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Introdução 

 

 

 Em Dezembro de 1883, os moradores da cidade da Lapa, na Província do 

Paraná, foram informados de que 

 

É obrigatória a freqüência das escolas de ensino primário nas cidades, vilas e 
povoações da Província para todas as crianças; sendo dos 7 aos 14 anos de 
idade para o sexo masculino, dos 7 aos 12 anos para o sexo feminino. 
Parágrafo único: Estão compreendidos nas disposições deste artigo os 

ingênuos da lei de 28 de setembro de 1871. (Regulamento do Ensino 
Obrigatório, 3 de Dezembro de 1883, art. 1º, grifos meus) 

 
 

Se não era novidade decretar na Província a obrigatoriedade do ensino primário, 

era a primeira vez que se demarcava no Paraná, via legislação, como deveria ser um 

aspecto da educação dos ingênuos – os filhos livres da mulher escrava, assim nascidos 

em virtude da Lei de 28 de setembro de 1871 – no que dizia respeito ao acesso à 

instrução primária nas escolas públicas do Paraná. Não apenas indicava, mas, diga-se de 

passagem, obrigava os senhores das mães ou protetores dos filhos livres destas a assim 

proceder, sob pena de serem enquadrados nos rigores da lei1. 

Mas, qual foi o impacto dessa determinação legal na Província sobre a vida e o 

cotidiano dos ingênuos – os “beneficiados” com a obrigação de serem enviados à escola 

– e das famílias que os abrigavam? Será que eles realmente freqüentaram-nas? É 

possível saber como foram suas trajetórias no interior das salas de aula? Apresentar 

algumas das respostas obtidas para tais questões a partir da análise das experiências 

históricas ocorridas numa das localidades do Paraná, a cidade da Lapa, entre os anos de 

1880 a 1887, é o objetivo da presente comunicação. 

A cidade da Lapa surgiu ainda no século XVIII, como um pouso para as tropas 

que vinham de Viamão, na Província de São Pedro do Rio Grande do Sul rumo à 

Sorocaba, na Província de São Paulo, para a grande feira de animais que lá se realizava 

todos os anos. Ao longo do século XIX o pouso tornou-se vila e em 1871 a Vila foi 

                                                 
1  As sanções previstas iam da advertência verbal até o pagamento de multas que poderiam chegar a 

20$000 (Regulamento do Ensino Obrigatório, 1883, artigos 30 a 34). 



elevada à categoria de cidade. Nas duas últimas décadas do período imperial, segundo 

as listas para o fundo de emancipação de 1876, ela era também o maior reduto da 

escravidão na Província do Paraná, com um total de 1.079 cativos (GRAF, 1981, p. 66). 

Entre 1871 a 1886, quando os batismos dos ingênuos foram registrados em um livro em 

separado, nasceram na cidade 505 filhos livres da mulher escrava, sendo 250 meninos e 

255 meninas. Destes, 30 foram registrados como filhos legítimos, isto é, com pai e mãe 

conhecidos. Os demais foram considerados filhos naturais, registrados no nome de suas 

mães escravas (Livro de Batismo de Ingênuos, 1871-1886). Embora seja certo que 

muitos desses pequenos tenham vindo a óbito ao longo do período, esses números dão 

uma idéia aproximada do contingente de ingênuos que na década da abolição 

circulavam pelas fazendas, casas e ruas da cidade.  

Quando do decreto da Lei da Obrigatoriedade em 1883, existiam na Lapa quatro 

escolas públicas: duas cadeiras para o sexo masculino, uma para o sexo feminino e uma 

escola noturna. Em 1884 foi aberta uma quinta escola, promíscua, para tornar possível a 

efetivação do ensino obrigatório. Também duas escolas particulares estavam em 

funcionamento nesse mesmo período. Outro passo para a execução da lei foi o 

arrolamento escolar, o levantamento do nome de cada criança, do pai ou protetor (no 

caso dos ingênuos), da distância de sua residência em relação à escola mais próxima e a 

escola que freqüentava ou deveria passar a freqüentar. Para tanto, a cidade foi divida em 

quatro distritos, cada um sob a responsabilidade de um superintendente. Foram 

arroladas as crianças de 7 a 14 anos. Ao longo do ano, também, cada superintendente 

elaborou um mapa trimestral informando sobre a matrícula e freqüência dessas crianças 

nas escolas onde estariam recebendo instrução. 2 

De acordo com Veiga (2008) e Mattoso (1988) é difícil narrar uma história do 

negro no Brasil e mais ainda da criança negra, pelo fato de que não possuindo o poder 

da escrita e sendo tratados como menores pela lei, até mesmo após chegaram à idade 

adulta, deixaram poucos vestígios de suas experiências. Com efeito, na maioria das 

vezes, o que nos chega é a presença do negro mediada pelo olhar do branco e então 

entra em jogo a criatividade do historiador para a produção de suas fontes. Trata-se de 

um exercício onde a intuição alta – aquela que segundo Carlo Ginzburg se constitui na 

capacidade de passar do visível para o invisível, por meio de indícios (GINZBURG, 

                                                 
2  Segundo o Regulamento do Ensino Obrigatório, o arrolamento deveria ocorrer todos os anos, no início 

de janeiro. Para a Lapa, dispomos da documentação do arrolamento ocorrido em 1884 e alguns dos 
mapas trimestrais do 3º Distrito Escolar desse mesmo ano. 



1989, p. 179) – tem importância considerável. Um desses indícios que serve de ponto de 

partida para a investigação em questão são os mapas do arrolamento escolar e os mapas 

trimestrais produzidos ao longo de 1884 pelos superintendentes dos distritos de 

Obrigatoriedade Escolar da Lapa, informando dados sobre as crianças em idade escolar 

de cada casa da cidade, por meio dos quais é possível tomar contato com os ingênuos 

que deveriam freqüentar as escolas. Tais sujeitos podem nos revelar algo sobre suas 

trajetórias escolares se nos dispusermos a perseguir o que Ginzburg chama de o fio do 

nome, “o fio de Ariadne que guia o investigador no labirinto documental (...) que 

distingue um indivíduo do outro em todas as sociedades conhecidas: o nome.” 

(GINZBURG, 1990, p. 174). Contudo, é um problema notório para os historiadores que 

se ocupam da história do negro, o fato de que a maioria dos filhos de escravos possuía 

apenas o primeiro nome e ocasionalmente emprestavam o sobrenome do seu senhor. 

Será que estamos então munidos com o fio do nome, mas presos e perdidos no labirinto 

do anonimato? Defendo que não, pela razão de que estas crianças não estavam sozinhas 

nem “perdidas” na cidade da Lapa, mas em relação com outros sujeitos dos quais temos 

informações mais abundantes, estando assim inseridas na vida da própria cidade, numa 

religião e também, em alguns casos, na escola, de forma que por meio de fontes 

produzidas nestes outros espaços (o Livro de Batismo de Ingênuos e a documentação 

escolar) se tornou possível confrontar as informações que faltavam e assim desenrolar o 

fio do nome, identificando adequadamente cada um desses personagens que 

pretendemos acompanhar.  

O Livro de Batismo, com os registros realizados pelo pároco local, ao indicar o 

nome, lugar de nascimento, filiação, cor da pele, nome de padrinhos e do(s) senhor(es) 

da(s) mãe(s), inscreveu essas crianças numa cidade, como tantas outras do Império, que 

se deparou com a exigência legal de as acolher e proteger. Já a documentação das 

escolas – e aqui me refiro a livros de matrículas, mapas escolares e ofícios – produzida 

por professores, inspetores e superintendentes do Ensino Obrigatório, legou para o 

historiador uma imagem das crianças que freqüentaram esses espaços de instrução, que 

ainda que nos chegue difusa e fragmentada, produzida pelo adulto – e nesse ponto 

narrar a história da criança branca pode ser tão difícil quanto a da criança negra –, evoca 

a presença da criança e alguns dos modos pelos quais ela foi percebida por esses 

sujeitos no contexto de produção dessa documentação.  

Em função das fontes localizadas, concentro minha análise nos ingênuos 

residentes no 3º Distrito Escolar da Lapa, para por meio da prosopografia selecionar 



alguns casos singulares, a partir dos quais sinalizo algumas possíveis regularidades nas 

experiências em torno da escolarização dos filhos livres da mulher escrava naquela 

região da cidade3. Em relação a esse distrito, foi localizado um mapa do arrolamento, 

datado de janeiro de 1884, um mapa trimestral de março do mesmo ano e um terceiro 

mapa, cuja data de produção mais provável é o ano de 18844. Tais mapas, especialmente 

este último, servem aqui como porta de entrada que nos dá acesso às experiências em 

torno da escolarização dos ingênuos na cidade da Lapa. 

 Uma última questão, sem a qual não podemos prosseguir, é de caráter teórico-

conceitual. Ao fazer uso neste trabalho do termo negro não pretendo referir-me à 

configuração racial dos ingênuos do 3º Distrito da Lapa, algo que demandaria outro 

conjunto de fontes das quais não disponho no estágio em que apresento esta 

comunicação. Como já alertou Mariléia dos Santos Cruz, este é um termo que atrás da 

aparente homogeneidade esconde uma pluralidade de possibilidades (CRUZ, 2009, p. 

113). Assim, ao utilizá-lo, faço-o com a intenção de destacar um grupo étnico-racial, na 

perspectiva apontada por Eliane Peres, “no intuito de transcender os aspectos biológicos 

e designar grupos de pessoas identificadas histórica e culturalmente.” (PERES, 2002, p. 

84). O que unia os negros ingênuos da Lapa era o fato de serem crianças, livres, mas 

nascidos de mães escravas, possivelmente com irmãos escravos, criados sob os 

auspícios e proteção de um senhor, a quem coube a partir de 1883 não apenas prover 

seus protegidos com o alimento do corpo e o teto de uma casa, mas o alimento do 

espírito – a instrução – e o teto de uma sala de aula. 

Este texto se divide em duas partes. Na primeira, visitaremos algumas das casas 

do Terceiro Distrito Escolar da Lapa, em busca de ingênuos em idade de freqüentar a 

escola e os modos como essas famílias que os abrigavam encararam essa questão. No 

segundo, é a vez de visitarmos as escolas da cidade, “inspecionando” e verificando 

quem são os ingênuos que efetivamente as freqüentaram. Se na primeira parte nos 

serviremos do recorte temporal pontual, aquele que Paul Veyne define como 

acontecimento, “corte que operamos livremente na realidade” (VEYNE, 1971, p. 53), na 

segunda parte nos movimentaremos diacronicamente, tentando perceber em que medida 

o acontecimento da obrigatoriedade escolar nos ajuda a perceber a experiência mais 

ampla da escolarização dos ingênuos da cidade da Lapa entre 1880 a 1887.  

                                                 
3  O terceiro distrito escolar da Lapa constituía-se de quase todo o perímetro urbano da cidade em 1883. 
  
4  Tal datação foi feita com base nas idades dos ingênuos indicadas nessa fonte, haja vista que coincidem 

ou se aproximam muito daquela calculada a partir dos registros de Batismo.  



1. Em visita às casas do Terceiro Distrito 

 

Começamos nossa narrativa em janeiro de 1884. Foi por essa época que o 

Tenente Joaquim Rezende Correa de Lacerda, superintendente do 3º Distrito Escolar da 

Lapa deve ter dado início à tarefa de realizar o arrolamento escolar dos pequenos 

habitantes das casas localizadas nos Largos da Cadeia, da Laranjeira e da Matriz, ruas 

do Cotovelo e dos Rezendes bem como as suas transversais. (Plano de Divisão da 3ª 

Circunscrição do Ensino Obrigatório da Lapa, 1883)5 Para esse trabalho ele pode ter 

usado do mesmo estratagema de seus colegas de superintendência, isto é, solicitando 

por si ou por meio de alguém de sua confiança que os próprios chefes de família 

fornecessem as informações necessárias (Relatório 3ª Circunscrição do Ensino 

Obrigatório, 1884, p. 225). Afinal, sendo também ele um morador deste distrito, tomou 

as devidas precauções para não ficar indisposto com os vizinhos, que ao longo do ano 

estariam sob sua constante vigilância a fim de que as crianças arroladas aqui 

freqüentassem efetivamente as escolas da cidade. Não se tem notícia de nenhuma tensão 

ou resistência dos chefes de família em fornecer as informações solicitadas, mas 

percebe-se certo cuidado por parte dos superintendentes em não diminuir a autoridade 

dos pais (dentro dos limites daquilo a que estavam sendo obrigados). Para apresentar os 

resultados do arrolamento, o Tenente Rezende elaborou um mapa contendo o nome de 

87 crianças, no qual não foi informada a condição de cada uma, se livre ou ingênua 

(Mapa do Arrolamento Escolar 3º Distrito, 1884). Por meio do cruzamento de 

informações com o livro de batismo, sabemos que 14 eram ingênuos. 

Passados dois meses, encontramos Joaquim Rezende elaborando o primeiro 

mapa trimestral, onde deveria informar se as crianças arroladas no início do ano 

estariam ou não freqüentando as escolas públicas ou particulares ou ainda, recebendo a 

instrução no seio da própria família. Dessa vez identifica 85 crianças, das quais ele 

próprio nos informa, 12 são ingênuas (Mapa Trimestral do 3º Distrito, março de 1884). 

A discrepância fica por conta do fato de que, até onde foi possível perceber, era comum 

os ingênuos estarem sob a proteção de diversos senhores e conseqüentemente, 

mudarem-se de residência e de distrito. De maneira especial, o mapa revela que 13 

crianças ainda não recebiam instrução, dentre as quais 5 ingênuos. 

                                                 
5  Não confundir 3ª Circunscrição com 3º Distrito. O primeiro termo designa a cidade da Lapa como um 

todo, uma vez que cada cidade da Província constituía uma circunscrição do Ensino Obrigatório. Já 3º 
Distrito designa, como estamos vendo, uma das quatro regiões em que foi divida a cidade da Lapa.  



Estamos agora em algum período entre junho e dezembro de 1884, quando um 

novo mapa, o último de que dispomos, foi elaborado para o Terceiro Distrito. Com base 

nele, foi possível construir o quadro abaixo, onde nos aproximamos da intimidade das 

famílias ali domiciliadas e das condições de instrução das crianças encontradas naquelas 

residências: 

 

Quadro 1 – Famílias e crianças residentes no Terceiro Distrito da Lapa (1884) 

No Residência Crianças 

Livres 

Escola Ingênuos Escola 

1 Manoel Correa de Lacerda 4 meninos Particular 1 menina Promíscua 
2 Joaquim R. Correa de Lacerda 1 menino Particular   
3 Antonio Pacheco Lima 1 menino 

2 meninas 
Particular 2 meninas Promíscua 

4 Eugênio Westphalem   1 menino Noturna 
5 Gertrudes “de tal” 1 menino   Não freqüenta 
6 Chartespol 1 menino 2ª cadeira M.   
7 José Santos Pacheco Lima 2 meninas 

4 meninos 
Particular 

2ª cadeira M. 
  

8 Antonio Teixeira da Silva 1 menina Promíscua   
9 Benedito Siqueira Cortes 3 meninas 1ª cadeira F.   
10 Maria Eufrásia 1 menina 1ª cadeira F.   
11 Maria dos Santos 1 menina 1ª cadeira F.   
12 Jorge Doepfer 2 meninos 1ª cadeira M.   
13 Antonio F. A. Ribas 1 menino 1ª cadeira M.   
14 José Américo Gomes 1 menino 2ª cadeira M. 1 menino 

1 menina 
1ª cadeira M. 
Promíscua 

15 Manoel Pacheco Carvalho   1 menino 1ª cadeira M. 
16 Jacinta Correa 1 menino Promíscua   
17 Belarmino José Barbosa 2 meninos 2ª cadeira M.   
18 José Soares de Siqueira 2 meninas 

2 meninos 
1ª cadeira F. 
2ª cadeira M. 

  

19 Francisco Teixeira Sabóia 2 meninas 
1 menino 

1ª cadeira F. 
1ª cadeira M. 

  

20 Porcidonia de Faria 1 menino 2ª cadeira M   
21 Clara de Faria 1 menino 1ª cadeira M.   
22 Augusto Charlot 1 menino 

1 menina 
1ª cadeira M. 
Promíscua 

  

23 Gertrudes Portes   1 menina Promíscua 
24 Antonio Pereira Linhares 1 menina 

2 meninos 
Particular 
Em casa 

1 menino Em casa 

25 Américo Pereira Rezende   2 meninos 1ª cadeira M. 
26 Gabriel Manoel Pereira 1 menina 

1 menino 
1ª cadeira F. 
2ª cadeira M. 

  

27 Antonio Bueno Ribas 1 menino 
2 meninos 

Noturna 
1ª cadeira M. 

  

28 Pedro Fortunato Magalhães   2 meninos 2ª cadeira M. 
29 José Vidal Alves 2 meninos 

1 menina 
Promíscua 
Promíscua 

  

30 Francisco de Assis 1 menina Promíscua   
31 Salvador de Castro 1 menino 2ª cadeira M.   
32 Maria do Carmo 2 meninos 

1 menina 
1 menino 

1ª cadeira M. 
Promíscua 

Não frequenta 

  

33 Manoel C. de Loyola 1 menina Promíscua   



34 Rosa Pires 1 menino 2ª cadeira M.   
35 Caetano Cunha   1 menino Não freqüenta 
36 José Maximiano de Faria 1 menino 

1 menina 
2ª cadeira M. 
Particular 

1 menino Noturna 

37 Rafael Antunes Santos 1 menino 1ª cadeira M.   
38 Belarmino Barbosa 1 menina 1ª cadeira F. 1 menina 1ª cadeira F. 
39 Pedro Fortunato Jr. 4 meninos 2ª cadeira M.   
40 João Francisco Mariano 2 meninos 2ª cadeira M.   

Fonte: Mapa “Relação das Crianças do Terceiro Distrito Escolar” (1884) 
 
 

A partir deste quadro, sabemos que o superintendente do 3º distrito exercia sua 

jurisdição sobre, ao menos, 40 famílias. Mulheres eram as chefes de 9 dessas famílias.  

Das 85 crianças abrigadas sob esses tetos, 69 eram “livres” (na falta de termo mais 

adequado) e 16 eram ingênuos. Se realizarmos uma visita a essas residências, 

poderemos identificar algumas práticas desses chefes de família em relação à instrução 

que destinavam a seus filhos e aos filhos do ventre livre de suas escravas. 

Na casa de Manoel Correa de Lacerda (1)6, vamos encontrar cinco crianças: 

quatro meninos e uma menina. Enquanto seus quatro filhos freqüentavam a escola 

particular, a ingênua sob sua proteção freqüentava a escola promíscua. O mesmo ocorria 

na residência de Antonio Pacheco Lima (3), onde suas duas filhas e filho freqüentavam 

a escola particular ao passo que as ingênuas recebiam instrução na escola promíscua. 

Estes dois chefes de família, especialmente este último, parecem ter feito a opção de 

mandar os filhos e filhas à escola particular e as meninas ingênuas à escola pública para 

ambos os sexos. Qual seria a razão dessa prática? Possivelmente a recusa em “misturar” 

seus filhos e filhas aos filhos de outras escravas que não fossem as suas ou mesmo à 

população mais pobre. Afinal, manter cinco crianças numa escola particular não era 

coisa para qualquer morador da cidade, mas para alguém com uma posição social no 

mínimo confortável. Essas nossas suspeitas parecem se confirmar se ouvirmos o que 

relatou o Inspetor Interino do Ensino Obrigatório na Lapa, Dr. Manoel Pedro dos Santos 

Lima, ao presidente da Província, em 2 de julho de 1884: 

 

 Em toda parte, muitas famílias, sobretudo as abastadas, nunca mandam seus 
filhos à escola, não porque não lhes inspire confiança os professores, mas 
porque repugna-lhes o contato deles com a população, em geral pouco 
educada, que freqüenta as escolas públicas, tanto mais agora que o 

Regulamento de 3 de Dezembro tornou obrigatório o ensino para ingênuos 

da Lei de 28 de setembro de 1871. (Relatório da 3ª Circunscrição, 1884) 
 

 

                                                 
6 Os números entre parênteses indicam a localização de determinado nome no Quadro n. 1 



Já outra é a prática encontrada na casa de José Américo Gomes (14). Lá, todas as 

crianças freqüentavam a escola pública. A ingênua freqüentava a cadeira promíscua ao 

passo que os meninos, que poderiam estar matriculados na mesma escola, foram 

encaminhados cada um para uma das cadeiras do sexo masculino. Conforme a lei de 3 

de Dezembro, a decisão sobre qual escola deveria ser freqüentada era deixada a critério 

de cada chefe de família. José decidiu matricular seu filho numa escola pública e o 

menino ingênuo em outra. Porém, essa conduta não se justifica se pensada enquanto 

uma forma de evitar o convívio do filho com os filhos livres de outras escravas. Afinal, 

ambas as cadeiras eram freqüentadas por ingênuos. Uma causa desconhecida pode ter 

motivado essa decisão. 

Na casa de outro José, José Maximiano de Faria (36), durante o dia as crianças 

pouco se encontravam. Enquanto os filhos do dono da casa freqüentavam escolas 

diurnas, o ingênuo permanecia em casa. Quando estes retornavam da escola, era a vez 

deste deixar a casa, indo receber instrução na escola noturna municipal. Essa 

possibilidade era permitida pela lei do ensino obrigatório, “atendendo a inconveniência 

ou impossibilidade alegada pelos pais, tutores ou protetores contra a freqüência das 

aulas diurnas” (Regulamento do Ensino Obrigatório, 1883, art. 6º). É provável que 

durante o dia, o menino ingênuo estivesse ocupado prestando serviços ao seu protetor, 

de maneira que somente a noite, depois de satisfazer o direito do seu tutor, ia satisfazer 

a lei da obrigatoriedade escolar. Mas, cada casa é um caso: Belarmino Barbosa decidiu 

enviar as duas meninas, sua filha e a filha livre de sua escrava à mesma escola: a 1ª 

cadeira do sexo feminino.  

Sob o teto de Antonio Pereira Linhares (24), novamente encontramos uma filha 

freqüentando a escola particular. Já seus meninos e o ingênuo “recebem instrução em 

casa”. Numa residência não muito distante, nos deparamos com o único ingênuo que 

não freqüentava ainda as escolas da cidade. O chefe da família era Caetano da Cunha. 

Nas casas de Eugênio Westphalem (4), Manoel Pacheco de Carvalho (15), 

Gertrudes Portes (23), Américo Rezende (25) e do Capitão Pedro Fortunato Magalhães 

(28) as únicas crianças em idade de ir para escola eram ingênuos. Todos freqüentavam 

as diferentes escolas públicas da cidade. Um freqüentava a escola noturna, três a 1ª 

cadeira do sexo masculino; dois a 2ª cadeira e uma menina a cadeira promíscua. Se for 

possível pensar numa regra em relação à opção desses protetores ela seria a de enviar os 

ingênuos às escolas públicas.  



As diferentes práticas em torno do modo de efetivar a obrigatoriedade do ensino, 

encontradas nesta visita, revela que a grande maioria dos senhores do terceiro distrito 

enviou os ingênuos à escola, mas por meio de diversas táticas (envio dos filhos à escola 

particular em contraponto a dos ingênuos em escolas públicas; envio dos filhos a uma 

escola pública e dos ingênuos a outra; envio dos filhos à escola diurna e dos ingênuos à 

escola noturna) produziram como espaço mais adequado para a instrução dos filhos 

livres da mulher escrava as escolas públicas da cidade. E ainda assim, produziram-no de 

maneira diferenciada. A escola promíscua para as ingênuas (com exceção do que vimos 

em casa de Belarmino Barbosa) e as cadeiras masculinas para os meninos.  

Como pode ter sido a trajetória dos ingênuos no interior dessas escolas é o que 

procuraremos responder a seguir.  

 

2. Uma visita às escolas da Lapa 

 

Com base no que verificamos na visita às casas do terceiro distrito, foi possível 

elaborar o seguinte quadro, onde aparecem identificados todos os ingênuos encontrados, 

o nome da mãe e do protetor com a referência à escola que freqüentavam. Ele servirá de 

guia para a visita que faremos em seguida às escolas da Lapa. 

Quadro 2 – Os Ingênuos do Terceiro Distrito da Lapa 
No Residência Ingênuos Filiação Idade Escola 

1 Manoel Correa de 
Lacerda 

Benedita Sebastiana 7 anos Promíscua 

2 Antonio Pacheco Lima Ignez 
Narcisa 

Felícia 
Felícia 

9 anos 
12 anos 

Promíscua 
Promíscua 

3 Eugênio Westphalem Maximiano Maria 12 anos Noturna 
4 José Américo Gomes Sebastião 

Maria 
Andresa 
Andresa 

13 anos 
12 anos 

1ª cadeira M. 
Promíscua 

5 Manoel Pacheco 
Carvalho 

Paulino Emília 13 anos 1ª cadeira M. 

6 Gertrudes Portes Maria Catarina 8 anos Promíscua 
7 Antonio Pereira 

Linhares 
Francisco Libânia 7 anos Em casa 

8 Américo Pereira 
Rezende 

Benedito 
Manoel 

Maria 
Maria 

9 anos 
7 anos 

1ª cadeira M. 

9 Pedro Fortunato 
Magalhães 

Roberto 
João 

Thereza 
Antonia 

12 anos 
7 anos 

2ª cadeira M. 
2ª cadeira M. 

10 Caetano Cunha Maria 
 

Sebastiana 8 anos Não 
freqüenta 

11 Belarmino Barbosa Valentina Antonia 7 anos 1ª cadeira F. 
12 José Maximiano de 

Faria 
Izidro Maximina 10 anos Noturna 

Fonte: Mapa “Relação das Crianças do Terceiro Distrito Escolar” (1884) 
 



 Como já foi verificado, a maioria dos ingênuos do 3º Distrito estava matriculada 

e deveria freqüentar as escolas públicas da Lapa. Cada uma dessas escolas constitui-se 

num microcosmo no interior do qual se produziram diferentes culturas escolares, 

normas e práticas reguladoras do cotidiano escolar. De algumas dessas escolas 

possuímos documentação mais vasta. Da maioria delas, apenas fragmentos. E em meio 

a esses fragmentos de experiências escolares do passado, encontramos alguns dos 

ingênuos do terceiro distrito. E para localizá-las, teremos de recorrer ao movimento 

temporal diacrônico, caminhando ora para os anos posteriores a 1884, ora para os anos 

anteriores.  

 Começando nossa visita pela cadeira promíscua, onde esperamos achar a maioria 

das ingênuas do terceiro distrito, encontramos apenas duas: Benedita, 7 anos (1)7 e 

Maria (8), de 8 anos. A fonte mais próxima de 1884 de que dispomos é um mapa datado 

de fevereiro de 1886, em que a professora D. Fausta da Cunha informava ao inspetor 

paroquial sobre a freqüência de suas alunas em janeiro daquele ano (Mapa da Escola 

Promíscua, Janeiro de 1886). Através deste mapa, sabemos que Benedita ainda 

freqüentava a escola, não tendo tido nenhuma falta naquele mês. Já Maria Portes (ela 

parece ter começado a adotar o sobrenome de sua protetora Gertrudes) não assistiu aulas 

em 1 dia. Das irmãs Ignez e Narciza (2) e Maria filha de Andresa (4) nenhuma 

informação foi localizada. Contudo, em 1884, Maria e Narciza estavam ambas com 12 

anos, a idade limite da obrigatoriedade de freqüentar a escola primária para o sexo 

feminino, o que pode ser a causa de em 1886 já estarem bem longe dos bancos 

escolares, embora não possamos saber se com o ensino concluído ou não. De Ignez não 

foi encontrado o registro de batismo8, mas sendo irmã mais nova de Narciza, era 

ingênua também e em 1886 teria entre 11 e 12 anos, ainda estando sujeita à 

obrigatoriedade escolar. Infelizmente, o motivo de sua ausência permanece sem 

explicação. 

 Saindo dali e indo à escola da 1ª cadeira do sexo feminino, regida pela mestra 

Rita Idalina de Carvalho, que também produziu em fevereiro de 1886 um mapa 

                                                 
7  Os números entre parênteses indicam a localização de determinado nome no Quadro n. 2 
 
8  Era muito comum no século XIX que registros de sacramentos fossem perdidos. Um exemplo que 

sustenta essa afirmação é o livro de registro suplementar de casamentos do Arquivo Eclesiástico da 
Lapa, onde estão registrados diversos casamentos cujos assentamentos não foram encontrados nos 
respectivos livros e que por meio de testemunhas foram registrados até cinqüenta anos depois. O 
mesmo ocorria também com batizados de crianças livres e nesse caso o registro complementar constava 
no próprio livro. Muitos registros, porém, nunca foram realizados, embora os sacramentos tenham sido 
ministrados. 



contendo a freqüência de suas alunas (Relação das Alunas da 1ª Cadeira do Sexo 

Feminino, 1886), encontramos uma menina de nome Valentina Pereira, que teve em 

janeiro 2 faltas justificadas. Se essa é a nossa Valentina, ingênua protegida de 

Belarmino Barbosa (11) é difícil precisar. Em seu registro de batismo consta apenas o 

nome da mãe Antonia e nenhum dos padrinhos possuía este sobrenome. Mas bem 

poderia ser a ingênua que em 1884 tinha 7 anos e dois anos depois ainda estaria 

obrigada a freqüentar a escola. Infelizmente, mais uma vez, as fontes não nos permitem 

avançar. E, no entanto, devemos continuar. Afinal, ainda temos três escolas para visitar. 

 Chegamos agora à escola da 1ª cadeira do sexo masculino, regida pelo professor 

Líbero Teixeira Braga em 1884 e interinamente por Antonio Domingues dos Santos em 

1886. Nela é possível que ainda estejam matriculados Sebastião (4) e Paulino (5), 

ambos de 13 anos e os irmãos Benedito, 9 anos e seu irmão Manoel, 7 anos (8). O limite 

para esta visita decorre do limite das fontes, pois embora disponhamos de mapas do ano 

de 1884 e 1886, eles só dão informações sobre os alunos faltosos, de maneira que os 

freqüentes não figuram neles. Assim, nada encontramos sobre Sebastião e Paulino, os 

mais velhos. Isso pode significar tanto que continuavam matriculados na escola e não 

tiveram faltas nos meses dos quais dispomos de informações ou que, logo que 

completaram 14 anos, tenham deixado de freqüentar a escola. Hipótese semelhante já 

foi aqui formulada para Maria, filha de Andresa (4), irmã de um desses meninos, o 

ingênuo Sebastião. Do terceiro menino, Benedito (8), graças a uma doença que teve em 

novembro de 1884, sabemos que ainda estava matriculado na escola, como informou 

em mapa de dezembro o professor Braga (Relação de Alunos da 1ª Cadeira, Dezembro 

de 1884). De seu irmão Manoel, nenhuma notícia foi localizada. 

 Chegamos agora a 2ª cadeira do sexo masculino, a escola do professor Pedro 

Fortunato Júnior. Nela, segundo esperamos, devem estar matriculados os ingênuos 

Roberto e João (9), que embora residissem na mesma casa e gozassem da proteção do 

mesmo senhor, o Capitão Pedro Fortunato Magalhães, também pai do professor desta 2ª 

cadeira, não eram irmãos.   O mais novo dos meninos, João, foi matriculado no segundo 

mês de vigor da lei da obrigatoriedade escolar, 11 de janeiro de 1884 (Livro de 

Matrículas da 2ª Cadeira do Sexo Masculino, fl. 67). Foi re-matriculado em 1885 e em 

janeiro de 1886 seu nome consta entre os alunos que se matricularam naquele ano, 

tendo faltado em dois dias de aula (Mapa da 2ª cadeira, janeiro de 1886). O segundo 

menino, Roberto, 12 anos, aparece no livro de matrículas em 1884, 1885 e também no 

mapa de janeiro de 1886, com presença assídua. Contudo, de todos os ingênuos do 



terceiro distrito dos quais estamos nos ocupando, ele foi o primeiro a ser matriculado, 

antes mesmo da lei de 1883. A primeira vez que seu nome figura no livro de matrículas 

da 2ª cadeira é em 16 de Janeiro de 1880, quando tinha 7 anos de idade. (Livro de 

Matrículas da 2ª Cadeira do Sexo Masculino, fl 43). O caso de Roberto merece que nos 

demoremos um pouco mais na escola da 2ª cadeira do sexo masculino e perguntemos ao 

professor a razão de quatro anos antes da lei que tornaria obrigatória a matrícula dos 

ingênuos nas escolas primárias, ter ele recebido um em sua escola. Talvez a resposta 

tenha sida dada por ele mesmo em novembro de 1880, quando respondeu a uma 

correspondência do Presidente da Província discorrendo sobre alguns aspectos do 

Regulamento Geral da Instrução que a seu ver, poderiam sofrer alterações. Um desses 

temas era o da escolarização do ingênuo. Sobre isso, escreveu Pedro Fortunato Júnior: 

 

“Pelo artigo 39 [do regulamento de 1876, então em vigor] ficam vedadas aos 
escravos e por conseqüência aos ingênuos as matrículas nas escolas públicas. 
Daqui a 20 anos, os primeiros ainda o serão? E os segundos, que pela lei de 
28 de setembro, não o serão, será justo que se negue esta pouca instrução? 
Poucos, muitos poucos serão os senhores que mandam às escolas os 
ingênuos, quanto mais os escravos e assim não há inconveniente em ser 
suprimido do regulamento um artigo que pesava nossa intolerância.” (Ofício 
de 20 de novembro de 1880 ao Presidente da Província, grifos meus) 

 

 Estaria o professor nessa fala procurando produzir uma brecha na lei que 

pudesse justificar o fato de ter recebido um ingênuo em sua escola, num período em 

que, segundo sua compreensão, ainda estavam “vedadas aos escravos e por 

conseqüência aos ingênuos as matrículas nas escolas públicas?” Ou seria uma 

preocupação genuína com o futuro dos escravos que daqui “a 20 anos (....) ainda o 

serão?” ou dos ingênuos a quem “será justo que se negue esta pouca instrução?” O 

historiador não investiga para julgar mas compreender e fazer compreender, já diziam 

Marc Bloch e Lucien Febvre. O que devemos buscar compreender na atitude e na fala 

de Pedro Fortunato é justamente a complexidade do processo de escolarização no século 

XIX e do próprio entendimento que diferentes sujeitos faziam da condição de ser 

escravo, de ser ingênuo e de ser aluno no período. Também o fato de a escola ser 

constantemente visitada e inspecionada, sugere que outras pessoas partilhavam do ponto 

de vista de Pedro Fortunato e eram condescendentes, a ponto do ingênuo ter 

permanecido na escola durante quatro anos de “ilegalidade”. E é preciso ponderar 

também que Roberto não era um ingênuo “qualquer”, mas que gozava da proteção do 

pai do professor e que possivelmente convivia com ele. Talvez práticas e 



posicionamentos como este de Pedro Fortunato Júnior tenham sido comuns nesse 

período a tal ponto que desembocaram na necessidade de legislar claramente sobre o 

assunto. Afinal, por trás das leis, estão sujeitos que as produzem, com vistas a ordenar a 

realidade. E uma das questões fundamentais no que dizia respeito a escolarização na 

última década do período imperial, foi, justamente, a instrução dos ingênuos. O fato é 

que, em meio desse mundo de possibilidades e incertezas, Roberto começou a 

freqüentar a escola e de todos os ingênuos por nós visitados, foi o que mais tempo nela 

permaneceu: até junho de 1886, quando já não era mais protegido do pai de Pedro 

Fortunato Jr. e nem mesmo residia com ele, mas no 4º distrito, na companhia de sua 

mãe. Contudo, algumas táticas parecem ter sido utilizadas durante os anos de 1880 a 

1883, quando a freqüência de ingênuos às escolas públicas ainda não era oficialmente 

permitida, segundo nos faz crer o professor da 2ª cadeira. Assim, em 1880, quando 

ainda anotava a condição e a cor de seus alunos, registrou que Roberto era filho de “pai 

incógnito”, de cor preta, pobre e ingênuo (anotação quase imperceptível!).  Nos anos 

seguintes não mais precisou colocar tais informações, pois modificou o quadro a ser 

preenchido no livro, de forma que em 1881, Roberto consta apenas como filho de pai 

incógnito e natural da Lapa; em 1882 não teve seu nome registrado no livro de 

matrículas (se teria deixado de freqüentar a escola ou tratava-se de nova tática do 

professor, é difícil responder); em 1883 aparece com as mesmas informações e a data 

original de matrícula e por fim, em 1884, quando sua presença é obrigatória, o professor 

registra pela primeira vez o nome da mãe de Roberto, Thereza, escrava.  

 Nossa última parada ocorre na escola noturna Municipal, também regida por 

Líbero Teixeira Braga. Aqui encontramos os ingênuos Maximiano (3) e Izidro (12).  

Conforme os registros do livro de freqüência da escola noturna municipal, a matrícula 

de Maximínio foi efetuada em 17 de junho de 1882, quando contava com 10 anos. 

(Livro de Freqüência Escola Noturna, fl 14) A exemplo de Roberto, ele começou a 

freqüentar a escola pública antes da lei de 3 de dezembro de 1883. Contudo, a situação 

aqui é outra, pois a escola noturna desde que abriu as portas foi pensada como um 

espaço de instrução para trabalhadores livres, escravos e ingênuos. Constituiu-se como 

um ambiente alternativo para a instrução dessa faixa da população. E Maximínio, 

segundo um mapa da escola noturna de 1882 era um trabalhador. Exercia o ofício de 

Pedreiro. (Mapa da Escola Noturna, Agosto, 1882) Parece ter sido esta a única escola 

que ele conheceu, tendo freqüentado-a até novembro de 1887. Seu colega de condição, 

o ingênuo Izidro, teve aulas na escola noturna por um período mais breve: tendo sido 



matriculado em 1º de maio de 1884 deixou de freqüentá-la em fevereiro de 1885, 

contrariando a lei da obrigatoriedade que dizia que meninos como ele, com 11 anos, 

deveriam freqüentar a escola primária. Se saiu dali para receber instrução em outro 

lugar, não sabemos. Esta foi a última notícia que tivemos dele. 

 

Considerações Finais 

 

 Há quase um século atrás o poeta alemão Bertold Brecht colocava na boca de 

um operário, questões provocadoras para o historiador, propondo a busca de novas 

respostas a partir da análise dos sujeitos anônimos, que tanto quanto reis e imperadores, 

também são responsáveis, na singularidade de sua vida, pelas grandes experiências que 

localizamos no continuum do tempo.9 Uma dessas grandes experiências em nosso país é 

a da escola primária, no interior das quais este trabalho tentou localizar algumas práticas 

em torno da escolarização dos ingênuos, na última década da escravidão, a partir do 

terceiro distrito escolar da cidade da Lapa, motivada pela lei da obrigatoriedade escolar 

de 3 de Dezembro de 1883. 

 Em relação ao impacto desta legislação sobre a vida dos moradores da Lapa, 

percebe-se que, de fato, ela interferiu no cotidiano destas famílias, fazendo com que os 

ingênuos sob suas responsabilidades tenham, ao menos, sido matriculados nas escolas 

públicas locais, eleitas por estes adultos como o espaço ideal para a escolarização dessa 

parcela da população infantil. Também o cotidiano dos ingênuos parece ter sido 

alterado, pois este pode ter sido um dos primeiros momentos em que se reconheceu, de 

fato, que eram livres e tinham direito também à instrução e os seus protetores o dever de 

possibilitá-la. A atitude do professor Pedro Fortunato que tomou a iniciativa quatro anos 

antes da lei de obrigatoriedade, de receber um ingênuo em sua escola, chama atenção 

para a criatividade de práticas que podem ter sido múltiplas naquele período e em outras 

localidades da Província, a ponto de desembocarem na criação de uma lei que garantisse 

a regularidade dessa situação para os ingênuos. 

Sobre a freqüência efetivas dos ingênuos às escolas e a possibilidade de serem 

narradas pelo historiador, podemos afirmar – e isso o fazemos a partir de um recorte, 

como sabemos, bastante delimitado – que grande parte dos ingênuos do terceiro distrito 

escolar da Lapa chegaram a ser matriculados nas escolas e ao menos por um curto 

                                                 
9 Refiro-me ao poema “Perguntas de um Operário que lê” (BRECHT, 1966) 



período de tempo, freqüentaram-nas. Da localização de novas fontes, depende a 

possibilidade de verificação mais apurada desta afirmação. Contudo, experiências como 

a de Roberto, João, Maximínio de um lado (que permaneceram tempo considerável nas 

escolas) e as de Ignez, Maria, Narciza, dentro outros que conhecemos (que parecem ter 

permanecido pouco tempo na escola, ou apenas o tempo em que a idade as matinha lá) 

são uma provocação para continuar buscando novos vestígios dessa presença da criança 

negra, filha do ventre livre, nas escolas primárias da última década do período imperial. 

Trata-se, sobretudo, de construção de uma narrativa fragmentada, mas nem por isso 

menos fecunda para o conhecimento histórico, por ajudar a colocar em primeiro plano 

sujeitos anônimos e por vezes, pouco lembrados em nossas pesquisas.  
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