” determinadas pelo universo econômico, e
que se referem também em sua determinação à política, na qual há estruturas hegemônicas
que ordenam todo o complexo de relações, chega-se às postulações da religião como formas
de ordenamento, no qual há níveis e expressões capazes de englobar toda vida do homem,
como exemplifica a afirmação a seguir:
O mundo religioso expressa-se em vários níveis e formas: a nível cognitivo,
através de crenças e teologias; a nível normativo, através de preceitos e
obrigações; a nível expressivo, através de símbolos, ritos e práticas; e a
nível organizativo, através de estruturas e agentes religiosos (LENZ, 1984,
p.4).

Desses níveis, pode-se dizer que a vida cotidiana nas cidades é envolvida por certas
obrigações, definidas desde a construção educacional, pelos comportamentos, labores,
obrigações, práticas religiosas, entre outros, como forma de continuar com a elaboração
cultural geracional, dividida entre os membros das famílias, reconhecidas especialmente pelos
sobrenomes.
As características projetadas na religião como instituição com autoridade, além de
religiosa, política e social, com respeitabilidade notória de real influência social e nas relações
que oportunizam a exclusão ou a inclusão de qualquer membro, exercem ainda, influência
psicológica, para que as práticas religiosas de qualquer espécie, que incluem orações, rituais, e
ações possam interferir nas relações sociais e nos comportamentos educacionais.
A educação oitocentista, ainda sob forte influência religiosa pautava-se nestes
princípios. A mulher possuía uma missão própria inspirada pelo exemplo da Virgem Maria
que era envolta nos compromissos assumidos das ordenações que comprometiam a fé, a
educação e os seus afazeres. Além disso, com afirma Weber (1969, p. 393), a definição dos
comportamentos passava pelo crivo de classe, apesar de diferenças consideráveis sobre as
intenções e ações. As camadas privilegiadas social e economicamente não estavam tão
preocupadas com a salvação, mas recorriam à religião para legitimar seu estilo de vida e sua
situação social.
Constata-se que não apenas no Brasil, mas no mundo, a religião sempre teve um papel
controlador na vida dos homens e, principalmente na vida da mulher. A bíblia sempre foi uma
normatização de “obrigações” e, em especial, salienta as obrigações do homem e da mulher, a
fim de controlar o comportamento e atitudes frente às sociedades nas quais estavam inseridos.

Indiferente da religião escolhida e seguida, sempre houve regras para o controle do homem e
da mulher, porém, para a mulher, sem dúvida, as normas eram mais rígidas. Dessa forma, a
religião e a cultura, na qual ela está inserida e contextualizada, ordenavam o comportamento
feminino e, pode-se dizer ainda, que a mulher, sempre foi mais apegada às regras porque,
além das pressões e repressões a que era obrigada a viver, ainda tinha a incumbência de passar
as “regras” a seus sucessores.
Cabe lembrar as ideias colocadas sobre as questões de “saber” e de “poder” abordadas
por Perrot (1998), que relacionava os contextos religiosos e culturais, sinalizando que a
educação entremeava as relações sociais e culturais estabelecidas no tempo e no espaço. Ao
tentar entender a educação como forma de organização social e cultural, não se pode esquecer
que, de alguma forma, se relacionava com os direcionamentos religiosos, políticos, e
econômicos, que demonstravam a inserção dos movimentos nesse processo. A escola tinha
forte influência da religião e os rituais de uma se confundiam com os da outra. Por exemplo,
rezar era a maneira de iniciar as aulas em todas as escolas, fossem públicas ou privadas.
Assim, ao visualizar a educação em suas transformações ocorridas no oitocentos
especialmente nas cidades mais expressivas durante o Império, a cidade de Petrópolis foi
escolhida para a análise nesse processo, especialmente pela organização da sociedade que se
formava, numa relação dicotômica entre colonos e elites dominantes, bem como pela relação
hegemônica com a religião cristã, fosse ela católica ou luterana.

3.2 A educação doméstica na Petrópolis oitocentista

A fim de investigar os modelos de educação em Petrópolis durante a segunda metade
do oitocentos, observam-se formas elitizadas de organização da educação como ocorriam em
todo o país e, particularmente, no Município Neutro da Corte, a cidade do Rio de Janeiro.
As famílias que residiam nos mais variados espaços da cidade, tinham comportamentos
talhados em modelos europeus de cotidiano e a educação era mais um item elaborado a partir
dos padrões vindos da Inglaterra, França e Portugal. Assim a inserção das preceptoras, como
costume europeu, no universo doméstico, mantinha, de certa forma, os moldes aspirados da
educação europeia do século XIX.

As preceptoras eram tipicamente mulheres solteiras, viúvas, ou até casadas, em
situações extremas, vindas da classe média empobrecida, ou alguém que era confrontada com
dificuldades econômicas (ARAUJO, 2000, apud Vasconcelos, 2005, p.132).
Todavia, mesmo a adiantada organização educacional em Petrópolis refletia os ideais
do Império para com a educação, especialmente das elites, com a existência de serviços
educacionais tanto para meninos como para meninas, mas que, também, não se afastavam da
resistência e interferência das famílias nos comportamentos educacionais.

A vinda da família real e da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em
1808, impulsionou a criação de instituições de ensino no país. Mas isso não
chegou a seduzir uma elite que via a educação como algo dispensável e, às
vezes, até pecaminoso, particularmente para as mulheres, pois acreditava-se
que a “doutorice” feminina as desviava do destino natural de se tornarem
mães de família, inteiramente dedicadas à casa e aos filhos, comprometendo
a obediência aos maridos e pais (VASCONCELOS, 2008, p.1).

Nesse contexto, embora Petrópolis possa se destacar pela existência de
estabelecimentos de ensino tanto femininos quanto masculinos, também foi palco da prática
recorrente das elites de utilização da educação doméstica, especialmente com a contratação de
preceptoras e professores particulares para ensinar as crianças em suas próprias casas.
As preceptoras eram contratadas pelas famílias mais abastadas por indicação e
também por anúncios no jornal, como se verifica nos fragmentos do Jornal O Mercantil:
Um professor bastante habil no ensino de varias materias, tendo mais de vinte
annos de pratica, offerece se para leccionar nesta cidade dura de duas a tres
horas diariamente; carta no correio para a côrte ao Dr. Fonseca, rua de José
Bonifacio. 8845.

Segundo Vasconcelos (2005), o contrato era realizado de maneira informal, na maioria
da vezes verbal. Dessa maneira, era muito comum tanto a dispensa dos serviços de educação
doméstica a qualquer tempo, como também os mestres declinarem da função. Nos anúncios a
disponibilidade já era colocada junto com as matérias que seriam ensinadas como se constata
no exemplo a seguir.

Mme. M. L. S. Fricollein professora de piano, cauto e linguas, dá lições por
casas de familias e tambem na sua residencia, rua do Imperador n.86 B, casa
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do Sr. A. Brandão. Quem precizar póde dirigir-se a qualquer hora do dia, a
referida casa46.

De acordo com Vasconcelos (2005), a contratação de professores particulares era
complexa e, principalmente, a de preceptores, que, residiam e eram contratados pelas famílias
mais abastadas. Os preceptores e professores particulares eram eruditos, geralmente
estrangeiros, que viam no ensino um meio de sustento e que, de alguma forma, dava-lhes
algum prestígio social, como verifica-se no trecho abaixo.

(...) muitas mulheres letradas, principalmente estrangeiras obtinham seu
sustento trabalhando como educadoras dos filhos da elite. Contratá-las era
uma prática comum entre os ricos do Brasil, copiada de tradicional costume
da nobreza européia na educação de seus jovens fidalgos. As preceptoras
residiam na casa de seus alunos, acompanhando-os não só nas lições diárias,
mas também em atividades cotidianas, como missas, passeios e outros
afazeres. Já os chamados professores particulares visitavam as casas dos
estudantes semanalmente, ministrando aulas de primeiras letras ou de
disciplinas específicas (VASCONCELOS, 2009, p 3).

Das mulheres esperava-se a permanência no espaço doméstico, a submissão e o
acatamento da maternidade, como boa esposa e mãe. A educação da mulher era utilizada
como símbolo de classe social e estava alinhada ao poder dominante. Neste contexto o
magistério impunha-se como uma das únicas e possíveis alternativas de trabalho feminino.
Todavia, a meta do sistema educacional não era fomentar a emancipação intelectual e
econômica feminina, mas mobilizar eficientemente as mulheres para promover a saúde física,
a prosperidade econômica nacional e estabilidade social e política. Como mediadora entre o
velho e o novo, a educação feminina associava grandes doses de educação moral e de
disciplina social à instrução em conhecimentos e habilidades básicas. A tarefa atribuída à
mulher era “civilizar”, “elevar” e “redimir” o mundo, não transformá-lo (BESSE, 1999, p.
142).
Assim a educação doméstica funcionava também como um dos meios de propiciar à
mulher a apropriação do conhecimento da ciência doméstica, sendo este foco a ser abordado.
Conformar a mulher às normas e valores coletivos (como comportar-se bem, saber expressarse diante os outros, vestir-se com discrição e elegância), além de ser um instrumento para
perpetuar uma geração de tradições e saberes (pedagógicos e culturais), eram objetivos da
educação feminina que deviam ser apreendidos e repassados no seio familiar e social
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(próprios do novo modelo político e ideológico vigente e incorporado na preparação do
homem para a participação e produtividade social).
A educação das Princesas Isabel e Leopoldina, também compunha o quadro da
educação doméstica idealizado em Petrópolis. A par dos estudos de Aguiar (2012), observa-se
que as Princesas, educadas para governar, passavam boa parte dos meses do ano na residência
de veraneio da família, o Palácio Imperial de Petrópolis. Quando para lá se dirigiam, eram
acompanhadas da preceptora condessa de Barral, e da auxiliar Mademoiselle Templier.
A tarefa de encontrar uma preceptora a altura do empreendimento de educar as
herdeiras do Trono brasileiro foi uma preocupação do Imperador. Segundo as tradições da
Corte portuguesa, ao completar sete anos de idade o príncipe herdeiro deveria ter um
preceptor responsável por sua formação educacional (BARMAN, 2005, pp. 57-58). De acordo
com Vasconcelos, o preceptor era aquele que realizava a prática educativa no âmbito
doméstico (2005, p. 12-13). Em seus estudos, a autora afirma não haver um estatuto formal
para a educação doméstica. A partir da vasta pesquisa sobre esta modalidade de ensino,
Vasconcelos (2005) categorizou os modelos encontrados de educação na casa, da seguinte
forma:

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. (...) Eram pagos pela família pelos cursos que ministravam.
Preceptoras – 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
preceptoras denominadas de aios ou amos, aias ou amas, principalmente
quando se trata da nobreza portuguesa. Ainda encontramos preceptoras
atuando como governantes 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, tias, avós, ou até mesmo pelo padre
capelão, que não tinham custo algum e atendiam apenas às crianças daquela
família ou parentela (VASCONCELOS, 2005, p.13 - grifo meu).

Luísa Margarida de Barros Portugal, a condessa de Barral, foi educada na França e
destacava-se na acanhada Corte brasileira pela cultura e elegância, sendo contratada em 22 de
junho de 1856 por Paulo Barbosa. A função de aio47 de um príncipe, apesar de todas as
honras, era o cargo de maior responsabilidade dentro do Reino e não poderia haver engano na
escolha de quem o ocuparia, porque do “erro deste cálculo seguem os prejuízos incalculáveis,
e que muitas vezes se não podem remediar” (BASTOS, apud VASCONCELOS, 2005, p. 63).
Quando assumiu sua difícil missão de educar duas Princesas, a preceptora recebeu do
Imperador o manual de instruções intitulado, Atribuições de Aia. Este relevante documento
encontra-se no Arquivo Histórico do Museu Imperial. Ele contém informações que auxiliam
no entendimento das especificidades relacionadas ao cotidiano educativo vivido pelas
Princesas herdeiras, nos Palácios Imperiais48.
Abaixo, na Figura 22, a condessa de Barral quando jovem.

Figura 22: A condessa de Barral quando jovem.
Fonte: Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro/Ibram/MinC49 [1856]
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Esse modelo de manual de educação era uma cópia da Corte portuguesa reproduzido
em terras petropolitanas que, por sua vez, reverberava em toda a aristocracia da cidade e da
nação. Ter uma preceptora não era apenas uma preocupação com a educação dos herdeiros ao
trono ou aos bens aristocráticos, era sim, um grande sinal de diferenciação social.
No caso das Princesas, as mesmas possuíam um número significativo de mestres que
acorriam a Petrópolis, nos meses de maio a dezembro, para ensinar as soberanas, como mostra
o quadro 1, de Aguiar (2012):

Nome dos Mestres

Disciplinas

Luiz Aleixo Boulanger
Alexandre Antonio Vandelli
Candido José de Araújo Vianna
Fortunato Mazziotti
Francisco Crispiniano Valdetaro
Isidóro Bevilacqua
Felix Emilio Taunay
Julio Toussaint
Luísa Margarida Portugal de Barros
Victorine Templier
Francisco Freire Alemão e Cysneiro
Jenny Diémer
Cândido Batista de Oliveira
Luiz Rozsanyi
Padre Marcos Neville
Marianno Jose de Almeida
Guilherme Schulze
Joaquim Manuel de Macedo
Marc Ferrez
Revert Henri Klumb
Francisco de Paula Cândido
Francisco Ferreira de Abreu
José de Santa Maria Amaral
Luís Vicente de Simoni
Carlos Carneiro de Campos

Caligrafia e Geografia
Botânica e Ciências Naturais
Língua Portuguesa, Literatura e Latim
Música
Instrução Elementar e História Sagrada
Música
Francês
Dança
Francês, Inglês, Geogr., Hist., Dança, Música e Caligraf.
Francês, História, Dança e Música
Botânica e Retórica
Bordado, Costura e Pintura
Física, Matemática e Astronomia
Equitação
Inglês
Desenho e Pintura
Mineralogia, Geologia e Alemão
História e Literatura
Fotografia
Fotografia
Física e Química
Física e Química
História da Filosofia
Italiano
Economia Política

Data
Inicial
1850
1850
1850
1850
1854
1855
1856
1856
1856
1857
1857
1857
[1857]
1858
1859
1860
1860
[1860]
[1860]
1861
[1862]
[1862]
1863
1863
1863

Quadro 1: Os Mestres das Princesas 1850-1864.
Fonte: Aguiar 2012, p. 182.

Da mesma forma, outras famílias, copiando os hábitos da nobreza, também queriam
dar os mesmos mestres aos seus filhos e, assim, alguns dos professores que subiam a serra

para ensinar às Princesas, muito provavelmente, também encarregaram-se de outras crianças
da aristocracia que passavam parte do ano na cidade.
Esse era o caso de Jenny Diémer que além de ensinar as Princesas no Palácio Imperial
também atendia outras alunas em suas casas ou em seu Colégio para meninas situado a Rua
Joinville, atual Avenida Ipiranga. Além de Madame Diémer, outros colégios particulares
foram sendo fundados em Petrópolis para atender à aristocracia ávida por copiar os hábitos da
nobreza.

3.3 A educação particular: colégios laicos e confessionais

A instrução na cidade de Petrópolis tomou novos contornos, pois acompanhando o
desenvolvimento surgiram os primeiros colégios particulares. Foi em 1850, que ocorreu a
inauguração do primeiro espaço construído especificamente para a função de educar, o
denominado Colégio Petrópolis, também conhecido como Colégio Kopke, instituição
particular de grande repercussão, que buscou atender as exigências do ensino aristocrático da
época. Segundo Henrique Raffard (1895, p. 102), já em 1852, a Colônia dispunha de “6
escolas públicas de instruccção primária, sendo 3 de língua allemã e 3 de língua portugueza,
freqüentada por 450 alumnos e 6 escolas particulares com 205 discípulos”.
Em Petrópolis, a sociedade burguesa e aristocrata, representada principalmente por
aqueles que acompanhavam o Imperador em suas temporadas de verão na serra, fizeram sentir
a necessidade de criação de colégios, internatos e semi-internatos, que atendessem aos seus
desejos e concepções de ensino.
O significado da educação adotado pela elite brasileira petropolitana foi relativamente
diferente da educação alemã de base fortemente religiosa, praticada pelos imigrantes. No
Brasil as elites tinham anseio por apagar o passado “colonial”, criando para isso novos
paradigmas educacionais, influenciados, principalmente, por correntes filosóficas francesas:

O estabelecimento do Segundo Império na França (1852-70) dá ao Segundo
Reinado um novo tom de modernidade e confirma o francesismo das elites
brasileiras. Francesismo que ia além da cópia das modas parisienses expostas
nas lojas da rua do Ouvidor e referia-se, também, à vida rural francesa. A um
modo de vida caracterizado por uma cultura camponesa rica, menos
desequilibrada que a da Itália, menos rústica que a da Espanha e Portugal,
mais densa que a da Inglaterra, mais presente que a da América do Norte.
Folhetins, operetas e romances vindos da França difundiam no Império a
imagem de um modo de vida rural, conservador e equilibrado (...).

Desenhava-se a representação de uma sociedade rural francesa que aparecia
como um paradigma de civilidade para a sociedade tropical e escravista dos
campos do Império (MAUAD, 1997, apud ALMEIDA, 2005, p. 28).

Francisco Vasconcellos (1995, p. 83) exemplifica o aspecto da vida burguesa em
Petrópolis, citando um artigo de Augusto Emílio Zaluar, publicado no jornal O Parahyba de
27 de maio de 1857, que diz:

[...] Grande número de famílias, evitando o calor da capital, encontra já em
seu delicioso clima um refrigério; a presença da Família Imperial e da Corte,
coroará o esplendor desta brilhante reunião [...] (ZALUAR, 1857, apud
VASCONCELOS, 1995, p. 83).

A cidade foi sendo construída de maneira única, por abrigar, num mesmo lugar,
Colônia e Corte. Todos foram obrigados a dividir os mesmos espaços físico-geográficos
(VASCONCELOS, 1995, p. 85) e acabavam por espelhar os desejos aristocráticos da classe
dominante do império, que incluía entre outras coisas, a busca por progresso e civilidade, que
se alicerçavam na fundação e instalação de colégios e casas de educação. 50

[...] A sua população já bastante numerosa, a quantidade de prédios que
embeleza suas pitorescas ruas e praças, os seus elegantes estabelecimentos
comerciais, os hotéis, colégios, deliciosas Vilas, [...] imprimem-lhe um
aspecto diverso [...] de todas as povoações da Província do Rio de Janeiro,
esta é a que pela frescura de sua atmosfera e proximidade em que se acha da
sede do Império, tem tomado em poucos anos um vôo mais largo e vê em
perspectiva um futuro mais rápido e animador [...] (ZALUAR, 1857, apud
VASCONCELOS, 1995, p. 83 - grifo meu).

Uma dessas casas de educação era dirigida por Madame Diémer, um internato para
meninas que funcionou desde a Petrópolis-Colônia, na Rua central do Quarteirão Francês,
então Rua de Joinville, hoje Avenida Ipiranga, no local do antigo Hotel Moss.
[...] outrora o Hotel Moss, que passou à casa de educação de meninas sob a
maternal direção de Mme. Diemer, fazia o atrativo desta rua [...] Á respeito
das educandas de Mme. Diemer são elas quase todas casadas e mães de
família [...] (TAUNAY, 1862, p. 83).

50

Cabe resaltar que havia contradições e complexidades inerentes à convivência dos grupos cuja a diversidade
estava presente até mesmo os imigrantes de origem germânica.

O referido colégio recebeu citação inclusive na correspondência Imperial, pois, no
Arquivo Histórico do Museu Imperial existem cartas, da Princesa Isabel ao pai Pedro II, no
ano de 1859, em que faz referência em diversos momentos a ter estudado com a Madame
Diémer, diretora da escola: “29/10/1859 – de tarde dei a lição da Madame Diémer;
31/10/1859 – de tarde bordei com a Madame Diémer; 5/11/1859 – de tarde desenhamos com a
Madame Diémer; 7/11/1859 - ás duas jantamos e brincamos até às 3, estudamos até às quatro,
depois bordamos com a Madame Diémer; 5/11/1859 – de tarde desenhamos com a Madame
Diémer”51.
Referendando a função de Madame Diémer como professora da casa Imperial, tem-se
a citação de Carlos Eduardo de Almeida Barata (2001) que “a Princesa Isabel, aos 11 anos de
idade, em seu Diário, na data de 27.03.1857, escreveu: de tarde, bordei com a Mme. Diémer”.
Para demonstrar a conceituação do colégio e o relacionamento da família Diémer com
a família Imperial registra-se a obra denominada de The Property of a Lady de autoria de
Alphonse Diémer, esposo de Jenny Diémer, professor de desenho e pintor que reproduziu o
Colégio em um momento em que era visitado por sua majestade o Imperador D. Pedro II, a
Imperatriz Teresa Cristina, suas filhas Princesa Isabel e Leopoldina e a preceptora, condessa
de Barral. Tal pintura mostrou a disposição, ambiente e localização da referida escola.
Abaixo, na Figura 23, a reprodução da pintura de The Property of a Lady, de Alphonse
Diémer:

Figura 23: The Property of a Lady.
Fonte: Catálogo da Cristie’s –Londres, Inglaterra.[1850]
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Cartas de 29/10, 31/10, 05/11, 07/11 de 1859, da correspondência pessoal da Princesa Isabel ao pai, do
Arquivo Grão Pará – AGP, em comodato no Arquivo Histórico do Museu Imperial/Ibram/MinC, pasta XLI.0305.1859.

Como citado no Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro de
1853, o colégio contava, na ocasião, com 18 alunas. Pelos registros encontrados pode-se
afirmar que a professora Jenny Diémer exerceu o magistério em Petrópolis por cerca de sete
anos, atendendo a aristocracia local e a própria família do Imperador. Esta casa de educação
parece ter funcionado até o ano de 1859, pois o jornal O Parahyba, em sua edição de 15 de
agosto de 1858 (Apud LACOMBE, 1995, p.95), faz referência sobre uma transação comercial
importante entre Madame Diémer e outra educadora particular, Madame Cramer:
Consta-nos que Madame Cramer comprara ou comprará o colégio de
meninas de Madame Diémer, a fim de fundir os dois estabelecimentos em
um só, que ficará funcionando na casa em que está estabelecido o de
Madame Diémer.

Esta transação parece estar relacionada a um registro da mordomia da casa Imperial52,
citado pelo mesmo autor, no qual consta a doação de 400 mil réis à referida senhora em
função de sua viagem à Europa, indicando que Madame Diémer vendeu seu colégio, e
regressou ao seu país de origem.

O estabelecimento ali instalado, deu continuidade aos trabalhos
educacionais de Madame Diémer, pois devido a mesma qualidade, continuou
a garantir destaque entre casas educacionais particulares de Petrópolis,
conforme pode-se comprovar com a crítica publicada no Jornal “O Mercantil”
de 1859, onde lê-se que: “do Colégio Cramer, é no que diz respeito ao sexo
feminino o mesmo que o Colégio Kopke para os jovens alunos53.

Segundo Francisco Vasconcelos (1995, p. 84), os números referentes à urbanização
em 1857 davam conta da existência de “oito escolas públicas e quatro colégios
particulares” (grifo meu).
Três dessas instituições particulares, já em 1853, tiveram grande destaque e
alcançaram o reconhecimento de intelectuais e políticos que registraram a qualidade do ensino
nesses estabelecimentos, como se pode observar na citação de Primitivo Moacyr ao
transcrever as impressões do, então, presidente da Província Luis Pedreira do Couto Ferraz,
em 1853:

[...] merecem elogios os colégios do Dr. Joaquim Pinto Brasil, em Rezende;
os do Dr. Kopke e Calógeras, em Petrópolis; o Sr. Freese e do Sr. Francisco
Marques de Souza, em Nova Friburgo; o do Sr. J. M. Pereira de
Vasconcelos, em Vassouras; o de D. Mariana Braga, em Massambará; e de
52
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Mordomia da Casa Imperial, Arquivo Nacional, Segundo volume 35, p. 149 da s,d.
O Mercantil – Quarta-Feira , 19 de março de 1859, Petropolis, ANNO X

Madame Taulois em Petrópolis. Estes estabelecimentos estão quase todos
com regularidade em ótimos sítios, em edifícios grandes e apropriados e com
bons professores, dos quais passaram por exame todos aqueles que não
tinham a seu favor algumas das isenções da lei, computa-se em 460 os seus
alunos [...] (MOACYR, 1939, p. 221).

A Petrópolis Colônia que nasceu do primeiro Plano Regional de Urbanismo do país,
segundo normas modernas de urbanismo da primeira metade do século XIX
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, materializou-

se sob o “paradigma da civilidade”, que “buscava modos de ressemantiza-la, com os
elementos dos quais dispunha, representando-a na paisagem, na arquitetura” (ALMEIDA,
2005, p. 28).
O Colégio Petrópolis “foi o primeiro grande educandário de Petrópolis”55 segundo
afirmação de Alcindo Sodré (1943, p. 149). Iniciado em 1848, teve seu projeto e construção a
cargo de Guilherme Kopke e a frente de sua direção pedagógica, seu irmão, Henrique Kopke,
inaugurando suas atividades em 1850. De acordo com Henri Raffard:

Essa instituição por muitos annos funccionou merecendo conceito e dando
instrucção sólida, intellectual e moral a muitos brazileiros que occuparam
distinctos cargos na sociedade. Teve por professores a princípio os srs. João
Baptista Calógeras, José Ferreira da Paixão, Bernardo José Faletti, Barão da
Schneeburg, dr. Thouzet e muitos outros dignos educadores. Deixando
depois o sr. Calógeras de leccionar n’esse collegio abrio no Palatinado outro
que se tornou igualmente muito concorrido (RAFFARD, 1895, p.102).

A Figura 24, a seguir, mostra uma vista panorâmica do Colégio Kopke, dando conta
de suas boas instalações e espaços amplos para atender a um contingente significativo de
alunos.
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Ver ALMEIDA, Cristiane D’vila Lyra. Fantasia na Serra. 2005. Tese (Mestrado em Comunicação Social) –
Programa de Pós Graduação em Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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O autor do projeto executado pelo engenheiro Guilherme Kopke foi o arquiteto Joaquim Cândido Guilhobel
(NETO, 1991).

Figura 24: Colégio Kopke.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC [1859]
No Arquivo Histórico do Museu Imperial existem algumas cartas trocadas entre os
irmãos Henrique e Guilherme Kopke, na época da construção do Colégio Petrópolis.
Guilherme era engenheiro, responsável pela execução da obra e residia em Petrópolis,
enquanto Henrique Kopke era advogado e residia em Sabará, Minas Gerais. As cartas, que
datam de 5 de março de 1848 a 30 de agosto de 1849, tratam desde o convite para a
sociedade no negócio, até as dificuldades financeiras para a conclusão da referida obra:

[...] Petrópolis está argumentando [...] fala-se muito na conveniência de ali se
estabelecer hum collégio para meninos [...] que dizes tu como director a idea
de aturar rapazes e os Mestres que os ensinão [...] 56.

Seu corpo docente foi formado por professores recrutados na Europa e nos melhores
colégios do país (SODRÉ, apud NETO, 1991, p. 1). Iniciou suas atividades como internato
para meninos com 55 alunos, destinado a ministrar o ensino primário e secundário e, no ano
seguinte, já contava com 70 alunos.
O colégio alcançou prestígio e fama e distinguia-se pelos rígidos métodos pedagógicos
vigentes, ao apresentar uma situação excepcional se comparada à educação nacional pública
56

Maço 113, doc. 5622, do Arquivo Histórico do Museu Imperial.

que “caracterizava-se pela falta de métodos de ensino, ou melhor, a prevalência do método
individual” (MARCILIO, 2005, p.184), como também pela sua estrutura física, num país
onde “não havia prédios escolares e as aulas de primeiras letras funcionavam num cômodo da
casa do professor, geralmente alugadas” (ibid).
As características físicas deste estabelecimento eram inovadoras para a época e foram
registradas com entusiasmo por Carmem Oliver Gelabert, mãe de um aluno, no ano de 1872,
conforme resgatado por Alcindo Sodré, nos Trabalhos da Comissão do Centenário de
Petrópolis:
[...] a construção do edifício é linda e a idéa muito a propósito para o local.
Por exemplo: uma bonita paysagem é vêr aquelle rico prado sustentando tão
altas paredes muito brancas, ornadas por uma porção de janellas que formam
o maior gosto architectônico, e ainda mais, como está um pouco afastado do
centro urbano, isso nada lhe tira nenhuma beleza, porque se vê resguardado
por altos montes, recreiado por um poético rio. A casa é grande como um
convento ainda que a forma seja de palácio, e quanto ao seu interior, vale
muito mais porque há sábios professores que instruem os alumnos de várias
sciências, e a limpeza e o asseio são impossíveis de serem superados [...]. Ao
terceiro sinal da campamhia os alumnos se levantam, e isso às 6 horas da
manhã. Consagram a Deus seus primeiros momentos, e os segundos ao
asseio corporal, e no rio Piabanha aprendem a nadar (SODRÉ, 1943, p. 149).

Por ocasião da inauguração do Colégio Petrópolis, Guilherme Kopke afirmou: “na
construção do edifício tratou-se de reunir e conciliar todas as comodidades com as exigências
colegiais (o que não é fácil se conseguir em casas alugadas) para 100 alunos e 5 preceptores
residentes”. Segundo Alcindo Sodré (1943, p. 150) “o director Henrique Kopke anunciando
pela imprensa o seu estabelecimento declarava não admitir alumnos externos ou meio
pensionistas, nem o contato com escravos e domésticos. Como também não recebia alumnos
com mais de 10 anos na ocasião da entrada”.
A Figura 25, a seguir, apresenta uma imagem mais aproximada do Colégio Kopke.

Figura 25: Colégio Kopke.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC57 [1862]
Conforme Alves Neto (1991) o desejo de atender todas as exigências do ensino da
época foi uma preocupação do próprio Guilherme Kopke que também se ocupou em adequar
as características do currículo às peculiaridades individuais de cada aluno, realizando um
trabalho pioneiro, no qual “os alunos eram divididos em pequenos grupos de estudos ou
turmas de igual grau de inteligência e adiantamento e os professores davam lição
individualmente a cada um dos alunos destes pequenos grupos” (ALVES, 1991 p. 21). O
estudo era adaptado às características individuais de cada aluno, o que na época era um
trabalho de vanguarda. Partia-se da “diferenciação tipológica” para a “diferenciação
metodológica” e, conseqüentemente, para uma individualização do ensino (ibid.).
No Almanak Laemmert58, no ano de 1851, a divulgação do Colégio Petrópolis ou
Colégio Kopke como era mais conhecido, foi apresentada com o seguinte programa
curricular, normas e valor das mensalidades:
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Trecho da Avenida Piabanha, vendo-se à direita o prédio onde funcionou o Colégio Kopke.
Almanack Administrativo Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro publicado anualmente por Eduardo e
Henrique Laemmert entre 1844 e 1889. Relacionava os oficiais da Corte, dos ministérios, incluía seções sobre os
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Collegio de Petrópolis – as matérias de ensino incluindo as primeiras letras,
são as seguintes: Religião Cathólica, Moral Christãa. - calligraphia.Arithimétca. – Grammática. – Geographia. – História universal.astronomia.- As línguas latina; ingleza, franceza, allemãa. – Desenho.Geometria. – Zoologia.- Mineralogia. – Physica e Chimica elementar. –
Mecânica.- As mathemáticas em todas as suas subdivisões.- Philosophia.Rhetorica.- Poética. – Contabilidade, escripturação e formulário
commercial.- Música. – Canto. – Piano.- Gymnastica. - Esgrima.- Dansa.A idade para admissão dos Alumnos é de 7 a 14 annos. Não se admittem
meios pensionistas e externos. A retribuição de 120$00059 rs trimensaes,
inclui no rigor absoluto da palavra (com excepção do vestuário e
dependências medicinaes) todo o ensino; lavagem e conserto de roupa;
fornecimento e conserto de calçado, e todas as mais despezas sejão quaes
forem.

O Colégio Kopke foi elogiado por pessoas ilustres e recomendado em publicações da
época que expressavam suas qualidades e características. Segundo Alcindo Sodré, o Colégio
Kopke mereceu as seguintes linhas de José de Alencar:
Assim, o que se nota logo neste estabelecimento é o asseio, a limpeza, a
claridade dos aposentos, a facilidade com que o ar se renova nos dormitórios
e finalmente as cores sadias, o vigor, à boa disposição que mostram os
collegiaes. A par disto a regularidade dos trabalhos, a acertada divisão das
classes e a vigilância activa do director, tornam este Collégio muito útil para
a educação não só dos meninos filhos da côrte como daquelles que vêem das
Províncias e que por conseguinte ainda mais necessitam do clima saudável
de Petrópolis. No estudo das primeiras letras, o Sr. Kopke adoptou o
méthodo do ensino repentino com algumas modificações e tem tirado delle
grandes vantagens. Nos outros ramos, os seus alumnos apresentam
igualmente muitos progressos e quando observamos que apezar do
adiantamento geral dos alumnos eram justamente os meninos de menor
idade os que respondiam com mais acerto e maior segurança, confirmamonos na idéa de que isto era devido ao systema de estudo seguido pelo
director (ALENCAR, apud SODRÉ, 1943, p. 77).

Também o próprio Imperador visitava freguentemente o Colégio Kopke, como cita a
reportagem do O Mercantil:

Sua magestade o Imperador acompanhado de seus semanários, visitou na
terça feira desta, semana, o collegio Kopke nesta cidade percorreu todo o
edifício, assistio ás aulas que naquella hora funccionarão, mostrando-se
satisfeito com as provas apresentadas pelos alumnos, mais particularmente
demorou-se na classe de latim, e ao retirar-se d’ella sua magestade pode ler a
seguinte inscripção lapidar, que abaixo publicamos com sua tradução,
oficiais Provinciais do Rio de Janeiro e ainda um suplemento de informações sobre a legislação, dados do censo
e propaganda comercial.
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Valor citado corresponde a R$1.210,10, conforme tabela de correção do IBGE disponível no site:
http://www.ibge.gov.br/home/. Para a época esses valores eram bastantes elevados em relação ao pagamento de
serviços educacionais e somente as classes mais favorecidas economicamente podiam pagá-lo.

dedicada ao mesmo augusto senhor pelos alumnos da referida classe e que
escreveram na ocasião em uma da pedras
PETRUM II. CONSTITUTIONALEM IMPERATOREM ET PERPECTUM
BRASILIS DEFENSOREM AEDES COLLEGII KOPKE URBIS QUAE
AB EJUSDEM AUGUSSTISSINT PRINCIPIS NOMINE NUNCUPATER
INVISEM HIITSCE COLLEGII MODERATOR MAGISTER ANPRE
CANTES, CONSALUTANT.
A D. PEDRO II IMPERADOR CONSTITUCIONAL E DEFENSOR
PERPETUO DO BRASIL, QUE HONRA HOJE 25 DE MAIO DE 1875
COM SUA AUGUSTA PRESENÇA O COLLEGIO KOPKE NESTA
CIDADE DE PROFESSORES E ALUMNOS DO MESMO COLLEGIO.60

O Imperador e o escritor enalteciam as condições do Colégio e confirmavam a
excelência do ensino ministrado nas classes, inclusive elementares, devido ao método
adotado. Reconhecendo essa supremacia, em 1854, o Imperador D. Pedro II condecorou
Henrique Kopke com a Ordem da Rosa, no grau de cavaleiro, pela conceituação do referido
Colégio e o trabalho ali desenvolvido. Além disso, conforme Guilherme Auler (1956, p. 34),
D. Pedro II, em 4 de abril de 1859, ordenou que o filho do colono Eppelsheimer, Eduardo,
fosse admitido no Colégio de Petrópolis as suas custas, pagando-lhe todas as despesas,
inclusive o enxoval, o que o definia como bolsista Imperial.
Ao final da primeira década de sua existência, Colégio Kopke ou Colégio Petrópolis,
consolidou a fama de excepcional educandário e foi citado como Colégio modelo com a
média anual de 120 matrículas o que superava a expectativa planejada. “O Colégio Kopke
manteve até o final da década, sua posição hegemônica como internato particular para
meninos” (Tribuna de Petrópolis, 1998, p. 5).
Marcando o início do revés em sua trajetória de sucesso, o jornal O Mercantil
anunciou em 1878 que, a partir de 1879, o Colégio Kopke iria funcionar como internato e
semi-internato nas instalações do antigo Hotel Oriental, situado à Rua Leopoldina, pois o
prédio do antigo Colégio fora alugado ao Cônego Francisco Bernardino de Souza. Tal
informação foi confirmada pelo Almanak Laemmert em 1879, quando registra a existência do
Colégio do Cônego Bernardino no antigo palacete dos Kopke. Sendo assim, fica sugerido que
o Colégio funcionou em um local diferente até 1881. Quando o Colégio Kopke completava 25
anos de existência, Henrique Kopke foi substituído pelo seu filho Henrique Augusto Kopke,
no final de 1885. E segundo Alcindo Sodré, no prédio do Colégio Kopke funcionaram,

60

O Mercantil, 29 de maio de 1875 Sábado – ANNO XIX.

posteriormente, o “Collégio do Cônego Bernardino, Collégio do Padre Moreira, Bispado de
Petrópolis e Instituto Werneck” (SODRÉ, 1943, p. 151).
Outro colégio particular de notabilidade no período em estudo, foi instalado ainda no
ano de 1850, por João Batista Calógeras, que arrendou a propriedade do marquês de Paraná, e
instalou seu colégio, que funcionou até o ano de 1859. Nesse mesmo ano, o Colégio
Calógeras passou para Bernardo José Falletti, que com o nome de Colégio Santa Teresa,
como será visto mais adiante, “gozou também de merecida fama” (LACOMBE, 1995, p. 265).
João Baptista Calógeras era de origem grega, naturalizado brasileiro, e no ano de 1844
fundara na capital do Império o Atheneu Fluminense. Lecionou no Colégio Pedro II onde foi
aprovado por concurso de títulos e também foi professor do Colégio Petrópolis dirigido por
Henrique Kopke. Segundo Antônio Machado (1938, p.245) “em 1850 inaugurou Calógeras
no Palatinado, em casa pertencente ao conselheiro Honorio, um collégio de meninos de
sociedade com o allemão Hermann de Tauphoeus notabilíssimo membro do magistério
carioca”.
No Relatório de 1853 da Colônia Imperial de Petrópolis, o Colégio Calógeras foi
citado da seguinte forma: “sua freqüência é de 86 alunos e o estabelecimento faz honra ao
país e aos seus respectivos diretores” (ibid.).
Quanto à organização do ensino, Lourenço Luiz Lacombe informava que:

[...] o ensino ministrado no colégio era dividido em seis anos distribuídos da
seguinte forma: o primeiro compreendia as primeiras letras; o segundo
elementos das gramáticas portuguesa e francesa e suas aplicações, história
sagrada e aritimética; os quatros restantes eram destinados a estudos que
habilitasse os estudantes para matricula nas escolas superiores de medicina,
direito, militar e naval. Para os alunos que se dedicassem à carreira do
comércio, havia uma aula de escrituração mercantil. O ensino das línguas
gregas, alemã e italiana era facultativo [...] (LACOMBE, 1995, p.262).

De acordo com o referido autor, o professor Calógeras afirmava que “se for preciso
escolher, antes educação que instrução, antes moralidade do que ciências. Antes fazermos
homens de bem do que sabichões” (LACOMBE, 1995, p.263), o que não anulava sua
preocupação com o ensino das línguas, retórica, filosofia, geografia e história, acreditando
que era importante o aluno aprender a raciocinar. Quanto à disciplina e à administração do
Colégio, também como o Colégio Kopke, era motivo de elogios e destaques na imprensa da
época e na citação de pessoas ilustres.

Ressalta-se ainda que no Colégio Calógeras era comum a presença de médicos e
enfermeiras em caso de doenças dos alunos. Lourenço Luiz Lacombe cita que também a
imprensa da época registrou uma visita do Imperador ao Colégio Calógeras, em 28 de abril de
1858, ocasião em que D. Pedro II mencionou sua vocação para mestre escola.
Ao vender o Colégio a Bernardo José Falletti, também antigo professor do Colégio
Kopke, Calógeras se transferiu para o Rio de Janeiro para exercer um cargo no Ministério dos
Estrangeiros.
Segundo Lourenço Luis Lacombe (1952, p. 264), o Colégio Santa Teresa que surgiu
em 1859 no lugar do Colégio Calógeras foi anunciado por Faletti da seguinte forma: “é para
completar a obra do Criador que existem estabelecimentos públicos incumbidos da educação
física, intelectual e moral dos meninos”.
Ainda de acordo com Lacombe (1952), o Colégio funcionava com o curso completo
de sete anos, três para o ensino primário, quatro anos para o ensino secundário, com classes de
seis horas, com intervalo de meia hora para refeição e quatro horas de estudo, duas de manhã
e duas à noite. Quanto ao currículo estabelecido, as disciplinas ministradas eram português,
latim, matemática, história sagrada, retórica, filosofia, francês, caligrafia, história profana,
escrituração mercantil, inglês e religião. O ensino de desenho, piano, italiano e alemão, era
optativo e pago à parte. O pagamento tal como no Colégio Petrópolis era por trimestre no
valor de 135$000 rs61, mais uma taxa de 25$00062 para uso da cama e objetos de lavatório.
Exigia-se um enxoval completo desde o uniforme até roupa de cama e banho.
O Colégio Santa Tereza foi anunciado no Almanaque Laemmert até o ano de 1863,
passando, em 1864, para outro proprietário, Carlos Matson, um inglês que exercia o
magistério em Petrópolis desde 1862.
O Colégio de Felisberto Alexandrino Drumond, localizado na Rua do Imperador, foi
citado pelo Almanaque Laemmert a partir do ano de 1860, não ocorrendo sobre ele maiores
informações.
Outros colégios foram aludidos por Antônio Machado (1943, p. 316) nos Trabalhos da
Comissão do Centenário de Petrópolis, tais como o de Madame Geslin, que funcionou no
antigo Hotel Oriental, o Colégio de Madame Emília Jacob, de nacionalidade francesa, situado
na Quinta Imperial, e “que exerceu por longo tempo o magistério com dedicação e
competência”, sem precisão da data de funcionamento, e, ainda, o de Madame Taulois, que
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foi citado em registros de educação inclusive em outras localidades. Abaixo, na Figura 26, o
Hotel Oriental, onde funcionou o Colégio da Madame Geslin.

Figura 26: Hotel Oriental.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC63 [1854]
Segundo Vasconcelos e Rodrigues (2011), o Colégio de moças de Madame Taulois,
esteve relacionado entre as casas de ensino particular no Relatório da Colônia do ano de 1853,
de autoria do, então, diretor da Colônia, tenente Manuel Albino de Carvalho, que dava conta
da existência de 18 alunas matriculadas. No ano de 1856, a referida professora foi localizada
na cidade de Paranaguá, onde fundou um novo colégio de meninas denominado, na época,
Colégio Paranaguense, conforme anúncio no jornal Dezenove de Dezembro64 de 02 de abril de
1856, transferindo-se, no mesmo ano, para Curitiba. Mostrando a influência francesa na
educação no estado do Paraná, Nascimento Mai (Apud RODRIGUES, 2008, p.117) citou a
presença da casa de educação de Madame Taulois e suas filhas, Madame Gabrielle Jeanne e
Madame V. Cadeac, em Curitiba. Não se tem informações a respeito da forma de
funcionamento da escola de Madame Taulois em Petrópolis, mas acredita-se que o ensino se
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deu da mesma forma que ocorreu em seu estabelecimento de ensino no Paraná. Segundo
Wilson Martins, o Colégio de Paranaguá, fundado em 1856 apresentava as seguintes
condições:

O ensino abrangerá: leitura, escrita, gramática nacional, língua francesa e
inglesa, elementos de aritmética, princípios gerais de história e geografia
universal com desenvolvimento especial concernente à história sagrada,
história e geografia do Brasil, canto, piano, dança, desenho, pintura e
prendas domésticas, compreendendo todos os trabalhos de agulha tapeçaria,
bordados e crochê. Para que todas as meninas aprendam facilmente a língua
francesa no colégio se não falará em outro idioma. As pensionistas internas
pagarão adiantado a mensalidade de 25$000 sem o piano que são lições
particulares e 30$000 querendo que entre o ensino deste instrumento. As
externas pagaram adiantado a mensalidade de 10$000 sem incluir o estudo
do piano e mais 5$000 incluindo-o. As despesas de livros, papeis, etc; serão
à custa dos pais. A diretoras tinham feito tensão primeiramente de
estabelecer o seu colégio na cidade de Curitiba, mas a dificuldade de
transporte dos pianos, móveis, etc; indispensáveis para um estabelecimento
dessa importância, a falta de casa espaçosa e a carestia dos mantimentos,
fizeram-lhes anuir aos desejos do habitante de Paranaguá, que tão bom
agasalho lhes prestaram, agradecendo muito aos ilmos srs. De Curitiba que
tiveram a bondade de se ocupar desse negócio, e esperando que tanto aqui
como em toda a Província, os pais de família se dignarão confiar-lhes uma
tão importante tarefa. As meninas que dormirem no colégio devem trazer:
sua roupa e um vestido preto para ir à missa, roupa de cama, colchão e
travesseiro, um espelho, pente-fino, dito de alisar, escova de dente, dita de
unhas, banha para o cabelo e sabonete (MARTINS, 1921, p. 363).

De acordo com Vasconcelos e Rodrigues (2011), o Colégio tinha um regulamento de
regime interno e externo com estabelecimento de horários para estudo, refeições, orações e
passeios. O Colégio oferecia ainda aulas particulares avulsas por disciplina e aulas
particulares nas residências por 1$50065 por hora. Tal anúncio indica que apesar do número de
escolas para meninos e meninas e do reconhecimento que as mesmas já haviam adquirido,
ainda assim, a educação doméstica era uma realidade. Embora no Paraná, o oferecimento de
professores para atender nas casas das alunas demonstra o quanto essa prática era comum
entre as elites, àqueles que podiam pagar um serviço exclusivo e àqueles que não achavam a
escola um lugar adequado para os seus filhos, particularmente as filhas.
De acordo com Antônio Eugênio Taulois (2002, p. 169) as escolas mantidas por
Madame Jenny Diémer, Zoé Taulois e Madame Geslin66 faziam parte do ensino das “Écoles
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R$ 14,12 conforme tabela de correção do IBGE disponível no site: http://www.ibge.gov.br/home/.
A viscondessa de Geslim, foi proprietário de um estabelecimento de ensino no Rio de Janeiro desde o ano de
1837 quando se transferiu para Petrópolis fundou um colégio a Rua Leopoldina nº 38 (11-03-1886), segundo
Maria de Fátima Moraes Argom (2002, p. 61).
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de Jeunnes Filles pour Bonnes Manières”, nas quais as moças da cidade aprendiam boas
maneiras, cultura e prendas domésticas, consagrando a presença francesa na educação
feminina da elite petropolitana.
No período referente a este estudo, observar-se que o Almanaque Laemmert
apresentou os seguintes registros a respeito do ensino particular masculino: o Colégio Kopke,
na Rua de Nassau, é citado de 1850 até 1860, o Colégio Calógeras no Palatinado, de 1851 até
1858, o Colégio Faletti também no Palatinado, de 1859 até 1860, e o Colégio de Felisberto
Alexandrino Dumond começa a ser citado em 1860. Vale ressaltar que entre as fontes
consultadas esta foi a única que citou este último Colégio.
Quanto ao ensino particular feminino foi registrado o Colégio de Madame Diémer, do
ano de 1855 até o de 1858, e o de Madame Cramer em 1857, 1859 e 1860.
Para afirmar a importância e qualidade do ensino nos colégios particulares de
Petrópolis, tem-se o registro do Decreto nº 819 expedido pelo presidente da Província, em 17
de outubro de 1855, que selecionou entre seis colégios da Província, dois de Petrópolis para
receber um auxílio anual a ser revertido em instrução gratuita na forma de bolsa de estudos
para alunos pobres. O critério estabelecido para a seleção deveu-se à regularidade e
aproveitamento.
Art 1º fica o governo autorisado para auxiliar os collégios de que são
directores, o Dr. Joaquim Pinto Brasil na cidade de Resende, o Dr. Henrique
Kopke e João Baptista Callógeras em Petrópolis, João Henrique Freese e
Francisco Marques de Souza, na Villa de Nova Friburgo, e o Padre José
Tintori na cidade de Nitherohi, concedendo a casa um 4:000$ por anno
pagos pelo cofre provincial em prestações trimensais67.

Diante do exposto, percebe-se como as escolas particulares em Petrópolis destacaramse, inclusive em qualidade, atraindo especialistas e intelectuais que buscaram aplicar, nesta
cidade, suas concepções sobre educação, instrução e moral, o que, ao lado das escolas
coloniais e das escolas públicas, ajudou a construir uma atmosfera de dignificação e
valorização da instrução e consolidou a importância do ensino na formação educacional da
sociedade local.
Outras instituições de história secular e que ocuparam um lugar de destaque
educacional e social na comunidade petropolitana foram os Colégios religiosos. Entre eles,
destaca-se o Colégio Santa Isabel, que possui uma história imbricada na própria história da
cidade.
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O Colégio Santa Isabel é uma das instituições de ensino fundada pelas Filhas da
Caridade da Congregação de São Vicente de Paulo. A presença das Filhas da Caridade no
panorama educacional brasileiro consta desde a época do Brasil Colônia, quando o Bispo de
Mariana, em Minas Gerais, Dom Antônio Ferreira Viçoso, verificando a carência do povo no
âmbito da educação e formação de todo tipo, solicitou a vinda das irmãs para assumirem a
missão de educadoras, fundando em 1849, o primeiro colégio religioso feminino do país, o
Colégio Providência, em Mariana.
Depois da fundação do Colégio em Mariana pelas Filhas da Caridade, surgiram no Rio
de Janeiro, nos quatro anos seguintes, outras instituições fundadas pelas irmãs: a Santa Casa
de Misericórdia, o Instituto São Vicente de Paulo, o Colégio da Providência e o Colégio
Imaculada Conceição. No entanto, conforme os registros no Projeto Educacional Vicentino

Do Rio de Janeiro, a Companhia das Filhas da Caridade se expandiu
rapidamente para outros estados do Brasil, atendendo a todas as pobrezas e
carências nos hospitais, creches, colégios, casas de idosos ou portadores de
deficiência, nas diversas pastorais e serviços sociais, cumprindo sempre sua
missão de amor: ‘Na escola do Filho de Deus, as Filhas da Caridade
aprendem que nenhuma miséria lhes deve ser estranha’.68

No ano de 1864, chegaram à Petrópolis, vindas do Rio de Janeiro, algumas freiras da
Congregação de São Vicente de Paulo, com a intenção de repousar e de desfrutar dos bons
ares da serra. O grupo de freiras, cuja liderança era ocupada pela irmã Maret, alugou por
5$000rs69 um pequeno chalé, localizado na atual Rua Marechal Deodoro da Fonseca, antiga
Rua Dona Januária.
O vigário da então freguesia de São Pedro de Alcântara, hoje Diocese de Petrópolis,
Nicolau Germaine, um padre francês que chegou ao Brasil em 1854 como sobrevivente de um
naufrágio, ao se encontrar com as irmãs da Caridade, confiou-lhes a educação de meninas
desprovidas de recursos, filhas de famílias petropolitanas muito pobres. Às irmãs ficou a
incumbência de ensinar a essas meninas o catecismo e as primeiras letras. Eram lançadas,
assim, as primeiras sementes do Colégio Santa Isabel, cujo nome é uma homenagem à Rainha
de Portugal e à primeira herdeira do trono brasileiro.
Como era de se esperar, muitas meninas da cidade chegavam ao chalé, em busca de
estudo e proteção. Surgiram, então, as primeiras necessidades, que diziam respeito à expansão
das acomodações, a fim de acolher as alunas e os recursos para cumprir com o compromisso
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do aluguel e outras despesas. Os recursos advindos das doações tornaram-se insuficientes. A
Instituição e as próprias irmãs passavam por uma crise financeira, motivo pelo qual a direção
superiora da Congregação Vicentina decidiu pela retirada das congregadas do estabelecimento
de ensino. No entanto, tal decisão nunca chegou ao seu termo final e as irmãs permaneceram.
Diante do panorama crítico que se descortinava, podendo levar à extinção da atividade
educacional realizada pelas freiras, em 1870, a condessa do Rio Novo70 cedeu às irmãs,
gratuitamente, por um período de cinco anos, um prédio de sua propriedade localizado na Rua
do Imperador nº 58.71
A condessa do Rio Novo havia recebido sua formação intelectual, quando ainda
jovem, no Colégio Imaculada Conceição, em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Colégio
também dirigido pelas irmãs da Congregação de São Vicente de Paula, o que já a tornava,
familiarizada com o trabalho educacional formativo realizado pelas irmãs.
A Escola se mudou para o novo endereço em 1870, contando com 100 alunas que não
pagavam pela formação que recebiam. Contudo, no decorrer dos cinco anos nos quais as
irmãs estavam isentas do aluguel do prédio, o Colégio Santa Isabel cresceu, mas não atingiu o
equilíbrio financeiro suficiente para custear o aluguel, pois até o ano de 1874 só eram
admitidas alunas gratuitas. A partir desse ano, é que a instituição começou a receber alunas
pensionistas pagantes, que não supriam a demanda de gastos com todas as despesas para o
funcionamento do Colégio. Aproximando-se, então, o término do prazo de isenção dado pela
condessa, restava apenas a credibilidade e a confiança que as irmãs haviam conquistado frente
à comunidade e à condessa, fazendo com que ela estendesse a sua generosidade, oferecendo a
venda do prédio por 24$000 rs, que na verdade valia, na época, 45$000 rs.
Apesar da oferta, por parte da condessa, da venda do imóvel por um preço bastante
aquém do devido, as irmãs dispunham em caixa apenas de 5$000. Porém, sob o incentivo do
monsenhor Sanguini, internúncio apostólico, e sob a presidência do bispo Diocesano, Dom
Pedro Maria de Lacerda, foi organizada a Associação Religiosa e Caritativa do Colégio Santa
Isabel, cujo tesoureiro era o padre Nicolau Germaine e cujo secretário, o cônego José Mendes
de Paiva. A Associação tinha o encargo de prover as necessidades do Colégio sob os
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auspícios da Princesa Isabel, e com os auxílios de amigos, logo que o Estatuto da Associação
foi redigido e aprovado pelas autoridades competentes, os sócios fundadores concorreram
com um conto de réis, respectivo ao valor de um título de benemérito.
Dessa forma, a compra do prédio efetivou-se. Abaixo, na Figura 27, vê-se a vista do
Colégio Santa Isabel em destaque a torre de sua capela:

Figura 27: Colégio Santa Isabel.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC72 [1877]
Em 1877 o Colégio começou a funcionar em regime de internato, semi-internato e
externato. Com a construção do prédio novo, em 1889, o Colégio passou a funcionar em
caráter particular. Tanto o internato quanto o externato, abrangendo do Curso Primário ao
Curso Normal, recebiam alunas de todo país, principalmente de Minas Gerais e do interior do
estado do Rio de Janeiro. O Colégio Santa Isabel funciona até os nossos dias, gozando ainda,
de grande prestígio na cidade de Petrópolis.
Outra instituição religiosa que é digna de nota entre os colégios particulares fundados
no oitocentos é a Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo, inaugurada oficialmente no
dia 22 de janeiro de 1871, embora já funcionasse desde 1869. A compra do terreno e dos
móveis para a escola, além de outros utensílios para abrigar confortavelmente as 30 crianças
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que lá residiam, deram início à fundação da escola. O empreendimento educacional se deve
ao sacerdote João Francisco Siqueira que, com o propósito de abrigar meninas órfãs oriundas
da guerra do Paraguai, foi arrecadando fundos com famílias nobres e gente do povo, para dar
cabo de seu sonho de fundar um orfanato que dispusesse de instrução elementar para meninas
desvalidas. Seu empreendimento transforma-se em um marco na educação e referência na
cidade de Petrópolis.
Abaixo, na Figura 28, vê-se a vista do Prédio da Escola Doméstica Nossa Senhora do
Amparo.

Figura 28: Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo.
Fonte: Museu Imperial/Ibram/MinC [1875]

O Amparo, como é conhecido até os nossos dias, ainda funciona como colégio na
cidade de Petrópolis.
A imprensa local evidenciava o trabalho do fundador da Escola, e demonstrava de que
forma ele iria administrar o empreendimento.
A caridade é das virtudes que mais enobrece o homem perante a sociedade
praticando a caridade, porém sem ostentação alguma, o homem cumpre com
um dos mais sagrados deveres da religião e colloca-se sob proteção divina.
Aquelle que põe em pratica essa virtude sem ambicionar mais do que
minorar os males da humanidade sofredora, sem esperar outra recompensa
senão a da bem aventurança eterna como podemos sem receio dizer do
distinto sacerdote o Rvm. Padre João Francisco de Siqueira Andrade, é esse

o verdadeiro apostolo da religião do Cruxificado. Quem visitar em Petrópolis
o estabelecimento da escol doméstica Nossa Senhora do Amparo, bendirá
por certo o infatigável fundador dessa pia instituição, que a custa de penosos
trabalhos tem conseguido abrigar sob tecto hospitaleiro quarenta azyladas
resgatadas por elle aos horrores da miséria. Ninguém por certo se atreverá a
contestar que a escola doméstica de Nossa Senhora do Amparo é um
estabelecimento importante e que sem ser pezado aos cofres públicos presta,
todavia, um relevante serviço ao paiz. O seu instrutor, o padre Siqueira
Andrade é um sacerdote que por suas virtudes e illustração tornou-se credor
da estima, do respeito e da consideração de todos que o conhece, e jamais
deve temer que espíritos invejosos possão abalar-lhe a bondosa reputação
que com justiça tem firmado, não só em Petrópolis como em todos os
lugares para onde o tem levado as suas santas peregrinações. Essas esmolas
que, com sacrifícios da sua dedicada saúde, elle obtêm da caridade publica
são fielmente empregadas nas obras que está construindo, no custeio do seu
estabelecimento cujas despezas bem se podem avaliar à vista do crescimento
do número de azyladas que já existe no mesmo estabelecimento. Sendo suas
intenções legar à cidade de Petrópolis um grandioso estabelecimento de
caridade, e não tendo até o presente recorrido ao auxilio de seus habitantes,
elle pretende o fazer no dia 2 de fevereiro próximo vindouro, com o bazar
beneficente que está mandando construir ao lado do passeio publico.
Estamos convencidos que sendo essa ideia quão feliz humanataria,
encontratá da parte da população petropolitana a mais concurrencia e
animação possível, pois além de ser uma festa de caridade, o seu producto
reverterá em favor de quarenta meninas desvalidas, ás quaes o padre
Siqueira Andrade quotidianamente distribue o pão do corpo e da e do
espírito (O Mercantil, 16 de janeiro de 1875, sábado, ano XIX).

Outros colégios particulares funcionaram na Petrópolis oitocentista, como o Collegio
Paixão e o Americano, demonstrando uma peculiaridade em relação à capital da Província, e
as demais cidades, de possuir muitas escolas, tanto no âmbito público, como no âmbito
privado.
Petrópolis pode ser considerada uma das principais localidades brasileiras no que se
refere ao quantitativo e à qualidade das modalidades de educação existentes, com destaque
para os colégios particulares.

3.4 A Instrução pública para imigrantes e brasileiros

Quanto à Instrução pública, os registros encontrados indicam que oficialmente até
1850, Petrópolis contava apenas com estabelecimentos públicos encarregados da oferta de
ensino primário, a instrução primária colonial destinada aos filhos dos imigrantes alemães e a
instrução primária nacional que atendia aos demais alunos. Isso porque somente no final do
ano de 1849, surgiram novas normas para reorganizar e atualizar a instrução nas Províncias

baixadas pelo “Regulamento de Instrução Primária” e pelo “Regulamento de Instrução
Secundária”, o que trouxe mudanças no panorama educacional de Petrópolis. De acordo
Vasconcelos:
Além disso, as escolas públicas eram poucas e a qualidade do ensino,
duvidosa. Pior do que isso para aqueles pais era constatar que as escolas
permitiam a mistura de crianças e jovens de categorias sociais diferentes.
Temiam a possibilidade de surgirem laços de amizade entre seus filhos e
colegas desfavorecidos. Some-se a isso o fato de que a educação nas escolas
implicava, obviamente, a divisão dos alunos em classes e o ensino coletivo.
Essa proposta era bastante polêmica. Considerava-se que a uniformidade do
conteúdo poderia ter nefastas conseqüências intelectuais. Como todos
tinham que acompanhar o mesmo ritmo, o ensino inevitavelmente se
nivelaria por baixo, para ajustar-se “ao talento e viveza do mais indolente e
estúpido da classe”, afirmava em 1788 um articulista anônimo do Jornal
enciclopédico, publicado em Portugal (2009, p.2).

Conforme relatórios e documentos pesquisados, o ensino, já na Petrópolis Colônia, era
distribuído em três formas: colonial, público e particular. O colonial também denominado de
“escolas alemãs” era oferecido aos filhos dos colonos e transmitido em alemão. No Relatório
de José Maria Jacinto Rabelo, diretor da Colônia de Petrópolis em 1855, constava
oficialmente a seguinte divisão:

1- Instrução Pública Colonial destacando a existência de três escolas para os
filhos dos colonos e eram em língua alemã e só rudimentos da língua
nacional, mas alguns já sabem ler sofrivelmente o português.
2- Instrução Pública Nacional com duas escolas públicas uma para o sexo
feminino regida por D. Zeferina Josefa Pinto de Bulhões e outra para o sexo
masculino sob a direção de Jesuíno José Alves.
3- Instrução Pública Particular com quatro colégios:
Colégio de Petrópolis, do Dr. Henrique Kopke, o Colégio João Batista
Calógeras de Instrução Secundária, o Colégio de Jacinto Augusto de Matos e
o Colégio Feminino de Alphonse Diémer (CASADEI 1991, p.61).

Como se observa, enquanto em algumas localidades da Província do Rio de Janeiro
havia uma, ou até nenhuma escola pública ou particular, em Petrópolis o cenário era bastante
diferenciado com um número significativo de escolas para os diferentes extratos que
formavam o contingente populacional da cidade, além de estabelecimentos particulares
reconhecidos nacionalmente.
No Brasil, de maneira geral, as ações promovidas pelo estado no tocante à oferta de
instrução primária eram tímidas, avançado o século XIX, isso porque a sociedade burguesa se
organizou e implementou um projeto educacional próprio como citado por Sylvia Lenz:

[...] a maioria das crianças cujos pais que eram negociantes e artífices bem
sucedidos, eram enviadas para estudar ou aprender seu ofício em sua terra
natal. As filhas da elite, nacional e estrangeira, católica e protestante, eram
formadas em um educandário regido por diretoras católicas e protestantes, e
seu eclético programa escolar [...] (LENZ, 2007 p. 119).

A ideia de divisão das escolas passava pela questão majoritariamente econômica, cujo
valor religioso estava especificado nos arranjos maiores. A divisão entre os jovens e crianças
se dava prioritariamente na escola num modelo que se seguiu como parâmetro de escolhas
futuras para as classes, entre elas a direção do ofício seguido entre gerações.
A educação, nesse cenário, passava a ser defendida como processo de reconstrução e
organização da experiência.
[...] com a adoção do método de ensino intuitivo73, pretende-se educar a
criança a partir de novos padrões intelectuais, que têm sua origem numa
nova concepção sobre o conhecimento, que postula a origem das ideias nos
sentidos humanos e que, aplicada ao ensino, pretende formar indivíduos que
usem menos a memória e mais a razão e que valorizem a observação e o
julgamento próprios como meios de construção do conhecimento e da
implementação das atividades produtivas (VALDEMARIN, 1998, p. 80).

Desssa forma, a cidade foi sendo construída de maneira única, por abrigar, num
mesmo lugar, Colônia e Corte. Todos foram obrigados a dividir os mesmos espaços físicosgeográficos (VASCONCELOS, 1995, p. 85).
Em Petrópolis havia, ainda, uma peculiaridade no ensino público, as escolas alemães,
destinadas aos imigrantes dessa origem, recebiam lugar de destaque, como se pode aferir no
Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro de 01 de julho de 1861.
As 4 escolas publicas allemãs de Petrópolis, das quaes uma é destinada
exclusivamente ao sexo feminino, são frequentadas por 239 meninos em 261
meninas. O ensino nestas escolas é dado com proficiência: as informações
sobre ellas ministradas pela directora de instrução são muito lisonjeiras, e
fora para desejar que os alumnos das nossas escolas apresentassem o mesmo
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desenvolvimento e progresso que fazem em seus estudos os alumnos
allemães. Lembra, e com rasão, o diretor da instrucção a conveniência de
dotar melhor a condição destes professores e igualar os seus vencimentos aos
dos de 1° classe. É intuitivo que os preceptores allemães estão mal
remunerados: entendo, pois, que uma vez que elles se mostram bem
compenetrados de seus deveres e preenchem dignamente o magistério,
conviria classificar essas escolas e atribuir aos respectivos professores
vencimentos em relação à cathegoria dellas, parecendo-me pouco a
concessão de vencimentos iguaes aos do professor de 1° classe (BRASIL,
Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro de 01 de
julho de 1861).

Em meados de 1863, o número de estudantes alemães era mencionado nos Relatórios
provinciais de maneira separada das escolas públicas nativas, como consta no Relatório
apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, na segunda sessão do dia 14 de
fevereiro de 1863.
O numero dos alumnos matriculados nas Escolas publicas de instrução
primária sobe a 6,687 conforme declara a Directoria de Instrucção, sendo
4,361 do sexo masculino, e 1,813 do feminino, além de 257 meninos e 256
meninas das Escolas allemães de Petrópolis (BRASIL, Relatório apresentado
à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro de 14 de fevereiro de 1863).

Constata-se o grande destaque, em números de alunos, que Petrópolis tinha em relação
à Província do Rio de Janeiro, aproximadamente 14% dos alunos da escola pública de
instrução primária estudavam nas escolas para os colonos alemães. Outro destaque é o
número de meninas, diferentemente de outros lugares, onde se verifica um número
desproporcional na matrícula de ambos os sexos, Petrópolis evidencia as questões de gênero
de maneira bem equilibrada.
Uma década depois, as escolas alemãs continuaram sendo mencionadas nos
Relatórios, evidenciando a categoria de escola alemã e pública, como se pode verificar no
Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro do dia 14 de março de 1871.
Segundo o ultimo relatório do Director da Instrucção achavão-se criadas na
província na data, em que assumi a sua administração, 220 escolas publicas de
instrucção primaria, inclusive 21 das que foram creadas pelo Decreto n. 1470
de 3 de Dezembro de 1869, e as 4 escolas allemães existentes em Petropolis,
pagas pelas cofres proviciaes (BRASIL, Relatório apresentado à Assembleia
Provincial do Rio de Janeiro em 14 de março de 1871).

Em 1885, o Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro é muito
mais preciso e exemplifica o panorama geral da Província. Neste período, o que ainda
impressiona é o número elevado de escolas para meninas, o que coloca a cidade de Petrópolis

em lugar de destaque em relação a outros lugares da Província. Abaixo, na Figura 29, o
quadro retirado do Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro em 1885,
demonstra a quantidade de escolas públicas mistas em Petrópolis:

Fonte: Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro
08 de agosto de 1885, p. 5.

Contudo a modalidade pública não era o maior destaque de Petrópolis no âmbito
educacional, mas era significativa a sua presença e importância, principalmente, para
imigrantes e filhos e imigrantes.

3.5 Petrópolis: cidade referência de educação na Província do Rio de Janeiro

Nos itens anteriores, além de situar o panorama educacional do Império, buscou-se
demonstrar como Petrópolis era um diferencial na educação da Província do Rio de Janeiro.
No Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro na segunda sessão da
vigésima terceira legislatura, no dia 08 de setembro de 1857 comprova-se que:
Existem actualmente na Província 10 collegios particulares d’instrucção
secundaria, sendo 8 para o sexo masculino e 2 para o feminino: em todos
elles ensinão-se também as matérias que constituem a instrucção primaria.
Forão frequantados durante o anno ultimo por 630 meninos e 67 meninas.
Existe mais uma aula particular de latim que teve 10 alumnos. Estes
estabelecimentos estão distribuídos pela maneira seguinte: Existe em
Petropolis dous collegios particulares de instrução secundaria, dirigidos um
pelo Brasileiro naturalisado João Baptista Callogeras e o outro por Henrique
Kopke também Brasileiro naturalisado. Ambos estes estabelecimentos datão
de 1851.O Collegio Callogeras é actualmente frequentado por 127 alumnos,
sendo 113 interno, dos quaes 99 contribuintes e 14 externos, dos quaes 9
contribuintes e 5 gratuitos. Destes alumnos 58 estão na aula preparatória e 69
no curso secundário que consta das seguintes materiais: latim, portuguez,
fracez, inglez, mathematica, historia, geographia, rhetorica, philosophia,
grego, allemão, italiano. A pensão neste collegio é de 135$000 réis por
trimestre e mais 25$000 réis pagos na entrada. Por deliberação presidencial
de 30 de Abril de 1856 e em virtude do decreto provincial n° 819 de 17 de
Outubro de 1855, aceito o offerecimento que fez o director de receber

gratuitamente 5 alumnos internos que fossem designados pela presidência,
foi este collegio subvencionado com a quatia annual de 4:000$ rs. O
Collegio Kopke é frequentado actualmente por 82 alumnos internos, dos
quaes 79 contribuintes e 3 gratuitos. Estes alumnos estudão as seguintes
matérias; a saber: 2 syllabario, 11 leitura, 60 grammatica, 81 francez, 81
inglez, 5 allemão, 81 arithmetica, 5 algebra, 5 geographia, 17 historia, e 19
musica. Neste collegio não se admittem externos, os internos pagão 20$ réis
na entrada e 40$ réis mensaes pelo ensino de todas as matérias, á excepção
de musica, desenho, dansa e esgrima (BRASIL, Relatório apresentado à
Assembleia Provincial do Rio de Janeiro em 08 de setembro de 1857).

Em Niterói, então capital da Província, existia apenas um colégio:
Um collegio particular existe na capital, dirigido pelo cidadão José Alves da
Silva Carneiro: começou a funccionar o anno passado, e conta actualmente
com 86 alumnos, sento 78 contribuintes e 8 gratuitos. Estes alumnos estudão
o seguinte: - alphabeto e syllabario, 14; soletração, 25; leitura, 50;
grammatica e arithmetica, 29 (BRASIL, Relatório apresentado à Assembleia
Provincial do Rio de Janeiro em 08 de setembro de 1857).

Verifica-se, portanto, que cerca de 30% dos alunos matriculados em toda a Província
do Rio de Janeiro se encontravam em Petrópolis e que a “cidade do Imperador” tinha maior
destaque na área da educação escolar do que a própria capital da Província.
Os fatores que levaram Petrópolis a uma posição de destaque no cenário educacional
da Província do Rio de Janeiro remontam a formação da própria cidade, como cidade da Corte
e da aristocracia da Província. A organização educacional em Petrópolis refletia os ideais do
Império para com a educação, especialmente das elites, com a existência de serviços
educacionais tanto para meninos como para meninas, este com muita igualdade de
distribuição, visto que o quantitativo feminino era muito próximo do masculino.
Petrópolis também foi cenário para a prática recorrente das elites de utilização da
educação doméstica, especialmente com a contratação de preceptores e professores para
ensinar as crianças em suas próprias casas. A educação das Princesas, neste sentido, fez
reverberar modelos de educação em Petrópolis que a elite buscava copiar. Os estudos de
Aguiar (2012) relatam que as Princesas eram educadas, durante por boa parte do ano, em sua
residência de verão. Além do destaque por ser residência das Princesas e de suas preceptoras,
Petrópolis sobressaia, também, na modalidade privada, com colégios de renome nacional que
despontavam e atraiam a elite da Província, para os ares da serra.

A educação pública era uma constante preocupação do governo da Província,
observada nos Relatórios apresentados à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, porém não
era satisfatória a quantidade de estabelecimentos de educação e muitas crianças ficavam sem a
possibilidade de estudar. A inoperância do sistema público era assinalada nos Relatórios,
como no dia 1° de julho de 1889:

Cada vez torna mais imperiosa a necessidade de rever as leis e regulamentos
relativos à Instrução Publica, para acomnoda-las ás circunstancias actuaes, e
corrigir defeitos bem conhecidos que difficultam a marcha progressiva do
ensino e contra os quaes se quebram todos os esforços administrativos
(BRASIL, Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro
em 1° de julho de 1889).

E, ainda, no Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro, do dia
27 de julho de 1889:

Segundo os últimos dados estatísticos, funccionarão, o anno próximo
passado, 439 escolas, ascedendo a fraquencia ao total de 19.000 alumnos de
ambos os sexos. Tanto basta para romper o véo que encobre o triste estado
da instrucção popular na província. Apenas a oitava parte da população
infantil participa de seus benefícios. Mais de cem mil crianças, são
abandonadas à penúria à desesperança e aos vícios inevitáveis na vida dos
analphabetos, representando força immensa desaproveitada nas grandes lutas
pela civilisação pela pátria e pela humanidade (BRASIL, Relatório
apresentado à Assembleia Provincial do Rio de Janeiro em 27 de julho de
1889).

Em Petrópolis a educação apresentava-se relativamente diferente de outros lugares da
Província, o número de crianças letradas de ambos os sexos nas modalidades doméstica,
pública e privada era considerável. Abaixo, a Figura 30, apresenta o quadro de matrículas nas
escolas públicas em 1888, constante do Relatório apresentado à Assembleia Provincial do Rio
de Janeiro, do dia 08 de agosto 1888.

Fonte: Relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro
em 08 de agosto de 1888, p. 9.

Petrópolis, além de ter um número considerável de alunos, evidencia questões de
gênero, tendo mais alunas matriculadas do que alunos, comprovando, assim, que havia um
quantitativo significativo de estudantes também nas escolas públicas instituídas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo demonstrou que a cidade de Petrópolis teve sua trajetória histórica
intimamente vinculada ao Império. Os motivos para que tenha sido criada dizem respeito a
um movimento de classe, a razões naturais e à própria dinâmica da colonização. Com o
objetivo de clarificar as consequências abordadas no espaço-tempo proposto, de 1856 a 1889,
a pesquisa fez uma digressão sobre as formações originárias do lugar e seu processo de
ocupação.
Dois fatos ganharam relevância para a historicização proposta: a vinda da Corte para o
Brasil, com suas implicações econômicas, fazendo com que as sesmarias fossem vendidas,
dando origem a fazendas, sítios e propriedades, processo esse que acabou por intensificar a
povoação da região aqui abordada; e a imigração que teve um papel bastante relevante no
crescimento da cidade. É a partir da criação da Colônia de imigração que o planejamento dos
espaços e a identificação de necessidades da imigração protagonizaram a elevação à cidade.
Nesse contexto, observa-se o debate em torno das políticas educacionais adotadas pelo
Império e a comparação de modelos que oscilavam entre o público e o privado, permitindo
que se tenha uma dimensão das concepções reinantes que dirigiam a empreitada de constituir
uma estrutura educacional capaz de cumprir sua missão. As modalidades de ensino vão
aparecendo como maneiras de contemplar o conjunto de expectativas das elites, ganhando
destaque a educação doméstica, a particular e a escola pública. São introduzidos também os
professores particulares, os preceptores e as aulas domésticas.
No ensino privado o que se vê é o aparecimento de escolas confessionais e escolas
laicas. Essa aparente dicotomia, não continha, na prática, uma oposição, ambas carregavam a
responsabilidade de expandir a rede de possibilidades para fins educacionais. Além disso, a
instrução para imigrantes e para brasileiros, demonstra os movimentos iniciais de um sistema
educacional em formação. Nessa perspectiva, Petrópolis acaba por se tornar referência
educacional na Província do Rio de Janeiro.
O estudo histórico aqui desenvolvido, que utilizou como fonte um vasto aparato
documental, demonstrou que o objetivo exploratório de apresentar um quadro sobre as
modalidades de educação praticadas em Petrópolis na segunda metade dos oitocentos,
comprovou a existência das escolas públicas, privadas e também da educação doméstica. A
diversidade de maneiras e estratégias relativas à educação da Corte, da aristocracia, dos
colonos e dos brasileiros estiveram presentes em Petrópolis desde a sua fundação. Ter seguido

modelos europeus não impediu adaptações, pelo contrário, verifica-se a implantação de um
sistema educacional que dava conta da demanda e ainda se tornou um modelo a ser copiado
por outras cidades da Província e até do país. O esforço do próprio Imperador, que desde
sempre tratou da educação, pelo menos em suas falas e suas visitas pelas escolas, deixou uma
marca na estruturação da rede educacional originária de Petrópolis.
O presente estudo pretendeu apresentar uma contribuição ao preenchimento de lacunas
na historiografia, não apenas de Petrópolis, mas da educação, a medida que “traz à tona”
alguns aspectos não estudados, ou até negligenciados da história.
Ao revisar o contexto educacional oitocentista de Petrópolis, observa-se a convivência
das três modalidades de educação existentes naquela época, bem como das inúmeras
possibilidades que essas instituições permitiam às populações que residiam nessa cidade.
Reconhecido ora pela imigração alemã, ora pelos afamados colégios particulares
laicos e religiosos, o estudo sobre a educação petropolitana em seus primórdios, procurou
reunir essas três configurações, resultando em um compêndio que demostra, talvez, um dos
mais importantes sistemas educacionais brasileiros, a medida que congregava em uma mesma
localidade opções de educação pública, privada e doméstica, para uma população
relativamente pequena e cujo número de atendimentos superava, em proporção de habitantes,
todas as outras localidades da Província.
Certamente, que, um único estudo não é suficiente para apresentar um panorama da
situação privilegiada em termos educacionais da cidade de Petrópolis, desde a sua criação até
o final do Império, todavia pode sugerir pistas a outros pesquisadores que venham a
complementar essa investigação com outras fontes e outros “olhares”.
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