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[...] perguntar-nos-emos, porém, o quanto 
um visitante, que imaginaremos munido 
do mais completo conhecimento histórico 
e topográfico, ainda pode encontrar, na 
Roma de hoje, de tudo que restou dessas 
primeiras etapas.  
 

(Freud, 1929/1930) 
 
 
De fato, as sociedades históricas, mesmo 
que não se tenham apercebido da 
amplitude das mutações que viviam, 
experimentaram o sentimento de moderno 
e forjaram o vocabulário da modernidade 
nas grandes viragens da sua história.  
 

(Jacques Le Goff, 2003) 
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“O PAE DE TODA GENTE” (1912)1 
 

 

Eduardo das Neves 

 

 

 

 
Disco de cêra – Odeon/Record - 1912 

Fonte: Arquivo Nirez, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Creditamos a Miguel Ângelo Azevedo, o “Nirez”, a gentileza de ofertar-nos essa fonte documental, bem como 

a letra da música transcrita e extraída por nós do seu texto “A seca e o Ceará na música popular”. 
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VEM COMIGO, MULATA, 
 
Mulata, meu bem, embarca. 
Vem comigo, mulata, 
Mulata, meu bem, embarca. 
Vamos lá pro ceará 
Vamos ver os aligarcas. 
Vamos lá pro ceará 
Vamos ver os oligarcas. 
 
Vem, vem, vem, 
Minha gente, meu bem, embarque. 
Vem, vem, vem, 
Minha gente, meu bem, embarque. 
Vamos ver o grande homem que tem grande cavanhaque. 
 
Que cavanhaque sedoso, 
Que cavanhaque decente. 
Que cavanhaque sedoso, 
Que cavanhaque decente. 
Ele é o presidente, 
E é pai de muita gente. 
Ele é o presidente, 
E é pai de muita gente. 
 
É um caboclo levado, 
É um caboclo cutuba. 
É um caboclo levado, 
É um caboclo cutuba. 
Ele vem a capitá federá, 
Dentro de um comandatuba. 
Ele vem a capitá federá, 
Dentro de um comandatuba. 
 
Oia só, mulher, queridinho, 
O accioly é pai de toda gente. 
O brígido não tem ninguém 
A vida se faz com amor, 
Assim dizia, meu bem. 
 
Meu deus que homem valente, 
Que cabeça ilustrada. 
Meu deus, que homem valente, 
Que cabeça ilustrada. 
 
É um grande presidente,  
Mas também que filharada. 
É um grande presidente,  
Mas também que filharada. 
 
Se ele fosse sustentar 
Em filharada o povão 
Garanto que não ganhava 
Um para de feijão. 
 
(fala) 
Não dava com um feijão pra aquilo tudo, meu deus 
O ceará é grande, é uma filharada, é sobrinho, é parente, é tio, é avó 
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RESUMO 
 

 

A Modernidade é comumente identificada como um período de profundas mudanças 
que incidiram sobremaneira na lógica do mundo ocidental, especialmente entre os 
séculos XIX e o XX.  Transformações na malha urbana de grandes capitais, conceitos 
que emergiam sob os acordes uma nova lógica das disciplinas doravante científicas, 
regimes de governo em trânsito, mudança nos padrões comportamentais e subjetivos, 
anunciavam novos tempos e grandes desafios para aqueles que estivessem à frente 
das políticas públicas nos mais variados setores das sociedades daquele momento. E, 
respirando os ares desse novo contexto, encontramos o governo de Nogueira Accioly, 
identificado pela historiografia, em nosso Estado, como um período de práticas 
oligárquicas, patrimonialistas, despotistas e nepotistas reforçadas pelas mudanças 
decorrentes da transição do regime monarquista para o republicano, em nosso país. 
Tais identificações não foram significativas o bastante para que não nos 
interrogássemos sobre o que o referido governo fez no campo da Educação do nosso 
Estado. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar as realizações em 
Educação do governo de Antônio Pinto Nogueira Accioly, entre os anos 1896 e 1912, 
período em que este foi presidente do Estado do Ceará. Para tanto, focamos nossa 
análise na sua administração da Instituição de Ensino Secundário Liceu do Ceará, já 
existente à época da sua ascensão à presidência do Estado cearense, na fundação da 
primeira instituição de ensino superior de nossa terra, a Faculdade Livre de Direito e, 
na construção do Theatro José de Alencar. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica e 
documental em que as fontes de pesquisa foram: livros, mensagens e relatórios 
oficiais de presidente do Estado, periódicos, obras literárias e imagens de 
personagens históricos e da cidade de Fortaleza em fins do século XIX e início do 
século XX. Concluíu-se que, em meio ao desafiante trânsito por um período de 
tamanhas mudanças no Ocidente, falar e fazer tornavam-se desafios dos mais 
complexos. Liceu do Ceará, Faculdade Livre de Direito e Theatro José de Alencar, 
são instituições que, em si, demonstram a falta de modificações significativas na 
Educação cearense no âmbito das realizações do governo acciolino nesse setor. O 
calor dos acontecimentos, as falas desencontradas, denúncias e represálias, atestam 
que, enquanto a Modernidade força o homem a rever-se enquanto sujeito no contexto 
de suas novidades e ecletismo, transformações mais profundas, que confirmassem a 
realidade dos termos tão bem ajustados em notícias e mensagens endereçadas à 
população, foram escassas ou inexistentes. Mas, importa ainda que realcemos a 
presença do povo nesse contexto, muitas vezes ovacionando práticas tão somente 
discursivas, vazias de realizações mais significativas, atestando que, de fato, nem 
sempre, a voz do povo é a voz de Deus. 
 

Palavras-chave: Modernidade. Educação. História da Educação. Governo Nogueira 
Accioly. Fortaleza. 
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ABSTRACT 
 

 

Modernity is commonly identified as a period of deep changes  which excessively 
focused in the logic of the western world, especially between the 19th and 20th 
centuries. Urban area transformations in big capital cities, emerging concepts under 
 new logic  of scientific disciplines, undergoing governments regimes, changing in 
the  behavioral and subjective patterns  all announced new times and great challenges 
for those who were  ahead of  public politics in the most varied society sectors in 
that particular time. Breathing the airs of that new context, we meet Nogueira 
Accioly’s government, identified in our state by historiography as a period of 
oligarchic, patrimonial, despotic and nepotistic practices reinforced by the changes 
caused by the transition from the monarchic to the republican regime in our country. 
Such identifications were not enough to inquire  about what the aforementioned 
government had done for the Education field in our state. Therefore, this paper aims 
to analyze the Education accomplishments under Antônio Pinto Nogueira Accioly’s 
government, between 1896 and 1912, period  which he was president of Ceará State. 
Thus, the analysis was focused on his administration at Liceu do Ceará Secondary 
Teaching Institution, which already  existed by the time of his ascension to the 
state’s presidency, the foundation of the first superior education institution in our 
land, Livre de Direito University, and on José de Alencar’s Theater construction.  
A bibliographic and  documental research was done in which the research sources 
were: books, messages and official reports from State’s president, periodicals, 
literature pieces, and historical characters and Fortaleza images in the late 19th and 
early 20th century.  We conclude that to talk and to do had become more complicated 
challenges in the midst of Western challenging period of transformaion. Institutions 
such as Liceu do Ceará, Livre de Direito University and José de Alencar Theater 
have demonstrated in this sector a lack of significant modifications within the 
accomplishments scope under ‘acciolino’ government. The heat of the events, 
diverging opinions, accusations and retaliation testify that, while Modernity pushes 
mankind to reevaluate him in the context of its innovations and eclecticism, deeper 
transformations that could confirm the reality of well adjusted terms in the news or 
messages sent to the population were scarce or inexistent. However, it is important to 
emphasize the people’s presence under that context who many times acclaimed such 
discursive practices, empty of significant accomplishments testifying that, in fact, 
not always “The voice of the people is the voice of God”. 
 

Keywords: Modernity, Education, Education History, Nogueira Accioly’s 
Government and Fortaleza. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

 

Vez por outra, no percurso insano de acúmulo de documentação com o 

objetivo de recompor os fatos que marcaram e são os registros vivos da nossa 

história, nos deparamos com fontes que nos chegam de “mãos beijadas”. Assim foi 

com a música “O Pae de Toda Gente”, de Eduardo das Neves, e sua letra transcrita na 

íntegra por Miguel Ângelo Azevedo, comumente conhecido em nossa Fortaleza como 

Nirez. 

A música, entoada melodiosamente na voz de um homem simples, é um 

convite para que este e sua “mulata” possam ir para o Ceará, pois, ali se encontra um 

camarada generoso, “cutuba”, “pae de toda gente”. Esse homem é Antônio Pinto 

Nogueira Accioly, presidente do nosso Estado entre os anos 1896 e 1912 e 

personagem principal de nossa trama dissertativa.  

O intérprete da referida canção, Eduardo Sebastião das Neves, é natural do 

Estado do Rio de Janeiro, nascido em 1874 e falecido em 11 de novembro de 1919, 

no mesmo município carioca. Palhaço, cantor, poeta, compositor e violonista, ele 

cantou, de sua terra natal, uma das mais tristes páginas da história do povo cearense: 

ter sido governado durante doze anos por um político que a historiografia identifica, 

dentre outros predicados um tanto quanto desconcertantes, como déspota, nepotista, 

clientelista e patrimonialista. 

A sarcástica generosidade de Nogueira Accioly, expressa, sobretudo, na letra 

que realça sua filharada, identifica nossa terra como celeiro dos oligarcas. A 

parentela, sugerida na letra desde a extensão geográfica maior de nosso Estado, até 

os mais variados laços consaguíneos, refere-se àquilo que Fausto (2006, p. 183) quis 

dizer quando definiu que “esta era formada por um grande grupo de indivíduos 

reunidos entre si por laços de parentesco carnal, espiritual (compadrio) ou de aliança 

(uniões matrimoniais).” 

Mas, mesmo nossa pesquisa emergindo dessa identificação fervorosa, ainda 

nos dispomos a “escutar” os documentos disponíveis nos arquivos públicos da capital 

cearense – jornais oficiais, periódicos de maior e de menor duração em nosso Estado, 

mensagens e livros - de outro lugar. Porém, agora, não nos interessava mais uma vez 
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falar do homem político, muito embora jamais possamos descolar qualquer ato seu 

dessa condição, mas, a nós ficou a certeza de que tínhamos em mãos o homem 

contraditório, rotulado, detentor de um discurso repleto de conceitos, genericamente 

utilizados na tentativa de dar mostras de sua postura moderna. Assim, a análise de 

suas realizações no campo educacional, expressas na sua administração do Liceu do 

Ceará - que já existia enquanto Instituição de Ensino à sua época de ascensão ao 

governo -, na fundação da primeira Instituição de Ensino Superior em nosso Estado, 

a Faculdade Livre de Direito e a construção e inauguração efusiva do Theatro José de 

Alencar, foram nosso foco de observação, balizados e filtrados pela lente do conceito 

de Modernidade, como forma de responder a uma lacuna intrigante sobre esse vulto 

de nossa história. A pergunta, portanto, que sempre se fez presente em nosso 

percurso de pesquisa foi: Afinal de contas, o que Nogueira Accioly realizou em 

termos educacionais no período que esteve à frente dos atos administrativos de nosso 

Estado? 

Dessa forma, convidamos o leitor a nos acompanhar pela pesquisa 

bibliográfica e documental que empreendemos, terminando por conceber nossa 

Dissertação a partir dos seguintes capítulos, constantes após a Introdução, aqui 

concebida como o primeiro capítulo: o segundo, nomeado de: “Bonjour, 

Mademoiselle!”: o governo Nogueira Accioly e a lógica da Modernidade, em que 

realizamos uma revisão de literatura sobre as grandes matrizes do mundo moderno. 

Desde as transformações urbanas que o Ocidente sofreu no século XIX, incluindo o 

Brasil e Fortaleza, até as mudanças que incidiram sobremaneira sobre a constituição 

psíquica dos homens que viveram esse momento sublime da história da Humanidade, 

vimos que a História da Educação também sofreu os efeitos da reorganização 

econômica, forçando o homem a “evoluir” para uma condição de proletário na lógica 

capitalista moderna que se anunciava. 

No terceiro capítulo, intitulado: “Trés grande, aussi grande que possible”: o 

desejo de Modernidade e as concepções de Educação do governo Nogueira Accioly, 

analisamos as mensagens de Presidente do Estado endereçadas aos membros da 

Assembleia Legislativa de nosso Estado cearense. Destacamos variados assuntos no 

campo da Educação e discorremos sobre estes, como forma de investigar, a partir da 

produção da documentação oficial deixada por Nogueira Accioly, se suas concepções 

e pensamentos se coadunavam com os conceitos vigentes em fins do século XIX e 
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início do século XX.  

O quarto e último capítulo: “Dizem na rua... que o imperador da Rússia fugio, 

ameaçado pelo povo, e que o seo Accioly não cae, é eterno”: a voz do povo é a voz 

de Deus? É a oportunidade que ofertamos àqueles partidários, adversários, homens 

simples e observadores das mudanças citadinas, de se colocarem como “repórteres” 

das realizações educacionais do presidente do Estado. De figuras tarimbadas da 

historiografia cearense, como João Brígido e Gustavo Barroso, aos que se 

pronunciaram em defesa de Nogueira Accioly já em um momento mais recente de 

nossa história, procuramos “dar voz” às impressões dos homens do povo sobre as 

configurações educacionais do Ceará entre os anos que vigorou a administração 

acciolina. 

Por fim, a partir da leitura, na íntegra, de nosso trabalho, o leitor perceberá 

que a apreensão das reais contribuições da administração Accioly no campo da 

Educação cearense faz-se com dificuldade por parte do pesquisador, tendo em vista, 

as transformações que o mundo ocidental impôs àqueles que estavam na linha de 

frente das ações em políticas públicas naquele momento. 

Logicamente que tal assertiva não serve de desculpa para uma atuação 

medíocre em assunto de tamanha importância para um povo, mas, explica, ao menos 

em parte, o quanto as mudanças de regime governamental, as inovações urbanas, os 

apelos conceituais, a Ciência, o revigoramento das demandas subjetivas dos atores 

que pululavam as cidades naquele contexto, adornavam um momento sui generis da 

história da Humanidade. Jamais o homem experimentou tamanhas modificações, 

como as que foram forçosamente digeridas no curto espaço da virada de, digamos, 

dois séculos.  

Apresentamos, então, as falácias acessórias, os diálogos incongruentes, as 

ações políticas desencontradas, os alinhavos urbanos em contraponto com os adornos 

institucionais oficiais e oficiosos que, até os dias atuais, regem as relações daqueles 

que, para além das realizações públicas consistentes, valem-se destas para dar 

mostras de que estão na vanguarda da Modernidade. 
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2 “BONJOUR, MADEMOISELLE!”: O GOVERNO NOGUEIRA 

ACCIOLY E A LÓGICA DA MODERNIDADE 
 

 

2.1 Modernidade no século XIX: conceitos, contradições, compreensões e o 

Brasil ante os preceitos modernos 

 
Iniciada no Regime Colonial, consolidada em um país dividido e 

dependente, a educação brasileira nunca teve oportunidade de educar-se a 
ela própria. Não teve objetivos que visassem a educação como meta de seu 
povo, e instrumento da construção de uma modernidade que significasse 
ampliação do horizonte de liberdade. Não contemplou objetivos sociais, 
como na Europa, no Japão e na Coréia, e mesmo em outros países latino- 
americanos. Usou instrumentos, objetivos e métodos de uma sociedade 
dependente e a serviço apenas de uma minoria. A educação foi relegada e 
confundida como simples instrumento de indivíduos em sua busca de 
ascender socialmente. Ensinando a elite a ver o Brasil com olhos de 
estrangeiro e a defender-se cada um, egoistamente na luta de uma 
sociedade não solidária. E oferecendo a alguns jovens das massas pobres 
o uso da instrução como forma de mudar de lado, saltando a barreira da 
apartação social, com a mesma visão de descompromisso e egoísmo. 
 

(Cristovam Buarque, 1991) 
 

Ao iniciarmos nossa Dissertação sob a epígrafe de um intelectual 

contemporâneo, buscou-se causar um desconforto, não apenas pelo fato de 

delinearmos um trajeto histórico, valendo-nos de uma citação tão atual, rompendo aí 

as barreiras existentes entre espaço e tempo, passado e presente, mas, sobretudo, 

intencionamos chamar a atenção para aspectos que se farão presentes em nosso 

trabalho, de cunho historiográfico, porém, que denota a permanência e atualidade de 

certos vícios, que sobrevivem até os dias atuais em nosso cotidiano cultural, social, 

político e educacional.  

Ao dedicar a obra por nós citada a um menino de rua que, segundo o seu dizer, 

“um dia o Brasil vai ser legal”, Buarque (1991) traz a reflexão de que as bases 

construídas para a modernização de nosso país ruíram, na medida em que assistimos 

à manutenção de estruturas arcaicas de ordenamento social, hierarquias e privilégios 

que impedem o avanço de nosso país a modelos mais igualitários de nação. 

Anunciam-se boas taxas de crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, 

diariamente somos interpelados pela mídia e os meios de comunicação de massa com 

 



19 
 
notícias sobre a insatisfação da população com os serviços básicos previstos pela 

Constituição de 1988: Educação e Saúde2.     

De acordo com Buarque (1991), para que estabeleçamos as bases firmes para o 

futuro da nossa Nação, devemos romper com os antigos paradigmas que nos 

sustentam, atados que estamos a uma realidade social que, mesmo depois de mais de 

um século de Abolição - formal - da Escravatura (1888), tendo firmado compromisso 

com o avanço cultural e econômico, sem privilégio de raça, credo ou condição social, 

ainda nos rondam os fantasmas da miséria, da concentração de riqueza, da 

desnutrição, do sucateamento dos sistemas de Saúde e Educação, da insegurança, da 

dependência econômica. Muito embora essa realidade venha se modificando, pois, 

hoje, o Brasil já ocupa um lugar mais confortável no cenário mundial.  

Estar na vanguarda da Modernidade significa, no pensamento de Buarque 

(1991)3, coadunar-se com um projeto educacional que inclua em suas premissas o 

acesso à Educação àqueles que historicamente foram privados dela, donde assistimos, 

ao contrário, esse valor básico do ser humano que vive em sociedades organizadas, 

segundo a lógica Ocidental das cidades e metrópoles, tornado um luxo, perfumaria 

para alguns poucos e não uma finalidade de nosso processo civilizatório.   

Importa destacarmos que para nós são muito lúcidas as fronteiras que afastam 

as concepções de Modernidade de Buarque das concepções em voga no ambiente 

brasileiro em fins do século XIX e início do século XX, pois que, nesse momento, 

cenário onde se desenrolará nossa narrativa sobre as realizações educacionais do 

governo Nogueira Accioly (1896 a 1912), a vanguarda estava no consumo de artigos 

culturais refinados, na divulgação e produção de obras de engenharia que 

representassem feitos memoráveis, principalmente aqueles que representassem o 

encurtamento das distâncias entre os homens.  

 Dentro dessa perspectiva, Andrade (2008), ao discutir a presença dos termos 

“sociedade moderna” e “civilização” no Manifesto do Partido Comunista de 1848, 

explica exatamente as considerações que tecemos em torno do sentido do termo 

                                                           
2  No Título VIII – Da Ordem Social, Capítulo III – Da Educação, da Cultura e o Desporto, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, encontramos uma série de orientações e compromisso do Estado quanto ao 
oferecimento da Educação, sua gratuidade, universalidade, comprometimento com as camadas mais frágeis 
da população, a previsão da igualdade de todos perante a lei e consequente respeito às peculiaridades 
culturais na oferta do ensino, alimentação, transporte, qualidade na formação dos cidadãos brasileiros.  

3  Ainda que incorramos no erro de parecermos anacrônicos, sentimos necessidade de iniciar nossas reflexões 
com Cristovam Buarque. 
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Modernidade e suas diferenças para as épocas. 

Sabe-se que tais categorias expressam o processo histórico onde se delineia o 

aperfeiçoamento de novas formas de produção e de acumulação de riquezas, 

facilitado pelo desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes.  

Mas, entende-se também que, alargar momentaneamente nossas reflexões nos 

ajuda a compreender os desdobramentos de um percurso social e educacional que 

inicia-se em épocas pretéritas,  mas, que, sutil ou fortemente, continuam expressos 

no dia a dia da escola e de suas administrações (por exemplo, currículo desconectado 

da realidade social dos educandos, aumento da carga horária letiva sem uma 

modificação real da estrutura da escola, baixa remuneração dos professores, dentre 

outras questões), o que impossibilita um avanço mais efetivo do processo educativo 

de uma comunidade, de uma região, de um povo. 

Mas, afinal, a Educação seria apenas apanágio do avanço das estruturas 

econômicas e materiais? As palavras abaixo descentralizam essa possível 

prerrogativa. 

“Fosse um país optar entre uma população instruída sem cultura ou com uma 

intensa atividade cultural e sem instrução, melhor seria optar pela cultura, na busca 

da promoção da liberdade e da ampliação do patrimônio global” (BUARQUE, 1991, 

p. 58). 

De muita relevância as palavras do educador, pois, ele frisa a necessidade de 

Educação, mas, como um passo a mais na conquista da liberdade consciente, 

distanciando-se de um mero processo instrucional, que sintonize o sujeito tão 

somente com a aquisição das tecnologias de ponta, evitando que este seja somente 

mais um consumidor inconsciente dos produtos que ilusoriamente se revestem de 

“ser modernos” para quem os adquire. 

A forma como o Brasil viveu seu processo de modernização responde a essa 

crise que é um dos poucos consensos no nosso país, atualmente: o baixíssimo nível 

educacional de grande parte de nossa população e a necessidade de medidas 

corretivas urgentes que corrijam essa situação. 

Antônio Cândido (apud HOLANDA, 1995, p. 20) sugere que os vieses 

abordados pelo autor de “Raízes do Brasil”, em especial na discussão do último 

capítulo da referida obra, denominado de “Nossa Revolução”, seriam para definir 
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que, em última instância: “[...] o sentido moderno da evolução brasileira, [...] se 

processaria conforme uma perda crescente das características ibéricas, em benefício 

dos rumos abertos pela civilização urbana e cosmopolita [...].”  

Tais “vícios”, citados no primeiro parágrafo de nossa fala, devem ser 

decorrentes de nossas raízes coloniais, imaturas na condição de humildes receptores 

das benesses trazidas pela Metrópole, deixando claro que, depois de oferecer algo 

para aqueles pagãos da nova terra a ser colonizada e alforriada dos grilhões da 

ignorância, poderiam seguir os estrangeiros a extração de riquezas locais, sem 

dívidas para com aqueles que ficaram apenas na descaracterização de sua cultura e de 

sua terra.  

Ao mesmo tempo em que sugavam as riquezas das terras colonizadas, as 

metrópoles deixavam as marcas culturais de sua passagem, inclusive, para que 

tenhamos uma ideia da força cultural das cidades capitalistas, à época dos 

descobrimentos e das Grandes Navegações, em todos os ciclos de fartura vividos 

pelo Brasil, quais sejam o Ciclo do Ouro, da Borracha, do Café, deixaram para nós, 

ícones da cultura e educação europeias: os grandes teatros. 

Assim, a história brasileira herdou dos ciclos, que seriam os grandes 

momentos da economia de nosso País Colônia, esses gigantes da cultura ocidental 

moderna. Por exemplo: o Teatro de Ouro Preto (MG) foi construído no chamado 

Ciclo do Ouro, em 1860, o Theatro da Paz, construído em Belém (PA), é herança do 

Ciclo da Borracha, para aquela região que tanto alavancou a economia brasileira, 

chegando a exportar 2.673 de látex para a fabricação da borracha e, o Teatro 

Municipal de São Paulo, de 1911, é símbolo do momento do apogeu do café, como 

principal produto exportado de nossas terras, até 1930 (BRYAN, 2011). Mas, essa 

“história de teatro” fica pra depois...   

Segundo Del Priore e Venâncio (2010, p. 97), o alvorecer de nossa vida 

cultural se deu mais precisamente quando da instalação dos primeiros “conventos de 

jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos” em solo brasileiro, trazendo consigo 

os primeiros livros de que se tem notícia nas plagas do Pau-Brasil. O teor de tais 

obras, logicamente, era de conotação religiosa, com a finalidade de ensinar a rezar, 

seguindo na orientação dos “futuros fiéis” para a confissão, ajudando na catequese, 

salvação e pacificação das suas almas.  
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Para Azevedo (1958, p. 495), na obra “A Cultura Brasileira”, a vinda dos 

padres da Companhia de Jesus, entre 1549 e 1553, para o Brasil, com a missão de 

combater a heresia e propagar a “fé entre os incrédulos e a difusão do Evangelho por 

todos os povos”, marca o início da História da Educação no Brasil, revestindo-se esse 

acontecimento de uma especial importância para a nossa vida cultural, dali para a 

frente.  

E, logo, os herdeiros e guardiões da fé e da Igreja instalam-se em nossas 

terras, assentam seus arraiais e quartéis para o domínio das almas, fundam seus 

conventos ou colégios, como eram chamados, penetram as aldeias dos índios, 

estabelecem o sul como ponto de irradiação, sob a luminosa inspiração do Padre 

Manuel da Nóbrega, na Capitania de São Vicente, e escolhem as estradas sertanejas 

como o mais certo e seguro caminho para iniciar sua missão (AZEVEDO, 1958). 

De acordo com a obra “Instrução Pública no Brasil (1500-1889) – História e 

Legislação”, tido como o primeiro documento sobre a realidade da instrução pública 

brasileira, cujo compilador é Almeida (2000), nos quase dois séculos de intensa 

dinâmica entre Metrópole e Colônia, o governo português confiava inteiramente ao 

clero secular as tarefas de instrução dos habitantes deste país, convertendo os 

indígenas e mantendo a fé dos colonos e seus descendentes, nos limites estreitos da 

moral e da humanidade cristã.  

Segundo Almeida (2000, p. 25):  

 
É incontestável que os jesuítas foram os primeiros educadores da juventude 
brasileira e foram também os pioneiros da civilização do país, onde 
lançaram os fundamentos de nosso edifício social, as bases segundo as 
quais formou-se nosso espírito público.  

 

Del Priore e Venâncio (2010) relatam que, já nesse momento, pululavam, por 

entre os nativos, leituras proibidas pelo Santo Ofício da Inquisição; livros de teor 

picante, casos de amor, obras que tratavam dos “Mistérios da Paixão de Cristo” e até 

“Os Lusíadas”, de Camões, vigoravam como índices malditos.  

De acordo com Almeida (2000, p. 26), “pertence a José de Anchieta a glória 

de ter sido o primeiro professor de ensino secundário, numa época de ignorância 

geral”; sabendo-se, exatamente, que “conspirava contra a presença de livros, o 
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elevado número de analfabetos” (DEL PRIORE, 2010, p. 98). É creditado a este 

jesuíta, chegado ao Brasil em 1553, o pioneirismo, ao produzir um dos primeiros 

livros escritos entre nós, em 1563, completamente em latim e publicado em Lisboa.  

Importa entender-se que a gênese da produção artística e cultural da Colônia é 

herdeira dos cânones eclesiásticos portugueses. As nossas primeiras bibliotecas 

“nasceram” dentro dos conventos, assim como, os grandes artistas que retratavam a 

história, a natureza e a geografia de nossa Terra, em palavras, na pintura, na madeira 

e no barro, isso sem esquecer as idealizações do sagrado, presença majoritária na 

literatura.  

No entender de especialistas, as pinturas sacras do século XVII saíam do 

pincel de práticos e de aprendizes. Se, por um lado, sua origem denota a falta de 

especialização, por outro, elas irradiam o profundo sentimento religioso da Colônia: 

a crença nos anjinhos, nas nossas senhoras e santos vestidos para a festa do Juízo 

Final e no semblante triste do Cristo a mirar os pecadores (DEL PRIORE; 

VENÂNCIO, 2010, p. 130)  

Data de 1724 a criação da primeira academia literária da Colônia, em 

Salvador, a chamada Basílica dos Esquecidos, fazendo uma alusão ao fato de que as 

academias portuguesas nunca privilegiavam um brasileiro sequer. Esta academia foi 

criada na efervescência do Século do Ouro, período em que a riqueza decorrente do 

ouro e dos diamantes: 

 
[...] empurrou para o Sudeste boa parte da incipiente vida literária. O Rio 
de Janeiro, escoadouro das riquezas minerais e capital colonial a partir de 
1763, e as cidades mineradoras passaram a sediar novas expressões 
estéticas. Mariana, sede do bispado de Minas, tornara-se foco de instrução, 
graças ao seminário instalado por obra de ricos proprietários, interessados 
em garantir estudo aos seus filhos, antes de enviá-los a Coimbra. (DEL 
PRIORE; VENÂNCIO, 2010, p. 104). 

 

Em 1722, ocorre um despacho de D. João demonstrando a intervenção oficial 

em estudos dirigidos por religiosos. Tal fato prenuncia o que mais tarde viria a ser o 

início do distanciamento entre Igreja e Estado, com a expulsão da Companhia de 

Jesus das Terras Coloniais (ALMEIDA, 2000).  

Mesmo o fim da Companhia de Jesus representando, naquele momento, o fim 

do único sistema educacional, a duras penas, em voga na Colônia, deve-se considerar 
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que, os meios descontínuos e tortuosos de educar colocados como alternativa a falta 

da unidade jesuítica, anunciaram novos tempos na produção cultural e educacional 

das terras d’além mar. Segundo Azevedo (1956, p. 47): 

 
Em 1759, com a expulsão dos jesuítas, o que sofreu o Brasil não foi uma 
reforma de ensino, mas a destruição pura e simples de todo o sistema 
colonial do ensino jesuítico. Não foi um sistema ou tipo pedagógico que se 
transformou ou se substituiu por outro, mas uma organização escolar que 
se extinguiu sem que essa destruição fosse acompanhada de medidas 
imediatas, bastante eficazes para lhe atenuar os efeitos ou reduzir a sua 
extensão. 

 

Mas, que fatores concorreram para tal acontecimento? De acordo com 

Azevedo (1958), enquanto no primeiro quartel do século XVIII a obra educacional 

jesuítica amealhava louros nas terras brasileiras, nos países europeus, com o ensino 

ministrado nas universidades, assistia o alvorecer dos preceitos científicos e o 

estrangulamento do ensino retórico e humanístico dos jesuítas. Para Azevedo (1958, 

p.45-46): 

 
As novas concepções filosóficas e científicas que já se difundiam por quase 
toda a Europa e iam ganhando pouco a pouco os melhores espíritos 
portugueses, traduziram-se desde D. João V em diversas tentativas de 
reformas de estudos; e os novos ideais e tipos pedagógicos que se opunham 
aos da escola jesuítica, ameaçando destroná-la, tomaram expressão 
vigorosa nas 16 cartas do verdadeiro método de estudar, de Luís Verney, 
que, publicado em 1746, teve a maior repercussão e passou a ser 
considerado, sob vários aspectos, “a maior obra de pensamento que se 
publicou em Portugal”.  

 

Mesmo os motivos da derrocada do ensino jesuítico devendo-se ao início dos 

postulados científicos europeus, anunciando, assim, o esfacelamento da hegemonia 

católica na formação dos homens, tal fato pode nos levar a pensar que a expansão 

ultramarina, com a abertura dos pensamentos, fruto do estreitamento das distâncias 

entre os países e do consequente fluxo de informações, tenha incidido sobremaneira 

sobre a educação colonial.  

De fato, não convém desconsiderarmos tal relação em sua totalidade, mas, não 

apenas restritas a expansão dos conceitos eclesiásticos através da catequese dos 

gentios do Novo Mundo, pois para Veiga (2007, p. 51): 

 
As características da educação colonial estiveram associadas às mudanças 
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religiosas da época, às discussões humanistas e científicas, às organizações 
políticas das monarquias absolutistas, à expansão da burguesia 
mercantilista e à composição Igreja-Estado. Apesar da característica 
universalista de sua doutrinação religiosa, a ação católica associou-se aos 
interesses políticos e econômicos dos colonizadores portugueses.  

 

Apesar da hegemonia presencial dos jesuítas, convém ressaltarmos mais uma 

vez que eles não foram a única ordem religiosa a se instalar na Colônia e deter o 

poderio educacional, nem tampouco seus manuais, autos, livros e hinários foram as 

únicas formas de produção cultural e artística de então.  

Podemos demarcar alguns momentos, de acordo com Del Priore e Venâncio 

(2010, p. 100), de produção cultural e artística da Colônia que vigoraram entre: a 

literatura e as artes sacras, fonte inesgotável de referências religiosas que 

catequizavam e instruíam as mentes dos colonos; as notícias que começavam a 

gracejar sobre as riquezas da terra, relatos históricos e críticas ao comportamento 

questionável dos lusos que, à maneira de “caranguejos”, “só faziam arranhar o 

litoral”; e, também, importa que não nos esqueçamos que a história, a natureza e a 

geografia da nossa Terra foram registradas não apenas em palavras, mas, nas 

pinturas, na madeira e no barro.   

A chegada do Século das Luzes inaugurou a prática de, para além da 

retratação literária da natureza, a investigação desta, baseando-se no racionalismo 

francês. Percebe-se que a Metrópole começa a se abrir para uma revolução nos 

estudos universitários, afetando sobremaneira a Colônia, pois, a geografia, a 

mineralogia, a espeleologia e a agronomia encontrariam na terra brasilis importante 

material de pesquisa das riquezas naturais, desse país de dimensões continentais que, 

logicamente, serviriam aos interesses comerciais da Coroa.  

Mas, se procuramos analisar as realizações educacionais do governo Nogueira 

Accioly, tendo em vista a categoria “Modernidade”, porque começar nosso trabalho 

fazendo um retorno à emergência da produção cultural da Colônia? 

A mudança de mentalidade é a resposta... E, quando nos referimos à mudança 

de mentalidade, significa que estamos contemplando as agruras e modificações 

sofridas por nosso País, nosso Estado e também pela nossa Capital e gente cearense, 

em consonância com o contexto maior do Ocidente, naquele momento.  

A evolução cultural de nossa Terra e de nossa gente diz respeito a essa 
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trajetória iniciada ainda no nosso “descobrimento”, quando aqui aportaram as 

primeiras ideias e conteúdos culturais transplantadas dos povos de além-mar, ainda 

sob a forte égide do sagrado, herdeiras fiéis dos conventos, dos padres jesuítas e suas 

missões, até o avanço da Filosofia, do Positivismo, da Ciência, pretensamente 

hegemônica, nos dias atuais, tomando o lugar da Religião, ao pretender esclarecer e 

explicar muitos fenômenos da dimensão humana.   

 

2.1.1 Emergência de um novo homem 

 

O passado é interessante não somente pela beleza que dele 
souberam extrair os artistas para quem constituía o presente, mas 
igualmente como passado, por seu valor histórico. O mesmo ocorre com o 
presente. O prazer que obtemos com a representação do presente deve-se 
não apenas à beleza de que ele pode estar revestido, mas também à sua 
qualidade essencial de presente. 

 
(Charles Baudelaire, 1996) 

 
[...] existem muito mais hipócritas culturais do que homens 

verdadeiramente civilizados. 
 

(Sigmund Freud, 1915) 
 
  

Passado e presente, como nos ensina a refletir Baudelaire (1996), encerram, 

cada um em seu lugar específico, um valor. Cada proposição desta, sinônimo da 

demarcação de um espaço que, na Modernidade, se afirma com bastante dificuldade, 

nos diz do desafio em torno das produções materiais, artísticas, culturais, que se 

situam no limiar de uma época.  

Interessa pensarmos que, para além das contradições em todas essas esferas 

citadas, e que também se expressam na mentalidade e na avaliação dos personagens 

dessa história, estabelecer o que tem valor ou não, exatamente porque elementos de 

uma transição, característicos desse período por nós discutido, configura-se uma 

procura de referência muito particular. 

Sentimos dizer que tais referências não se encontram mais nas tradicionais 

instâncias doadoras de identidade para os sujeitos – Família, Trabalho, Religião, a 

ideia de Bem Comum – e sim, na capacidade que teremos de identificar novos rumos 

para nossas novas demandas existenciais, extraindo destas suas peculiaridades 

(COSTA, 2004). 
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Antes que teçamos todos, ou ao menos uma boa parte, dos meandros históricos 

e teóricos da Modernidade que almejamos, é importante que delineemos alguns 

pontos sobre o homem moderno. E essa é uma tarefa que vemos ser respondida de 

maneira muito particular por Baudelaire (1996), Freud (1929/1930; 1915; 1915/1916) 

e Eksteins (1991), tal como traremos a seguir. 

Baudelaire (1996) realiza interessante paralelo entre a dualidade subjacente à 

Idade Moderna, com todas as suas contradições, e a dualidade resultante exatamente 

do paradoxo entre o caráter eterno e o caráter relativo do Belo, lendo-se aqui o Belo 

como expressão da Arte que atravessou os séculos XVIII e XIX, em busca de 

afirmação, ante as interrogações acerca do que seria dali por diante produção 

artística; ou seja, o Belo e a Modernidade guardam contradições que, longe de 

gerarem exclusão de uma sobre outra, os compõem. 

Não podemos deixar de falar dos paradoxos desse homem que agora se afirma 

no mundo, à sombra de antigas referências, mas, que observa a aurora do mundo 

moderno, trazendo consigo um universo de possibilidades, que exigem dele um novo 

olhar, um olhar de fato às coisas que agora pulsam no espaço das cidades, no 

cosmopolitismo nascente, nas obras de arte, que interrogam as tradicionais técnicas 

de produção e ensejam a presença da essência do artista, nelas.  

Inclusive, para Baudelaire (1996), artista nem é bem aquele que possui a 

melhor explicação daquilo que seja o homem, conclamado pela nova vida moderna; 

seria o “homem no mundo”, não enrijecido pelos padrões estéticos, mais observador, 

mais infantil, à maneira daquele que se inebria com as novidades mundanas, 

convalescente da grande enfermidade entorpecente dos sentidos e, mais disposto a 

perder-se na multidão social, efervescente e transgressora, que o convida a, logo nos 

primeiros raios do amanhecer, contemplar os mistérios profundos e agora mais 

desnudos das experiências hodiernas (BARBOSA, 1997). 

Viver o dia atual, hodierno, e, partindo dessa experiência, representá-lo, tendo 

em vista que “quase toda nossa originalidade vem da inscrição que o tempo imprime 

às nossas sensações.” Não nos cabe, portanto, representar o tempo presente a partir 

das considerações e modelos do passado, mas, criar o presente, compreendendo as 

particularidades que o compõem, suas transformações, e, na forma da Modernidade, 
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encarando que essa se constitui como “o transitório, o efêmero, o contingente, é a 

metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável” (BAUDELAIRE, 1996, 

p. 26-28). (Grifo do autor).  

Quem é esse novo homem? Freud ([1929/1930], 2002) nos diz, tal como 

Baudelaire (1996), que o homem, e, especialmente, o homem moderno, é o sujeito da 

dualidade, do conflito. Vivemos, devido às exigências da civilização, um conflito, 

pois, nesse contexto de repressão, de restrição dos instintos, o homem renuncia aos 

seus mais caros desejos para possibilitar que as estruturas e os arranjos sociais se 

firmem.  

Não saberíamos dizer se o homem cede espaço aos arranjos sociais ou se os 

arranjos sociais cobram uma parcela cruel de ajuste do homem, só podemos pensar 

que, nessa dialética, ambos os movimentos exigem cotas de acerto e é nesse contexto 

que observamos os adoecimentos a que os indivíduos estão sujeitos, sendo a 

civilização a grande responsável por suas neuroses.  

No processo de desenvolvimento do indivíduo, o programa do princípio do 

prazer, que consiste em encontrar a satisfação da felicidade, é mantido como objetivo 

principal. A integração numa comunidade humana, ou adaptação a ela, aparece como 

uma condição dificilmente evitável, que tem de ser preenchida antes que esse 

objetivo de felicidade possa ser alcançado. Talvez fosse preferível que isso pudesse 

ser feito sem essa condição. Em outras palavras, segundo Freud ([1929/1930], 2002, 

p. 105-106): 

 
O desenvolvimento do indivíduo nos parece ser um produto da interação 
entre duas premências, a premência no sentido da felicidade, que 
geralmente chamamos de ‘egoísta’, e a premência no sentido da união com 
os outros da comunidade, que chamamos de ‘altruísta’. [...] Assim como 
um planeta gira em torno de um corpo central enquanto roda em torno de 
seu próprio eixo, assim também o indivíduo humano participa do curso do 
desenvolvimento da humanidade, ao mesmo tempo em que persegue o seu 
próprio caminho na vida. 

 

Vejamos que, para Freud ([1929/1930], 2002), a emergência do homem 

civilizado requer deste um ajuste, um acordo de cavalheiros entre sua condição de ser 

em busca das suas satisfações íntimas e a adaptação às exigências do meio externo, 

adaptação às regras sociais.  

Essa concepção, num primeiro momento, pode sugerir um distanciamento das 
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concepções de Baudelaire (1996) sobre o homem no mundo, pois, segundo este, o 

homem que “nasce” com a Modernidade é livre, mais observador, mais infantil na 

possibilidade de compor as multidões que integram os espaços das grandes cidades 

modernas. Diferente do homem freudiano, refém das exigências da civilização, um 

homem que carrega em si os vestígios de uma “queda de braço”, vencida pela 

civilidade, pelos bons modos, pelo esquecimento das satisfações libidinais.  

Mas, segundo Freud ([1929/1930], 2002), é exatamente esse jogo de forças, 

exatamente esse conflito que é responsável pela evolução da sociedade. Na luta entre 

Eros e Tanatos4, a sociedade sai ganhando, ao realçar no homem a possibilidade de 

desenvolver saídas criativas e estratégias saudáveis para a permanência no espaço 

social. Assim, sair para o mundo, para observar a riqueza do dia, é condição do 

homem moderno, dispositivo de sobrevivência, apesar das exigências da civilização. 

Estar fora de casa, e, contudo sentir-se em casa onde quer que se encontre; ver 

o mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos 

pequenos prazeres desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a 

linguagem não pode definir senão toscamente. O observador é um príncipe que frui 

por toda parte do fato de estar incógnito. O amador da vida faz do mundo a sua 

família, tal como o amador do belo sexo compõe sua família com todas as belezas 

encontradas, encontráveis ou inencontráveis; tal como o amador de quadros vive 

numa sociedade encantada de sonhos pintados.  

Assim, o apaixonado pela vida universal entra na multidão como se isso lhe 

aparecesse como um reservatório de eletricidade. Pode-se igualmente compará-lo a 

um espelho tão imenso quanto essa multidão; a um caleidoscópio dotado de 

consciência, que, a cada um de seus movimentos, representa a vida múltipla e o 

encanto cambiante de todos os elementos da vida. “É um eu insaciável do não-eu, 

que a cada instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a própria 

vida, sempre instável e fugidia” (BAUDELAIRE, 1996, p. 21) (Grifo do autor). 

E porque não poderíamos complementar as palavras de Baudelaire, dizendo 

                                                           
4  Deuses da Vida e da Morte, essas figuras mitológicas sintetizam as forças contrárias que atuam nessa primeira 

tentativa de codificar os movimentos inconscientes do homem vitoriano analisado por Freud. Trazemos aqui as 
concepções psicanalíticas iniciais mais “rasteiras”, pois, a natureza de nosso estudo não comporta as discussões 
sobre a progressão de tais conceitos na obra supracitada, mas, mesmo assim, para tratarmos de tal temática, não 
poderíamos nos furtar a discuti a emergência desse saber que transformou radicalmente as bases do mundo 
ocidental moderno, anunciando um homem estruturado sobre um laço social estranho ao que a racionalidade 
moderna pressupunha até aquele momento.   
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que a vida, essa instância que resguarda as sociedades, os trejeitos de sobrevivência, 

as angústias daqueles que bailam em suas paragens, é a grande guardiã, 

parafraseando Freud, das nossas exigências, que se transformam criativamente em 

maneiras de sobreviver sem tantos ranços, mesmo que tantas vezes não sejamos tão 

bem sucedidos. 

É justamente dos paradoxos da existência, desse jogo de forças, que nasce o 

progresso social, e que observamos a alavanca do desenvolvimento. À medida que as 

sociedades foram passando por um estágio de complexificação de suas estruturas, 

reorganizando a malha urbana, controlando as massas e as demandas populacionais, 

abrindo-se às novidades da indústria, o indivíduo moderno arrisca, de agora em 

diante, chamar-se sujeito, com todas as implicações que este termo comporta, 

anunciando uma subjetividade redentora nesse processo de ajuste, ante as exigências 

das sociedades capitalistas modernas nascentes.  Segundo Freud ([1929/1930], 2002, 

p. 125-126): 

 
[...] a civilização constitui um processo a serviço de Eros, cujo propósito é 
combinar indivíduos humanos isolados, depois famílias e, depois ainda, 
raças, povos e nações numa única grande unidade, a unidade da 
humanidade. Porque isso tem de acontecer, não sabemos; o trabalho de 
Eros é precisamente este. Essas reuniões de homens devem estar 
libidinalmente ligadas umas às outras. A necessidade, as vantagens do 
trabalho em comum, por si sós, não as manterão unidas. Mas o natural 
instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada um contra todos e a de 
todos contra cada um, se opõe a esse programa da civilização. Esse instinto 
agressivo é o derivado e o principal representante do instinto de morte, que 
descobrimos lado a lado de Eros e com este divide o domínio do mundo. 
Agora, penso eu, o significado da evolução da civilização não mais nos é 
obscuro. Ele deve representar a luta entre Eros e Morte, entre o instinto de 
vida e o instinto de destruição, tal como ela se elabora na espécie humana. 
Nessa luta consiste essencialmente toda a vida, e, portanto, a evolução da 
civilização pode ser simplesmente descrita como a luta da espécie humana 
pela vida.  

 

Difícil não transcrever em sua literalidade as palavras de Freud, pois, ele 

soube definir magistralmente, a nosso ver, as contradições da existência humana em 

meio às exigências e do mal-estar da vida moderna, conjugando com as reflexões 

acerca da condição estrutural de nosso psiquismo.  

A Modernidade compreenderia, mesmo em sua pretensa linearidade, 

movimentos paradoxais de inauguração de um sujeito - vestígio do crescente 

individualismo, retratado na emergência das grandes cidades, agora sob a lógica 
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moderna da racionalidade médica, científica - a dessacralização dos ideais reinantes 

na Idade Média, a secularização, a oposição entre o verdadeiro e o falso, entre o 

público e o privado, o “eu” como elemento fundamental de análise e o consequente 

esvaziamento das atitudes de solidariedade entre os homens (RODRIGUES, 2010). 

Em 1915, sob forte impacto emocional, causado pela eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, Freud lança um texto intitulado “Reflexões para os tempos de 

guerra e morte”, no qual ele fala, utilizando um tom metafórico, de povos cambiados 

para um mundo exterior àqueles em que sempre viveram, para tratar do “surgimento” 

do homem moderno. Segundo ele, os homens modernos são aqueles levados a ocupar 

espaços em outras civilizações, vivendo assim outras experiências, abrindo-se para 

mundos diferentes, mas que, exatamente, por se tratarem de sociedades civilizadas, a 

permanência destes homens em suas dependências, em nada impossibilita pensarmos 

que “cada um desses cidadãos do mundo civilizado criou para si mesmo seu próprio 

‘Parnaso’ e sua própria ‘Escola de Atenas’”, sendo, portanto, a essência do 

individualismo apregoado pelo período objeto de nossa discussão (FREUD, [1915], 

1996a). 

Freud ((1915), 1996a, p. 288) chega a pensar que a deflagração de uma guerra 

na idade moderna já não comportaria uma desestruturação das peculiaridades do 

opositor, de suas particularidades, sendo a guerra, num período “civilizado”, a 

“oportunidade de demonstrar o progresso da civilidade entre os homens”, franca 

potencializadora de relações éticas mais estáveis.  

Mas, a faceta sombria da Modernidade seria, para Freud, consequência da 

cruel realidade, observada à medida que a Primeira Guerra foi avançando em 

território europeu. Freud ([1915], 1996a, p. 288) assevera que: 

 
Então, a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu, e trouxe 
desilusão. Não é apenas mais sanguinária e mais destrutiva do que qualquer 
guerra de outras eras, devido à perfeição enormemente aumentada das 
armas de ataque e defesa; é, pelo menos, tão cruel, tão encarniçada, tão 
implacável quanto qualquer outra que a tenha precedido. Despreza todas as 
restrições conhecidas como direito internacional, que na época de paz os 
Estados se comprometeram a observar [...]. Além disso, trouxe à luz um 
fenômeno quase incrível: as nações civilizadas se conhecem e 
compreendem tão pouco, que uma pode voltar-se contra a outra com ódio e 
asco.  

 

Onde estaria, portanto, a civilidade do homem moderno? Mas, não iniciamos 
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essas reflexões pensando sobre o caráter paradoxal das atitudes destrutivas do 

homem? De acordo com Gay (1989, p. 333): 
Freud, como milhões de outros, viveu a Grande Guerra como uma ruptura 
destrutiva e aparentemente interminável, porém, para certa surpresa sua, 
apesar do desânimo, dos acessos de apreensão, aqueles anos de agitação e 
angústia trouxeram conseqüências benéficas para seu trabalho. [...] 

 

Segundo Freud ([1915/1916], 1996b), lembremos, seria exatamente essa 

parcela destrutiva que reside em nós a responsável e, caprichosamente, a maior 

indutora da dinâmica e do avanço social. Expliquemos melhor: um pouco mais à 

frente, no mesmo ano que Freud publica esse texto, sobre o qual nos debruçamos até 

agora e que enseja seus desconfortos pelos rumos que a guerra vinha tomando, ele 

publica também um texto curto, mas que julgamos um dos mais belos e profundos de 

sua obra, intitulado “Sobre a Transitoriedade”.  

Neste texto, Freud relata o passeio que teve com dois amigos, segundo ele, um 

poeta jovem, mas bem conhecido, e um companheiro, em seu dizer, “taciturno”. Em 

meio à observação dos lindos campos que percorriam, o jovem poeta admirava a 

beleza da Natureza, demonstrando certo desânimo e perturbação. Segundo ele, toda 

aquela beleza estava fadada a desaparecer, a extinguir-se, ao que Freud sabiamente 

concluiu: 

 
É impossível que toda essa beleza da Natureza e da Arte, do mundo de 
nossas sensações e do mundo externo, realmente venha a se desfazer em 
nada. Seria por demais insensatos, por demais pretensiosos acreditar nisso. 
De uma maneira ou de outra essa beleza deve ser capaz de persistir e de 
escapar a todos os poderes de destruição. [...] Não deixei, porém, de 
discutir o ponto de vista pessimista do poeta de que a transitoriedade do 
que é belo implica uma perda de seu valor. [...] Pelo contrário, implica um 
aumento! (FREUD, [1915/1916], 1996b, p. 317). 

 

Demarcamos com essas colocações do “Pai da Psicanálise” que, justamente a 

força que nos compele a pensar na fluidez destrutiva das coisas é a mesma que nos 

impulsiona a pensar na força que estas possuem, por carregar consigo tais 

características. A certeza da transitoriedade dos objetos é justamente o que aumenta 

consideravelmente seu valor. 

Observamos que tais prerrogativas adquirem especial consideração, quando 

lemos a biografia de Freud e vemos que foi, justamente em meio às agruras da 

guerra, que ele teceu considerações riquíssimas em torno da dor, do luto e da 



33 
 
melancolia. Vejamos como a criação nasce, caprichosamente, da destruição (GAY, 

1989). 

A perda dos objetos de nossa estima pode anunciar uma fase de muita 

fertilidade em nossas vidas. Assim é o homem moderno que, mesmo tomado pelo 

luto da perda das instituições que lhe eram caras e estruturava sua identidade – 

Família, Trabalho, Igreja, Ideais Comuns– ou que, exatamente a existência delas já 

não respondia aos anseios que se delineavam com as conquistas tecnológicas 

modernas, adota atitude diferente, perante as coisas do mundo, da vida, assumindo o 

risco de que outras instâncias diferentes pudessem se colocar como produtoras de 

sentido, para ele (COSTA, 2004).  

O não reconhecimento de si, nos limites estreitos da vida rural, fez com que 

novas possibilidades se configurassem, e com elas, as angústias criativas de 

construção de um novo mundo, para si, em meio à multidão das grandes cidades. 

Para Freud ([1915/1916], 1996b, p. 319): 

 
O luto, como sabemos, por mais doloroso que possa ser, chega a um fim 
espontâneo. Quando renunciou a tudo que foi perdido, então consumiu-se a 
si próprio, e nossa libido fica mais uma vez livre (enquanto ainda formos 
jovens e ativos) para substituir os objetos perdidos por novos igualmente, 
ou ainda mais, preciosos. [...] Quando o luto tiver terminado, verificar-se-á 
que o alto conceito em que tínhamos as riquezas da civilização nada perdeu 
com a descoberta de sua fragilidade. Reconstruiremos tudo o que a guerra 
destruiu, e talvez em terreno mais firme e de forma mais duradoura do que 
antes.  

 

Deixando agora de lado as considerações sobre a dinâmica subjetiva da 

condição moderna de estar no mundo, importa que retornemos às nossas reflexões 

sobre os meandros históricos desse momento sui generis da Humanidade. 

Dessa forma, encontramos em Silva e Maciel (apud RODRIGUES, 2010) 

considerações que sintetizam o que vínhamos discutindo em relação à Baudelaire 

antes de fazermos considerações mais detidas em torno das concepções freudianas e 

aquilo que, daqui por diante vamos pensar, tendo em vista as contribuições de Le 

Goff (2003) para o nosso estudo. 

A ideia de Modernidade surge, segundo Le Goff (2003), quando há um 

sentimento de ruptura com o passado. Neste sentido, um dos primeiros pensadores a 

utilizar a ideia de modernidade foi Charles Baudelaire, escritor francês da metade do 
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século XIX, autor de “As Flores do Mal”, que pensava a modernidade como as 

mudanças que se operavam em seu presente, utilizando a palavra, sobretudo para a 

observação dos costumes, da arte e da moda. Podemos definir modernidade “[...] 

como um conjunto amplo de modificação nas estruturas sociais do Ocidente, a partir 

de um processo longo de racionalização da vida” (SILVA; MACIEL, 2005, p. 297).  

Assim, importa demarcarmos que, quando nos remetemos à categoria 

“Modernidade”, escolhida para orientar nossa análise dos documentos referentes aos 

feitos educacionais do governo de Antônio Pinto Nogueira Accioly, entre os anos 

1896 e 1912, devemos lembrar que ela por si só, encerra contradições e possíveis 

distorções, gerando certa dificuldade de compreensão de seu significado. 

Para Le Goff (2003), à parte as implicações históricas do termo, a apreensão 

desse conceito apenas se dá após termos compreendido que se faz necessário um 

percurso que situe, inicialmente, as querelas seculares existentes entre o par de 

opostos Antigo/Moderno. Devemos, portanto, situar tal oposição dentro de uma 

perspectiva histórica, entendendo que nem sempre o moderno contrapõe-se ao que é 

antigo e que, tampouco, aquilo que é antigo deve necessariamente encerrar uma 

concepção ultrapassada.  

Segundo Herschmann e Pereira (1994, p. 14) denominam como um 

“historiador especialmente comprometido com a reflexão sobre a 

contemporaneidade”, a constituição do antagonismo Antigo/Moderno ganha sentido, 

a partir da atitude dos indivíduos nas sociedades e nas épocas, perante seu passado e 

seu presente.  

Nas sociedades tradicionais o Antigo possui certo status, uma consideração de 

peso no que concerne às decisões, aos conselhos, à posse da memória coletiva, aos 

argumentos jurídicos, mas, mesmo com tal reconhecimento, não se deixa de antever 

um possível desprezo pela decrepitude, essa face horrenda da idade (LE GOFF, 

2003). 

Da mesma forma que o Antigo possui uma dimensão a ser considerada, 

também nos chama atenção o fato de que o Moderno, paradoxalmente, necessita do 

Antigo para firmar-se. Vejamos que “o moderno, na sua luta contra o antigo, será 

levado a aliar-se às outras antigüidades, precisamente aquelas que a Antigüidade 

greco-romana tinha substituído, destruído ou condenado: os primitivos e os bárbaros” 
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(LE GOFF, 2003, p. 178). 

Assim, Antigo e Moderno foram conceitos forjados no bojo das grandes 

transformações mundiais e, a passagem do século XIX para o XX define também uma 

transformação desses conceitos. Mesmo que as sociedades não tenham percebido a 

amplitude das mudanças que vinham sofrendo, estas “experimentaram o sentimento 

moderno e forjaram o vocabulário da modernidade nas grandes viragens da sua 

história” (LE GOFF, 2003, p. 176). 

Em “A Sagração da Primavera”, Eksteins (1991, p.14), preocupa-se em 

demarcar com linhas bem fortes o que sejam os opostos que vimos até agora nos 

referir e que, magistralmente, tentam apreender o que representa a Modernidade. O 

autor utiliza a ambiência da cidade italiana de Veneza para, logo no prólogo, 

identificar as oposições que definem as experiências modernas. Arte, ficção, 

sensações, concretudes, expressas nas obras e romances de dois artistas que foram 

“para Veneza para morrer”, encabeçam a ordem das coisas, o jogo das ideias no 

cotidiano daqueles que, vivendo seus amores homossexuais, mais um apelo 

individualista de fin-de-siècle, “a vida da imaginação e a vida da ação são uma coisa 

só”. 

Assim, é nessa obra que, aquilo que mais caracteriza a Modernidade em sua 

amplitude, a cisão subjetiva que possibilitou o surgimento da Psicanálise, que 

“abandonamos” momentaneamente, há algumas laudas atrás, assume seu apogeu. O 

autor atribui a um cemitério de automóveis, ao cemitério em memória dos que 

morreram durante a batalha de Verdun e a Primeira Grande Guerra, a vultosa quantia 

de representantes da lógica moderna, paradoxal tentativa de aliar interioridade e 

velocidade, emancipação e destruição, intimidade e estranhamento.  

Lembrando agora o que Freud nos ensinou, ao fazer da insegurança causada 

pela deflagração da Primeira Guerra Mundial, um momento fértil de produção 

psicanalítica, compreendemos as palavras de Eksteins (1991), ao pôr em relevo o 

caráter contraditório desse período. Era usual aos espíritos atentos às mudanças que 

se processavam no seio das grandes cidades, na integração dos países, no trânsito de 

culturas, na velocidade da comunicação, depararem-se com as mudanças daqueles 

tempos e perceber as contribuições que elas ofertavam à evolução das suas 

liberdades.  
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Ao mesmo tempo em que as tensões se desenvolviam entre as nações neste 

mundo da virada do século, conflitos fundamentais vinham à tona em quase todas as 

áreas da atividade e do comportamento humano: nas artes, na moda, nos costumes 

sexuais, nas relações entre as gerações, na política. Todo o motivo da libertação, que 

se tornou tão predominante no nosso século – seja a emancipação das mulheres, dos 

homossexuais, do proletariado, da juventude, dos desejos, dos povos – aparece na 

virada do século (EKSTEINS, 1991, p. 14) 

Dessa forma, na esteira da reorientação dos padrões e dos costumes e da 

interlocução anunciada dos sujeitos com seus mundos interiores, vemos surgir os 

movimentos que discutiremos a seguir, consequência da fertilidade que os novos 

tempos ensejavam, apesar das problemáticas e de toda a destruição impostas 

paradoxalmente por esse novo homem ao meio social. Avançamos agora aos 

próximos tópicos, donde discorreremos mais detidamente acerca das facetas material, 

urbana e política desse período. 

 

2.1.2 Mudanças nos padrões material e urbano 

 

 

 
Figura 1: Bilhete que dava direito a uma passagem de bonde de tração animal. 
Companhia Ferro Carril – a partir de 1880.  
Fonte: Museu da Imagem e do Som/MIS. 
 

Iniciamos este tópico com Sevcenko (1998), pois, este faz questão de 

demarcar o terreno sobre o qual se assenta a “Modernidade”, a partir de 

considerações que informam sobre as mudanças vividas pelos séculos XVIII e XIX, 
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em decorrência dos acontecimentos que marcaram a primeira e a segunda Revolução 

Industrial.  

Segundo este autor a base da dinâmica expansionista da primeira Revolução 

Industrial se deu por volta do ano 1780, inaugurando uma economia industrializada, 

baseada em três grandes fatores desenvolvimentistas: o ferro, o carvão e as máquinas 

a vapor. Aí estaria inaugurado o solo fértil para o surgimento das primeiras unidades 

produtivas daquele momento: as fábricas (SEVCENKO, 1998). 

Já o segundo momento da Revolução Industrial, ou Revolução Científico-

Tecnológica, ocorreu em meados de 1870, e seria o resultado das mais recentes 

descobertas científicas e sua aplicabilidade no mundo produtivo, havendo uma 

considerável expansão no desenvolvimento de matrizes energéticas, originando a 

corrida pela exploração industrial.  

Nunca em nenhum outro momento da história, a humanidade experimentou um 

avanço tão significativo em termos de emergência de bens materiais. Para que 

tenhamos uma ideia, a construção da Torre Eiffel, em meio à Exposição de 1889, em 

Paris, teria a pretensão de ser o marco fundador de uma nova ordem na esteira dos 

referenciais científicos e tecnológicos, cumprindo simbolizar as maravilhosas 

promessas da engenharia e dar visibilidade às novas ligas e estruturas metálicas, que 

originariam, posteriormente, os “arranha-céus”, marca do desenvolvimento das 

cidades, acelerado pela nova configuração urbana emergente (SEVCENKO, 1998).   
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Figura 2 - Estrada de Ferro Fortaleza-Baturité.   “No rumo da venta!” A estrada de 
ferro foi, no final do século XIX e início do século XX, símbolo do encurtamento das 
distâncias e progresso das cidades.  
Fonte: Museu da Imagem e do Som/MIS.   

 

 

Vejamos as novidades experimentadas nesse período que, segundo as 

informações de Sevcenko (1998, p. 9-10), tiveram sua expressão maior nos 

acontecimentos do complexo século XIX: 

 
No curso de seus desdobramentos surgirão, apenas para se ter uma breve 
ideia, os veículos automotores, os transatlânticos, os aviões, o telégrafo, o 
telefone, a iluminação elétrica e a ampla gama de utensílios 
eletrodomésticos, a fotografia, o cinema, a radiodifusão, a televisão, os 
arranha-céus e seus elevadores, as escadas rolantes e os sistemas 
metroviários, os parques de diversões elétricos, as rodas gigantes, as 
montanhas-russas, a seringa hipodérmica, a anestesia, a penicilina, o 
estetoscópio, o medidor de pressão arterial, os processos de pasteurização e 
esterilização, os adubos artificiais, os vasos sanitários com descarga 
automática e o papel higiênico, a escova de dentes e o dentifrício, o sabão 
em pó, os refrigerantes gasosos, o fogão a gás, o aquecedor elétrico, o 
refrigerador e os sorvetes, as comidas enlatadas, as cervejas engarrafadas, 
a Coca-Cola, a Aspirina, o Sonrisal e, mencionada por último, mas não 
menos importante, a caixa registradora.  

 

De acordo com Berman (apud ANDRADE, 2008) a Modernidade seria o 

período segundo o qual estariam no cerne de suas representações os avanços 

tecnológicos impulsionados pelos avanços científicos e experimentais, em que a 

industrialização oferece para o mundo uma gama de produtos que passaram a fazer 

parte, e a facilitar, a vida do homem.  

Ocorre também, sobretudo, um aumento significativo e mudança de feição de 

cidades ocidentais como, por exemplo, Paris, na Europa, Fortaleza, Rio de Janeiro e 

São Paulo, no Brasil. Aceleração do ritmo de vida dos cidadãos, explosão 

demográfica, aumento do fluxo e um maior trânsito de produtos e pessoas pelas 

ferrovias que passaram a interligar as cidades.  

Tais feitos do mundo moderno também são enunciados por Tarde (apud 

ANDRADE, 2008, p. 26), quais sejam a tipografia/imprensa, a estrada de ferro e o 

telégrafo, principalmente a imprensa, três novidades “para a sociedade moderna, 

decorrentes do processo das transformações socioeconômicas, políticas e culturais.” 

A imprensa, inclusive, seria o meio difusor de notícias e conhecimentos 
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essencial a nossa pesquisa, na medida em que é através desta que circulavam as 

ideias e críticas dos intelectuais do período às realizações do governo Accioly no 

campo da Educação e da instrução pública. Ponte (2001, p. 13), assevera que: 

 

 
Na esteira desse quadro de mudanças, as principais cidades brasileiras 
atravessaram uma série de intensas reformas urbanas e sociais. Efeitos 
práticos dos anseios dominantes de modernização da sociedade, tais 
reformas visavam alinhar os centros urbanos locais aos padrões de 
civilização e progresso disseminados pelas metrópoles européias.  

 

E por falar em padrões de civilização, podemos destacar a gênese do processo 

civilizador tão apregoado pelas sociedades europeias, em extensão para o restante do 

mundo ocidental, ressaltado ainda na dinâmica do Estado Absolutista francês. Na 

relação de proximidade e dependência estabelecida pelo rei Luís XIV, com a 

sociedade da corte, que transitava em seu redor, foi-se constituindo normas de 

conduta, de civilidade, padrões de comportamento, que regulavam a dependência e a 

relação mais íntima com o monarca, na França do final do século XVII 

(CAVALCANTE, 1997).  

De acordo com Ferreira (2009), as regras de civilidade não seriam apanágio 

apenas da cultura ocidental e muito menos da Modernidade, sendo antes uma 

tentativa das classes sociais burguesas ascendentes de, já no século XVIII, se 

aproximarem da aristocracia.  

Para esse autor, já em fins da Idade Média, com o fenômeno de 

complexificação das sociedades, e o já quase ultrapassado uso da força nas relações 

sociais, vê-se a emergência dos manuais de civilidade, com forte teor de 

aprendizagem de forma mais cordiais de lidar com o outro (FERREIRA, 2009).  

Assim, a escola constitui-se o espaço privilegiado de difusão dos preceitos de 

civilidade, por abordar as crianças, esses seres mais propensos à aprendizagem de 

normas e regras, e por ser a responsável, através da escolarização, pela “inculcação 

de uma disciplina que se apoia numa moral derivada duma espécie de osmose entre 

as disposições religiosas e as conveniências da organização social” (FERREIRA, 

2009, p. 17). 

Interessante observarmos que, se os manuais de civilidade nasceram da 

necessidade que a sociedade tinha de regular as relações entre as pessoas, valendo-se 
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da aproximação entre a contenção corporal e as prescrições morais, nos informa que, 

na cultura ocidental moderna assistimos a esses indicativos levados à última 

instância, com o aprofundamento das vivências narcísicas pelos sujeitos 

(FERREIRA, 2009).    

Elias (1994), mesmo na contramão das pesquisas históricas, que atualmente se 

ocupam mais das minúcias dos pensamentos, das mentalidades dos personagens, que 

transitam nas sombras da história da Humanidade, ocupou-se de estudar os costumes, 

as regras de etiqueta, as normas de comportamento à mesa, exatamente como forma 

de marcar um tipo de padrão de comportamento que, inicialmente se projetou sobre 

os que compunham as cortes europeias nas relações com os monarcas, e logo se 

estendeu como uma nuvem, a modificar as condutas e o espaço urbano dos países 

ocidentais, entre os séculos XVII e XX.  

No que diz respeito aos avanços materiais experimentados pelas cidades e as 

consequências dessas transformações na vida social do homem moderno, entende-se 

que, não sem repercussões assistimos a todas as transformações vivenciadas pelos 

atores sociais que, doravante, encontravam-se mergulhados em remodelações urbanas 

e aformoseamentos da nova paisagem citadina que se configurava nas grandes 

capitais do mundo.  

Sem querermos estender, nesse momento, nossa análise para outras paragens 

socioculturais, muito embora saibamos ser esse um fenômeno experimentado por 

grandes capitais do mundo ocidental, tal como demarcamos a pouco, para efeitos de 

uma análise mais minuciosa e de maior rigor do espaço no qual ocorre nossa 

pesquisa, optamos por esmiuçar essas transformações urbanas na cidade de Fortaleza. 

Em fins do século XIX e início do século XX, momento onde se desenrolam as 

“tramas” dos sujeitos que comporão nossa narrativa, encontramos a capital cearense 

em amplo processo de urbanização e aformoseamento de sua malha urbana. 
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Figura 3 - Periódico “A República”, jornal oficial do governo do Estado, por onde 
circulavam notícias do cotidiano da capital e demais cidades cearenses. 
Fonte: Catálogo do Setor de Microfilmes da Biblioteca Pública Governador Menezes 
Pimentel. 

Faz-se alusão, logo na chamada desse capítulo5, a uma moda muito usual no 

período supramencionado, que era a utilização hodierna e natural de termos em 

francês, como sinal de civilidade e modernidade. Capital da elite do mundo moderno, 

Paris seria, naquele momento, referência para aqueles que almejavam seguir os 

trâmites civilizados através de trejeitos e alcunhas que denunciassem que a 

modernidade e o progresso chegaram através dos códigos determinados por França e 

Inglaterra, como maneira de incentivar os demais povos a sair da condição de 

barbárie. Segundo Andrade (2008, p. 21):  

 
Uma das convenções estabelecidas por países europeus no século XIX, 
principalmente aqueles envolvidos com as grandes transformações políticas 
e econômicas, como é o caso da França e da Inglaterra, foi anunciar a 
necessidade do cumprimento de normas de conduta social para o resto do 
mundo, e fazer disso uma exigência ao ingresso no processo civilizatório 
mundial.  

 

Exatamente por isso toma-se como referência para a chamada desse segundo 

capítulo da Dissertação um cumprimento lisonjeiro e civilizado, tal como: “Bonjour, 

Mademoiselle!”, e que se encontrou, sem muita dificuldade, nas páginas de 

periódicos cearenses, como o demonstrado na figura acima. 

                                                           
5  BONJOUR, MADEMOISELLE! 
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Figura 4 - Periódico “A Cidade”6. Em destaque, a data da publicação. 
Fonte: Catálogo do Setor de Microfilmes da Biblioteca Pública Governador Menezes 
Pimentel. 

 
 
Figura 5 - Periódico “A Cidade”. Notícia que traduz a reverência aos padrões 
parisienses da época. Mesma data do exemplar acima. 
Fonte: Catálogo do Setor de Microfilmes da Biblioteca Pública Governador Menezes 
Pimentel. 
 

E, para mostrar-se civilizada e bela aos olhos do mundo que agora se voltavam 

para aquela capital que se tornava, a cada dia, mais conhecida por possuir um pólo de 

comércio em franco desenvolvimento, foi contratado um engenheiro com a finalidade 
                                                           
6  A Cidade. Sobral, 31 de outubro de 1900. (Ano: II; Nº: 69). Jornal sobralense, Ceará. Órgão do Partido 

Republicano. Tipografia à Rua Cel. Joaquim Ribeiro, nº: 03. Redator: Álvaro Ottoni e Carlos Ribeiro. 1899 – 
1907.  

 



43 
 
de dar ao traçado da cidade, linhas mais objetivas e organizadas.  

Naturalmente, como desdobramento do processo de ebulição experimentado 

por Fortaleza no âmbito de seu desenvolvimento econômico, tornava-se necessário 

um ajustamento aos moldes das cidades modernas. Assim, a “Loira Desposada do 

Sol” viu passarem por entre suas estreitas vias e ruelas, a lógica objetiva daqueles 

que pensavam a melhor maneira de alinhar suas ruas. 

Três boulevards (atuais Avenidas do Imperador, Duque de Caxias e Dom 

Manoel) foram criados para abarcar o fluxo incessante e emergente de grupos 

decorrentes das camadas médias que despontavam em razão da  

 
proliferação de profissionais liberais, além do surgimento de um crescente 
contingente de trabalhadores pobres – ativos ou em disponibilidade -, 
configurando-se, assim, a formação de um mercado de trabalho urbano em 
Fortaleza. (PONTE, 2001, p. 24).  

 

 

 
Figura 6 - Tradicional foto da planta de Fortaleza feita pelo engenheiro Adolfo 
Herbster, 1875.  
Fonte: Museu da Imagem e do Som. 

 

Cabe registrar que, no fim da Guerra do Paraguai (1865-1870), o Brasil já se 

encontrava em meio a mudanças significativas no que concerne aos seus entrepostos 

urbanos, ocorrendo um crescimento de seus núcleos de concentração populacional, 

cultural e de infraestrutura. Tornavam-se as cidades “distritos de profissionais 

liberais, burocratas, empresários, empregados do comércio e estudantes – pessoas 
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com maior acesso ao pensamento e aos exemplos europeus” (NEEDELL, 1993, p. 

20). 

Assim, segundo Ponte (2001) os principais aspectos que modificaram a cidade 

de Fortaleza a partir do conjunto de reformulações do trato urbano, neste período, 

foram: a implementação de leis para a preservação da salubridade dos lugares 

públicos e privados (serviço de canalização d’água, movimentos de vacinação, 

orientação quanto ao despejo de lixo e matérias fecais, higiene domiciliar e do 

espaço público); construção de instituições asilares, hospícios e cemitérios, como a 

Santa Casa de Misericórdia, Lazareto da Lagoa Funda, Cemitério São João Batista; 

incentivo às práticas de esporte (práticas de exercício físico, turf, byciclette sportif, 

ciclismo nas praças etc); remodelamento do espaço físico urbano (substituição de 

becos e desvios por ruas e vias alinhadas, dando ao traçado urbano a forma de xadrez 

e calçamentos) e organização das formas de cuidado de si (criação de espaços 

destinados às práticas de lazer e cultura reforçando as diferenças entre ricos e pobres, 

controle de gestos e comportamentos). 

Na medida em que ocorrem as modificações urbanas, os cidadãos são 

forçosamente convidados a se adaptarem ao novo ideal de salubridade e paisagismo, 

conforme ilustra Ponte (2001, p. 17), ao afirmar que: “Com efeito, essa remodelação 

foi fundamental para a determinação de novos modos de convívio urbano que 

correspondessem às imagens de civilidade e assepsia produzidas pela nova paisagem 

citadina.”  

Uma realização que teve um peso significativo no cotidiano dos fortalezenses 

foi a construção do Theatro José de Alencar, em 1910. Arrojado no estilo e na 

iniciativa de sua construção, por representar um elemento de civilização e progresso, 

vamos finalizando, por hora, esse tópico, tratando desse monumento dedicado a 

Modernidade, inaugurado sob os auspícios do governo acciolino. Segundo Ponte 

(2001, p. 42): 

 
[...] em 1910, surgiu na reformada Praça Marquês do Herval, a maior obra 
arquitetônica de Fortaleza até o presente e densa de significados artísticos 
e culturais para a Capital: o Theatro José de Alencar. De pronto 
considerado um dos mais belos do País, o teatro mereceu entusiásticos 
comentários que o apontavam como fator decisivo para a constituição de 
uma ordem civilizatória na Cidade.  
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Mesmo recebendo críticas consideráveis da oposição, o Theatro José de 

Alencar seguiu sua proposta de marcar formosamente a capital cearense, com sua 

estrutura metálica, de estilo art nouveau inebriante para os padrões da época, 

constituindo-se uma obra de inestimável valor cultural e histórico para a nossa gente. 

Assim, com a inauguração do Theatro José de Alencar, ao lado da Faculdade Livre de 

Direito, criada em 1903, e à frente da administração do Liceu do Ceará, o governo 

Accioly tenta imprimir sua marca no universo educacional e cultural de nossa 

Capital. 

Levando em consideração que estamos encerrando este tópico que se reporta 

mais firmemente aos acontecimentos gerais que marcaram Fortaleza em fins do 

século XIX e início do século XX, nos aspectos que se referem às reorganizações 

urbanas sofridas por nossa Capital nesse momento, queremos com isso, estabelecer 

uma relação entre a posição de afirmação de Fortaleza ante os anseios remodeladores 

da nossa Capital por parte de suas autoridades: médicos, políticos, higienistas, 

engenheiros, e a presença de um governo do Estado como pretenso agente de 

transformação nesse processo.  E, como sabemos dessa posição nomeada por nós de 

“pretenso agente de transformação” do governo Nogueira Accioly no trato 

educacional, em meio ao remodelamento urbano sofrido por Fortaleza naquele 

momento? O terceiro capítulo de nossa dissertação responderá a essa pergunta.  

 

2.1.3 Mudança de mentalidade política 
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Figura 7 - Alegoria representando a subserviência das antigas classes à República 
proclamada.  
Fonte: Disponível em: <http://robertodearaujocorreia.wordpress.com/category/ 
uncategorized/page/8>. Acesso em: 12 set. 2011. 
 

Del Priore e Venâncio (2010) oferecem um panorama muito lúcido da 

mudança de mentalidade vivida pelo Estado brasileiro, em fins do século XIX e 

início do século XX. Em sua análise, observou-se a mudança nada pacífica do 

sistema de governo monárquico para o republicano, bem como as transformações do 

sistema econômico agrário e rural para o sistema industrial e urbano.  

São observadas, também, as mudanças experimentadas pelos cidadãos em seus 

padrões de pensamento, fruto do anúncio do progresso, desdobramento das infinitas 

possibilidades materiais, nascidas com a 2ª Revolução Industrial.  

Diferente de outros autores que, ao discutirem a transição da Monarquia para a 

República, o fazem afirmando que em tese não ocorreram muitas modificações na 

sociedade brasileira, devido a esse acontecimento, Del Priore e Venâncio (2010, p. 

219) afirmam que “os anos posteriores à proclamação da República foram marcados 
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por um turbilhão de mudanças.”   

Tal colocação só pode guardar algum fundamento quando entende-se que a 

transição de regime de governo em nosso país deu-se a partir de uma lógica de lutas 

e divergências que, desde a Colônia, já cobravam mudanças por meio de 

acontecimentos, levantes e a presença de certos personagens da história brasileira, 

quais sejam: a Inconfidência Mineira; a insatisfação das condições do Exército, após 

a Guerra do Paraguai; as relações deterioradas entre as Forças Armadas e o governo 

imperial; a Lei do Ventre Livre; a Abolição da Escravatura, sem indenização, e o 

descontentamento das elites regionais, que realizavam uma crítica ao Poder 

Moderador, aos elevados impostos e à representação política desproporcional das 

províncias (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010). 

Assim, deve-se anunciar que, discutir Modernidade, o pensamento moderno e 

as incongruências forjadas na etimologia desse termo, passa, necessariamente, por 

uma discussão da mudança de regime de nosso governo. Toda a lógica social 

arraigada e herdeira de hierarquias tradicionais, que se fizeram presentes em nossa 

sociedade, adquirem fôlego novo com a esperada chegada da República, mesmo que 

num primeiro momento a sociedade, num âmbito maior, não se tenha apropriado de 

tal acontecimento. 

As mudanças de padrão de pensamento, nesse momento de nossa história, não 

dizem respeito apenas às novas concepções políticas que pululavam nas diversas 

camadas sociais, mas, também, aos padrões de vida civilizada, por meio de políticas 

públicas, que seriam o passaporte para a entrada do Brasil na lógica dos países 

progressistas do mundo ocidental civilizado.  

Em se tratando de acontecimentos, personagens e camadas da sociedade 

insatisfeitas com o antigo regime monárquico, deve-se informar que o Exército foi 

dessas forças que se projetaram na teia de condições da mudança do regime político 

de nosso país como um grande crítico do sistema vigente. 

O enfraquecimento paulatino do Exército Brasileiro, devido em grande 

profundidade a presença ainda forte do sistema escravista, foi fator de 

desestabilização e insatisfação das Forças Armadas. Vale dizermos, com Del Priore e 

Venâncio (2010, p. 198), que, “enquanto existiu escravidão no Brasil, desarmar a 

sociedade era literalmente impossível”, pois, a força desse setor da sociedade 
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dependia em grande medida dessa situação.  

Além dos efeitos de questionamento dos trâmites usuais do sistema 

monárquico por parte do Exército, outras questões também se colocaram em relevo 

nesse momento; doravante, questões mais econômicas que, ao final da Guerra do 

Paraguai, conforme assinala Needell (1993), fazem o Brasil passar por um período de 

mudanças. 

Primeiro, o crescimento urbano decorrente do crescimento dos entrepostos 

urbanos gerou uma modificação na qualidade dos que compunham os centros 

políticos. Não mais os membros solitários das elites agrárias, mas, de agora em 

diante, “profissionais liberais, burocratas, empresários, empregados do comércio, e 

estudantes”, exemplos estes de pessoas com maior possibilidade de acesso aos 

padrões de pensamento europeus, adquirindo, assim, liberdade frente às influências 

diretas, geradas pelos senhores de terra, acostumados aos desmandos no nosso país 

(NEEDELL, 1993, p. 20).  

A recepção desses novos valores fez com que, de certa forma, os cidadãos 

ganhassem fôlego em suas contestações políticas, aderindo a revoltas urbanas e 

justificando a predileção por modelos europeus de mudança.       

O fim da escravatura também foi fator que contribuiu significativamente para 

a alteração de nosso regime mesmo que ainda desconectado, no dizer de muitos 

historiadores e conhecedores da realidade social, naquele momento, da população 

geral, deixando-os à margem dos fatos que ameaçavam a antiga ordem. Mas, temos 

que admitir que tais mudanças foram sendo gestadas no seio de uma população que 

efervescia em meio a novas condições urbanas, econômicas e culturais (DEL 

PRIORE; VENÂNCIO, 2010; NEEDELL, 1993). 

 

Por fim, cumpre destacar-se também que novas forças políticas buscavam “um 

lugar ao sol”: 

 
[...] enquanto por um lado a organização política e os círculos dominantes 
da monarquia continuavam a servir às antigas elites do Nordeste e do 
interior do Rio de Janeiro, por outro os apetites das novas elites 
permaneciam insatisfeitos. São Paulo passou a suportar cada vez mais a 
carga do Estado, à medida que sua fenomenal expansão para o Oeste gerava 
progressivos aumentos na arrecadação tributária. [...] Mas os fazendeiros 
paulistas, embora vissem aumentar seu poder econômico e sua carga 
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tributária, estavam conscientes do quão reduzido permanecia seu poder 
político. E se irritavam com vantagens, cargos e favores desproporcionais 
reservados às províncias decadentes. Em relação à São Paulo, a mão 
imperial parecia querer apenas agarrar e interferir nos assuntos provinciais. 
(NEEDELL, 1993, p. 21) 

 

Vejamos também que segundo Fausto (2006, p. 18): 

 
[...] não somente a revolta fez-se vitoriosa como, ao derrubar a ordem 
imperial, os jovens oficiais [...] abriram passo à reorganização da ordem 
política brasileira. Em síntese, nem a República foi mera quartelada, nem 
se tratou “apenas” [...] de uma mudança ao nível das instituições, que de 
monárquicas passaram a republicanas, mas houve, de fato, uma mudança 
nas bases e nas forças sociais que articulavam o sistema de dominação no 
Brasil.  

 

Dessa forma, os anos posteriores à Proclamação da República foram marcados 

por uma série de mudanças que interrogam o imaginário usual, quando este anuncia 

que esse acontecimento em si não trouxe muitas modificações para a forma como a 

sociedade brasileira lida com as instituições políticas, principalmente no que 

concerne a ambiência educacional brasileira.  

Prefere-se acreditar que, mesmo sem mudanças estruturais concretas, o jogo 

de forças presente num contexto marcado pelo conservadorismo e pela mudança, 

determina que, mesmo em sua vacilante busca de afirmação, a República foi um 

momento de transformação forjada nos trânsitos político, econômico e cultural 

brasileiro. Para Duarte (2001, p. 161):  

 
A República no Brasil, como outras democracias temporãs que vingaram 
no hemisfério, consoante tem anotado historiadores e sociólogos naturais 
e estrangeiros, sofreu e continua sofrendo, os efeitos de sua imaturidade. 

 

 

O que se observou, de fato, foi uma crescente europeização das políticas 

públicas, uma visão mais otimista do presente e do futuro. Fatores como o 

desemprego, inflação, superprodução do café, concentração de terras, a ausência de 

um sistema escolar efetivo e abrangente, indigência de escravos semi-libertos, 

práticas higienistas baseadas nos critérios de raça e reformas urbanas, para o bem ou 

para o mal, indicavam que um jogo de forças estava atuando na racionalidade social, 

política e cultural (DEL PRIORE; VENÂNCIO, 2010). 
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Tendo em vista tais considerações, o que dizer, também, da política que gestou 

o terreno fértil para o desenvolvimento das oligarquias em nosso país? Faz-se tal 

indagação, pois, toda a literatura referente ao personagem principal de nossa análise 

dissertativa – Nogueira Accioly -, identifica esse político sagaz, filho da União 

Republicana, como: “O Oligarca do Ceará” (PESSÔA, 1910).  

Encontramos no periódico “A Cidade” referência forte ao regime de governo 

republicano, os avanços dos direitos fundamentais ainda necessários ao Estado 

brasileiro e o clamor por uma ação mais efetiva do governo, no nosso Ceará: 

 
Ninguém ignora que possuímos hoje em dia a mais bela forma de governo 
e, portanto mais apto para favorecer o engrandecimento material e moral 
sobre qualquer dos seus aspectos. Paiz rico como o que habitamos, vemo-
nos presentemente n’uma crise medonha, creado tão somente pela inacção 
criminosa dos nossos directores politicos [...]. 

Debalde esperamos a acção official, o desenvolvimento da actividade 
individual e muitas outras cousas que era do dever dos Poderes Publicos 
objectivarem. Liberdade e respeito a todos os nossos sagrados direitos, 
garantia a todas as prerrogativas individuaes, direito ao voto livre, a mais 
escrupulosa fiscalisação na gestão dos dinheiros [...]. (AMARAL, 1904). 

 

Um substrato do terreno sobre o qual está fincada a política de Antônio Pinto 

Nogueira Accioly será de grande significado para a finalização desse tópico de nossa 

Dissertação. Dizemos isso, pois, a política dos governadores inaugurada por Campos 

Sales, responsável por “sanear” as finanças do Estado brasileiro, e que ascendeu ao 

mais alto posto do nosso país em 1898, reforçou o domínio das oligarquias no 

processo de consolidação da República (FAUSTO, 2006). 

Interessante, sobre o advento dessa política que viria a fortalecer a atuação de 

Nogueira Accioly em nosso Estado, acrescentarmos, neste ponto de nossa escrita, um 

trecho de uma fala de um colaborador de um livro em homenagem ao presidente do 

Estado, chamado “In Memorian”7.  

O autor desta fala, denominado somente de XX, exalta a “sorte” de Accioly no 

contexto da política de Campos Sales, aproveitando, ainda, para justificar a formação 

oligárquica de que seu governo seria beneficiário:  

                                                           
7  Obra póstuma composta por diversos colaboradores, quais sejam: Antônio Augusto de Vasconcellos, XX, 

Barão de Studart, Raymundo de Arruda, Olívio Câmara, Raymundo Francisco Ribeiro, Alfredo Castro, 
Domingos Bonifácio, Desembargador Luis Gonzaga, Carlos Livino de Carvalho, Ramos Netto, Professor 
Thomaz A. de Carvalho, João Camara Filho, José Pinto C. de Albuquerque, Climerio Campos, Dr. R. Gomes 
de Mattos. A referida obra foi publicada por ocasião do trigésimo dia da morte de Antônio Pinto Nogueira 
Accioly, registrada no dia 14 de abril de 1921.  
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Ainda uma vez, sua estrella propiciou-o de modo que, ao iniciar a 
presidencia, Campos Salles o encontra seguro, solido no governo e o 
fortalece ainda mais com a <<politica dos governadores>>, que inaugurara. 
As provincias, por esse gesto accommadaticio da alta administração, 
tornaram-se especie de feudos, adstrictos á vontade potente e soberana dos 
que exerciam a autoridade publica.  
[...]  
Na ausencia de eleições verdadeiras, nas quaes se manifeste o chamado 
voto popular, o poder fatalmente teria de se concentrar nas mãos de poucos 
e constituir uma olygarchia, senão a molde veneziano, ao menos com ares 
democraticos, como as que governaram a Grecia no período aureo de seu 
esplendor. (VÁRIOS AUTORES, 1921, p. 4-5). 

 

Talvez não por acaso a Primeira República tenha sido chamada de República 

Velha, pois, mesmo tendo representado “o advento de idéias democráticas e 

federalistas, [...] não deixa de receber fortes influências das antigas oligarquias rurais 

e seus coronéis” (VIEIRA, 2002, p. 126). 

Com a República, surge a primeira Constituição brasileira, a de 1891. Neste 

documento estão gravados: 

 
[...] os princípios federalistas que contribuem para aumentar o poder e a 
autonomia das antigas províncias, agora, Estados. Isto não significa uma 
redução completa do poder central [...]. O poder dos estados, por sua vez, é 
exercido pelo controle da máquina administrativa, dominada por grupos 
oligárquicos. (VIEIRA, 2002, p. 128).   

 

A autonomia dos, doravante denominados, presidentes de Estado, aumenta, na 

medida em que eles passam a poder “contrair empréstimos no exterior, cobrar 

impostos (inclusive sobre exportação), organizar sua constituição local, 

administração, serviços públicos, sistema escolar, forças policiais” (FARIAS, 1997, 

p. 116).  

De acordo com Fausto (2006, p. 54), os motivos segundo os quais Campos 

Sales propõe um “Pacto Oligárquico” devem-se ao fato de que “a direção ou 

orientação de um processo político é uma função que pertence a poucos e não à 

coletividade.” 

O objetivo da política implementada por Campos Sales seguiu um contorno 

bastante peculiar, preparando um solo fértil para que nascesse, assim, o coronelismo 

da Primeira República. Vejamos na força da escrita de Fausto (2006, p. 55-56): 
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Assim, sem criar um Partido Único, deixou que a multiplicidade das 
oligarquias locais consolidasse o poder em seu âmbito e chamou à 
Presidência a condução das grandes questões, para as quais contava com 
apoio incondicional do localismo. [...] complementara-se a 
institucionalização do sistema oligárquico. Se este vinha do passado como 
uma característica local, ganhou foros de sistema nacional de dominação 
quando o próprio equilíbrio entre os Poderes da República passou a 
depender, como na concepção de Campos Sales, de uma vontade diretora 
cujas “bases naturais” eram a violência local e a transação entre as 
máquinas político-administrativas dos Estados e os interesses político-
econômicos de donos de terra e de votos. (Grifo do autor). 

 

Na coluna “Collaboração”, do periódico “A Cidade”, com subtítulo 

“Laboremos”8, a reivindicação do direito ao voto, tão caro em tempos republicanos, e 

a crítica às formações oligárquicas: 

 
Observadores da marcha politica de nosso Paiz, desde o estupido governo 
monarchico, governo que não tem razão de ser, nós sentimos que o maior 
cancro que nos roe – é a deturpação do voto. 
Quem ousará negar que o voto é a base essencial dos governos sãos? Como 
pode progredir um Paiz quando o cidadão não tem consciencia do seu valor 
politico e sente que o voto é uma graça que lhe concede um mandão 
qualquer? Fizemo-nos Republica Federativa, temos uma Constituição digna 
de um grande povo, dizemos que tudo respira Liberdade, [...], tudo isto 
theoricamente, mas, na pratica, temos oligarchas em favor dos que podem 
hoje, procurando-se creal-os em favor de outros. (AMARAL, 1899) 

 

Com o terreno preparado para o desenvolvimento das forças estaduais, o 

governo de Nogueira Accioly encontrou campo fértil para suas realizações. Diz-se 

comumente que sua administração segundo Farias (1997, p. 123) foi “autoritária, 

nepótica, despótica, corrupta e monolítica”, mas, o que nos mobiliza nesse trabalho 

de pesquisa, é analisar suas realizações no campo educacional, quiçá abrindo a 

possibilidade que emerja outra identidade para esse político no espaço acadêmico.  

Para tanto, não nos apegamos à crueza superficial dos fatos a que tivemos 

acesso através da observação das fontes primárias e secundárias, mas, importa que 

façamos uma abstração, procurando nos ater aos registros das realizações e 

concepções de Nogueira Accioly, quando da fundação da Faculdade Livre de Direito, 

sua administração no Liceu do Ceará e sua marca impressa na construção do Theatro 

José de Alencar, expressas através de suas falas e nas de seus opositores e de seus 

correligionários. 
                                                           
8 A Cidade. Sobral, 15 de fevereiro de 1899. (Ano: I; Nº: 3). 
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Queremos com isso demarcar que, o que nos motivou a estudar uma figura tão 

viciosamente rotulada pela historiografia de “oligarca” é a possibilidade de fazer 

falar outro lado seu. Mas, nosso leitor pode nos interpelar: “Mesmo assim a autora 

termina o tópico dedicado à República com a já comum identificação de seu 

personagem à categoria de oligarca!”. Muito válida a observação, mas, insistimos 

que sempre se pode “escutar” uma fonte de outro lugar. E, esse foi o nosso desafio. 

 

2.2 Um pouco de história da educação na modernidade 

 

As conquistas da burguesia durante os chamados Setecentos, no que diz 

respeito à instrução pública, podem ser definidas como: universalidade, gratuidade, 

estatalidade, laicidade. A renovação dos padrões culturais também versa como a 

grande doadora de sentido, para esse período sobre o qual nos debruçamos, e, por 

último, podemos citar a emergência dos problemas relativos ao trabalho. 

Manacorda (2006) será um importante norte para nós, nesse tópico dedicado à 

informação dos aspectos mais relevantes do solo cultural, econômico, social, da 

História da Educação na Idade Moderna. Este autor nos oferece um chão firme para 

entendermos as mudanças processadas nos âmbitos supracitados e como estes 

incidem sobre a forma de conceber Educação, ajudando-nos a pensar também em tais 

transformações no ambiente educacional do governo acciolino.  

Entendemos que, para Manacorda (2006), a Idade Moderna confunde-se com a 

transformação radical dos bens de consumo, fato esse que incide sobremaneira no 

universo educacional; mas, de acordo com as elaborações de Aranha (1996, p.111), a 

delimitação do início e do fim da chamada Idade Moderna, para os historiadores, 

costumeiramente está situada no “século XVII, como sendo o início da Idade 

Moderna, indo até 1789, data da Revolução Francesa, quando começa a Época 

Contemporânea.”  

Mas, para nós, que discutimos no tópico anterior as especificidades da 

Modernidade, por agora restringimo-nos a destacar a visão deste período da história 

da Humanidade, em consonância com o processo de complexificação das sociedades 

e do mundo do trabalho, no capitalismo de feição moderna emergente. Em sua íntima 

relação com a Revolução Industrial, a instrução e as formas de evolução do sistema 
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de produção obedecem ao esquema didático demonstrado a seguir, dialogando nas 

suas formas de coexistência: 

 

 

PRODUÇÃO ARTESANAL INDIVIDUAL  INICIATIVA DO MERCADOR 

CAPITALISTA  COOPERAÇÃO SIMPLES  MANUFATURA  CIÊNCIA 

COMO FORÇA PRODUTIVA /MAQUINÁRIO/FÁBRICA/INDÚSTRIA 

 

 

O processo descrito acima, transformação do trabalho humano, forçou uma 

desconstrução de antigas formas de estruturação social, fazendo com que massas de 

trabalhadores migrassem das oficinas artesanais, para as fábricas, enquanto que o 

mesmo movimento é observado na mudança de ocupação do campo para as cidades, 

gerando-se uma série de “conflitos sociais, transformações culturais e revoluções 

morais inauditas” (MANACORDA, 2006, p. 270)9.  

Assim, o artesão, nas sociedades em vias de industrialização crescente, torna-

se uma figura quase inexistente, não sendo mais determinante na cadeia produtiva, 

pois que fadado a desaparecer aos poucos, devido às novas exigências da formação 

humana.  

Entendamos o desenvolvimento industrial como a acumulação de grandes 

capitais em decorrência dos descobrimentos de novos continentes e a consequente 

transformação dos limites culturais dos países envolvidos nessa cadeia. O horizonte 

de um homem já não se extinguia na cerca de sua fazenda, os grandes conhecimentos 

científicos seriam o coroamento de uma pretensa e utópica liberdade daquele que 

evoluiu da reclusão das oficinas de artesanato, para a condição de um moderno 

proletário. Mas, essa moderna condição trouxe consequências para o trabalhador: a 

                                                           
9  Não poderíamos seguir em frente sem antes inserir uma justa consideração de nosso orientador, Prof. Dr. Rui 

Martinho Rodrigues, que, segundo ele, essa interpretação é “sustentável”, pois, tem apoio em grandes nomes 
da historiografia, da sociologia, etc, mas ela pode ser até certo ponto unilateral, monista, mecanicista, 
economicista e reducionista. Para ele, é como se apenas a economia causasse mudanças. De acordo com 
Rodrigues, o autor esqueceu que os fatores culturais, políticos e demográficos também causam mudanças, 
inclusive na economia. A reforma protestante, as alterações na dinâmica demográfica decorrentes do 
higienismo (que reduziu drasticamente a mortalidade) e as transformações políticas decorrentes da 
implantação do constitucionalismo e dos direitos fundamentais, garantindo o direito de ir e vir, facilitaram as 
migrações do campo para a cidade. Tudo isso é ignorado ou é visto como decorrência dos acontecimentos 
econômicos, quando estes também podem ser consequência, se admitirmos a circularidade dos fenômenos 
históricos. e não se pode dizer que a “circularidade começa” na economia. 
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expropriação de seu saber em detrimento do conhecimento científico, que passou a 

reger a forma de funcionamento das fábricas e do maquinário; ou seja, o antigo 

artesão, agora transmutado no moderno trabalhador proletário, passa a uma condição 

de ignorância em relação à sua nova prática.  

Manacorda (2006, p. 271-272) confirma nossa assertiva, dizendo que “os 

trabalhadores perdem sua antiga instrução e na fábrica adquirem ignorância”, sendo 

forçados, posteriormente, a adequar-se às constantes modificações tecnológicas, 

decorrentes da fugaz evolução dos artefatos modernos, sob o risco de esses mesmos 

trabalhadores tornarem-se obsoletos, como as máquinas que passaram 

repetitivamente a operar. Temos, portanto, o tema da constante qualificação das 

massas de trabalhadores como dominante da pedagogia moderna, criando-se assim as 

“escolas científicas, técnicas e profissionais.”  

Gino Capponi (apud MANACORDA, 2006), um liberal católico, faz uma 

interessante colocação, ao aproximar a universalização da educação, herdeira das 

transformações sociais ensejadas pelo chamado Século das Luzes, bem como, as 

mudanças advindas do sistema produtivo e das relações de trabalho, com a 

promulgação da lei de igualdade do Cristianismo. Ele nos mostra que muitos 

pedagogos foram e se declararam cristãos, ao mesmo tempo em que, também, para 

muitos, o mito da educação pareceu muito mais uma mania, pois, à medida que 

avançavam as propostas de oferecimento da educação aos que compunham as classes 

pobres, eram também exacerbadas as diferenças entre estas e a nobreza.  

Segundo Manacorda (2006, p. 376-377): 

 
Efetivamente, a laicização (“secularização”) e a estatização da instrução, 
iniciada no Setecentos [...] e continuada com a Revolução Francesa, se 
completa no Oitocentos e avança, pari passu, com a universalização. Essa 
foi uma batalha contra “a educação igrejeira”, entre Estado e Igreja, mas 
não necessariamente entre cristãos e leigos [...].  

Sob a marca voraz das críticas de muitos dos que viam a educação católica 

como a redenção moral e resposta para todas as angústias do homem, a Europa viu 

iniciar-se, em meio aos avanços do ensino laico, um período de Restauração do 

conhecimento, momento em que a Educação voltou para a tutela da Igreja, em países 

como a França, a Alemanha e vários Estados da península italiana.  Somente a 

Prússia, de acordo com o autor que nos subsidia essas informações, levou adiante o 

projetor Iluminista, devido à derrota de Jena, em 1806, ter realçado a necessidade de 
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criação de uma educação nacional e popular, sendo este país: 

 
[...] a vanguarda na organização da escola pública na Europa: em 1861, um 
sexto da população completava nessas escolas a obrigatoriedade escolar; 
um resultado fraco em si, mas superior em relação aos demais países mais 
avançados da Europa: 1/7 na Inglaterra, 1/8 nos Países Baixos, 1/9 na 
França e percentuais bem mais baixos nos outros países católicos. Não é 
por acaso que depois se afirmou que as vitórias militares prussianas de 
1866 e de 1870 foram as vitórias do mestre-de-escola, tanto que os demais 
Estados se decidirão a percorrer mais energicamente os caminhos da 
estatização da instrução (MANACORDA, 2006, p. 277). 

 

Na verdade, mesmo o período sendo chamado de Restauração, pode-se 

observar nas colocações de Manacorda (2006) que os embates entre os defensores da 

permanência do ensino religioso, conservadores, de um lado, e os que acreditavam 

que a educação deveria ser ofertada pelo Estado, mudancistas, de forma laica, 

pública, gratuita, universal, de outro, anunciavam que uma batalha pedagógica entre 

essas duas alas ainda permaneceria por um bom tempo no cotidiano europeu dos 

oitocentos.  

As disputas entre conservadorismo e mudança na seara didático-pedagógica 

atingiram, de acordo com Manacorda (2006), todos os níveis da instrução: escolas 

infantis, escolas elementares, escolas secundárias e universidades, tendo, no método, 

seu maior questionamento, colocando em exame a garantia do livro e a pedagogia, 

como uma ciência nova, definindo-se através de teorias e normas. Desde o momento 

em que a educação passa, lentamente, a laicizar-se e a universalizar-se, anuncia-se 

um desafio muito próprio do campo científico, em primeiro lugar, mas, também, da 

operacionalização do ensino: como ensinar, tendo em vista o progresso das ciências, 

e como serão, daí por diante, suas aplicações práticas? Tais indagações justificam o 

fato novo de que o ensino mútuo e a educação infantil nascem na Inglaterra 

industrializada.  

A instituição de escolas infantis é um fato novo dos oitocentos, sendo seu 

início sintomaticamente creditado à abertura da primeira escola para as crianças de 

operários de uma fábrica têxtil em 1816, na Escócia, “por obra de um capitão-de-

indústria, longe de qualquer inspiração confessional ou religiosa, mas animado por 

um forte espírito humanitário, Robert Owen” (MANACORDA, 2006, p. 280).  

Esse instituto foi considerado o início da escola moderna da infância, sendo 

reproduzida em Londres, divulgada por um tradutor alemão e, posteriormente, 
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inaugurada também na Itália e, servindo de modelo também para a Áustria.  

Flutuando entre a educação ainda moralizante, seguidora do catecismo 

católico, dos salmos, hinos, ritos sacramentais, e a valorização de atividades manuais 

e ao ar livre, a educação nas escolas infantis encontrou uma importante referência, 

marca maior de sua proposta de educar e instruir os menores, na prática pedagógica 

do alemão Friedrich Froebel, em que, de acordo com Manacorda (2006), o ensino 

religioso encontrava significativo corolário.  

Assim, opções didático-pedagógicas, referência dos preceitos morais 

religiosos e a precocidade da educação infantil para o trabalho são marcas da 

proposta desse espírito inovador, que soube reconhecer o jogo como a base da 

atividade autônoma da criança em seu “jardim de infância”, ou Kindergarten, sendo 

seus postulados adotados posteriormente na educação de orientação totalmente laica 

(MANACORDA, 2006).  

Segundo Aranha (1996), a pedagogia froebeliana, seguidora e herdeira dos 

postulados de Pestalozzi, privilegiou a atividade lúdica através da importância dada 

ao jogo e ao brinquedo para o desenvolvimento sensório-motor e inventou métodos 

que aperfeiçoassem as habilidades das crianças, sendo, por estes motivos, 

responsável pela difusão dos jardins de infância na Europa, no cenário educacional 

do século XIX.     

As escolas elementares, conforme ainda nos cabe informar com Manacorda 

(2006), continuaram, durante muito tempo, como depositárias das querelas existentes 

entre a mudança e a tradição escolares, situando-se no método pedagógico uma das 

mais funestas dificuldades no avanço de um consenso na Europa do século XIX.  

Anteriores aos asilos, essas iniciativas de instrução elementar-popular tiveram 

em Pestalozzi e no ensino mútuo seus grandes modelos, tornando-se seus 

propagandistas os franceses, os alemães, os suíços e os italianos, com as devidas 

ressalvas de um ensino numa versão católica.  

Sobre as escolas técnicas e a universidade, cumpre notarmos que, com a 

evolução industrial das nações europeias, especialmente a Inglaterra, começou a 

ocorrer uma proliferação de escolas de artes e ofícios naquele continente. Tal fato 

ensejou um inconveniente, pois, muitos começaram a achar inaceitável o fato de que 

um operário viesse a aprender a ler, escrever, contar e, consequentemente, o receio 
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de que a classe operária viesse a tornar-se perigosa, donde Manacorda (2006, p. 286) 

assevera que “o problema da instrução está sempre ligado ao da revolução.” 

O referido autor traz a figura de um francês, o barão Charles Dupin, como 

ícone das assertivas que punham em exame os desconfortos que a instrução da classe 

proletária ensejava. Segundo Dupin (apud MANACORDA, 2006), a arte de instruir 

operários seria para os governos um meio de potência e a sensatez de reconhecer que 

qualquer pessoa de inteligência relativamente normal poderia vir a aprender os 

princípios matemáticos, seria estabelecer uma aliança importante entre saber e 

indústria. 

As considerações de Dupin (apud MANACORDA, 2006) referem-se ao ensino 

técnico-profissional, na Inglaterra, reduto principal da proliferação dos novos 

insumos burgueses provenientes do momento peculiar da Revolução Industrial. A 

criação de institutos de mecânica responsáveis, dali em diante, pela educação dos 

operários e a necessidade de instrução das crianças, fez com que o barão tivesse um 

olhar diferente sobre esse fenômeno que se estabelecia, trazendo modificações nos 

padrões culturais, sociais e econômicos, sem precedentes no mundo ocidental 

moderno. Segundo Manacorda (2006, p. 288): 

 
[...] pode-se dizer que em todos os países europeus, de vários modos e em 
ritmos diferentes, se discutia, se legisferava e se trabalhava para criar 
escolas. Enquanto vai desaparecendo o tradicional aprendizado da oficina 
artesanal, controlado pelas corporações de artes e ofícios [...], a instituição 
escola vai atingindo todas as classes produtoras, recebendo novos 
conteúdos científicos e técnicos. Com base nesses conteúdos, renova-se 
também a universidade, na qual as ciências matemáticas e naturais acabam 
separando-se definitivamente da velha matriz das artes liberais, onde se 
situaram durante milênios como philosophianaturalisou phisica, e 
constituindo-se como um corpo ou faculdade em si, destinado a tornar-se 
cada vez mais complexo. Ao lado das universidades surgem as escolas 
superiores de engenharia. O renascimento da universidade [...] consiste no 
fim de seu caráter abstrato e universalístico e na assunção de todo um 
conjunto diferenciado de especializações.  

A Educação Física é desses movimentos do mundo educacional ocidental que 

recebe novo fôlego na Idade Moderna, renascendo em seus pressupostos iniciais, 

fiéis aos preconizados pela cultura grega antiga; reacendendo-se a chama do cuidado 

com o corpo, porém, concebe-se este veículo do homem como sua parte essencial 

devendo, como tal, vigorar entre os elementos de formação geral do humano.   

A evocação do espírito da Grécia antiga se fortalece quando as novas 

Olimpíadas surgem, exatamente no momento de internacionalização deste composto 
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da formação do homem, em 1896, demonstrando sua característica de completa 

laicização e colocando o homem a serviço de si mesmo.  

As escolas de ginástica surgiram na Alemanha por volta de 1811 e, segundo 

Manacorda (2006), o momento desse surgimento confunde-se com o renascimento do 

espírito nacional-popular alemão. Como vemos, os espaços de exercício do corpo são 

trazidos a lume justamente na esteira de acontecimentos em que o Estado vale-se 

desses dispositivos, para implantação de certas mentalidades que lhe serão caras.  

Assim, devemos lembrar as formações físicas de exaltação do regime 

nacional-socialista de Adolf Hitler, com a saudação em coro uníssono “Heil, Hitler!” 

e em todo o apogeu de sua máquina administrativa, política e bélica de implantação 

de uma mentalidade eugenista, para justificar seus planos de fortalecimento da raça 

ariana, em detrimento dos cidadãos judeus. O restante dessa história, infelizmente, 

nós conhecemos... 

As práticas corporais, ao mesmo tempo em que aproximaram o homem de si 

mesmo, possibilitaram a este o exercício patriótico e, “proveniente da ginástica 

europeia do século XIX, vista então como código de civilidade” (MELO, 2010, p. 

129).  

A autora citada discute em sua obra “A Construção da Memória Cívica: 

espetáculos de civilidade no Piauí (1930-1945)”, as dimensões envolvidas na 

construção da memória cívica daquele Estado, sendo a Educação Física, as festas, 

desfiles de sete de setembro, homenagens, aniversários da cidade, inauguração de 

obras públicas, colações de grau, encerramento de anos letivos, um legado 

importante para o ajustamento de uma mentalidade de valorização dos símbolos 

pátrios e sensação de pertencimento à nação (MELO, 2010). 

  

Para corroborar nossas colocações, a propósito dos meandros utilizados pelo 

ditador alemão supracitado, vemos em Melo (2006, 134-135), por ocasião de uma 

festa em comemoração à criação de uma Inspetoria de Educação Física para as 

escolas públicas piauienses, um acadêmico proferir as seguintes palavras: 

 
[...] Não é de hoje que as outras nações civilizadas, como os Estados 
Unidos, a Alemanha, a Itália, a Hungria, o Japão, Portugal etc, só 
concebem a educação sob o tríplice: moral, físico e intelectual. [...] Na 
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pátria de Hitler a educação integral 10 é uma realidade palpitante.  

 

Mesmo a passagem acima, distanciando-se temporalmente do período por nós 

abordado, entendemos que a prática de atividades corporais, ao iniciar, mesmo antes 

do século XIX, e estendendo-se por todo o século XX, chega aos dias atuais 

repaginada, sob a égide das transmutações e experiências que os sujeitos 

contemporâneos expressam, nas suas utilizações de objetos – como, por exemplo, 

piercings, tatoos, próteses - que indicam o quanto a tecnologia atual corrobora para 

as múltiplas possibilidades de vivenciar subjetivamente a liberdade sobre o corpo.  

Ou seja, importa apenas considerarmos, sem desejarmos ferir a integridade 

total de nosso texto, que essa é uma expressão contemporânea, avesso do controle e 

aprimoramento dos corpos, desde a Antiguidade Clássica até a Modernidade.  

A figura da mulher na ambiência moderna e educacional é colocada em relevo 

por Manacorda (2006), quando este vem discutir que, na difusão e expansão da 

instrução, algumas discriminações ainda teimavam em resistir, sendo a preparação 

daqueles que chegariam às classes dirigentes e a preparação daqueles que tão 

somente desempenhariam mais uma atividade profissional, exemplo dessa realidade, 

ou seja, a clara distinção que encontramos entre instrução clássica e instrução 

técnica.  

  

Para “contar a história” do alvorecer da liberdade de projeção da figura 

feminina no mundo ocidental, podemos apenas trazer um rápido excerto de Birman 

(apud NERI, 2005), quando este afirma que a Modernidade implicou certa 

feminilização da cultura ocidental, marcada, até aquele momento, pela prevalência do 

masculino, sendo o questionamento da hegemonia da razão clássica, a emergência do 

discurso da Ciência e do Romantismo, os fios segundo os quais foram tecidos, no 

                                                           
10  Sobre esse conceito de educação integral, interessante observação nos foi feita por nosso orientador e, não 

poderíamos deixar de destacar sua contribuição nesse momento. Segundo o Prof. Dr. Rui Martinho 
Rodrigues: “educação integral na escola é coisa de mente totalitária. A educação, para ser plural e 
democrática, precisa ser feita por diferentes instâncias, permitindo o contraditório, ensejando escolhas ao 
educando. Família, igrejas, escola e outros espaços sociais devem competir livremente pela educação, 
execendo influências diferentes. A igrejada da contra-reforma (principalmente jesuitas), dos comuno-
fascistas e assemelhados, é que sonham com educação integral na escola, dirigida, orientada, controlada pelo 
estado. Foi assim no nazismo, no sovietismo, no controle da sociedade pela igreja católica etc. Era assim na 
Grécia Antiga, onde quem discordasse era obrigado a beber cicuta. 
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dizer do psicanalista supracitado, os andaimes da feminilidade.  

Mas, um personagem que volta à baila, agora, incidindo positivamente sobre a 

evolução da participação da mulher no meio educacional, é Froebel, pois, oito anos 

após sua morte, sua discípula, a baronesa Berta Von Marenholtz, iniciou uma 

campanha de difusão dos seus jardins-de-infância, por todos os países da Europa. 

Essa atitude consolidou-se com a participação de outras tantas seguidoras e a 

permissão do Estado liberal e do progresso geral, para que finalmente elas 

aparecessem “em primeira pessoa, no cenário da iniciativa social, embora só no 

âmbito da educação da primeira infância” (MANACORDA, 2006, p. 300). 

Mesmo que ainda profundamente identificada com a fusão entre as figuras da 

Mãe/Professora, como veremos na análise das Mensagens de Presidente de Província 

do nosso Presidente do Estado, Antônio Pinto Nogueira Accioly, a Modernidade 

oferta à mulher outro lugar que não apenas o do ser angelical suspenso e inalcançável 

no pedestal divino. A divindade que a “presenteiam” na Modernidade é de outra 

ordem, bem mais humana e erotizada. 

A partir desse momento histórico, abriu-se, à maneira das mentes que 

abandonaram suas cristalizações enevoadas, a possibilidade desta ser cantada, 

encantada e desejada, exatamente porque doravante encarnada, descolada da posição 

sacralizada de sempre, mesmo contendo ainda suas incongruências, paradoxos e 

segredos. 

Apreciemos as palavras inebriantes de Baudelaire (1996, pp. 57 a 59):  

 
O ser que é, para a maioria dos homens, a fonte das mais vivas e mesmo – 
admitamo-lo, para a vergonha das volúpias filosóficas – dos mais 
duradouros prazeres; [...] esse ser terrível e incomunicável como Deus 
(com a diferença que o infinito não se comunica porque cegaria ou 
esmagaria o finito, enquanto o ser de que falamos só é incompreensível por 
nada ter a comunicar, talvez); esse ser em quem Joseph de Maistre via um 
belo animal [...], para quem, mas, sobretudo devido a quem os artistas e os 
poetas compõem suas joias mais delicadas; de quem derivam os prazeres 
mais excitantes e as dores mais fecundantes; [...]. É antes uma divindade, 
um astro que preside todas as concepções do cérebro masculino, é uma 
reverberação de todos os encantos da natureza condensados num único ser; 
é o objeto da admiração e da curiosidade mais viva que o quadro da vida 
possa oferecer ao contemplador. É uma espécie de ídolo, estúpido talvez, 
mas deslumbrante, enfeitiçador, que mantém os destinos e as vontades 
suspensas a seus olhares. [...] Tudo que adorna a mulher, tudo que serve 
para realçar sua beleza, faz parte dela própria; [...]. A mulher é, sem 
dúvida, uma luz, um olhar, um convite à felicidade, às vezes uma palavra; 
mas ela é, sobretudo uma harmonia geral, não somente no seu porte e no 
movimento de seus membros, mas também nas musselinas, nas gazes, nas 
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amplas e reverberantes nuvens de tecidos com que se envolve, que são 
como os atributos e o pedestal de sua divindade; no metal e no mineral que 
lhe serpenteiam os braços e o pescoço, que acrescentam suas centelhas ao 
fogo de seus olhares ou tilintam delicadamente em suas orelhas.  

 

E, na busca de finalizar esse tópico, deixemos que as palavras de Baudelaire 

façam aquilo que, neste momento, encontramos dificuldade, pois, entendemos que 

falar de Educação e, mais precisamente, História da Educação, para nós, foi a 

possibilidade de trazermos para a discussão elementos diversos da Modernidade que 

compõem a teia social. Mas, paradoxalmente, tais elementos levaram-nos a outras 

paragens que denunciam a dificuldade que temos em estabelecer um diálogo sobre 

esse assunto de maneira comportada e restrita a instituições, à Igreja, ao Estado.  

Assumimos essa culpa e convidamos o leitor para continuar essa viagem 

conosco, mas, agora, por tempos e falas de personagens que talvez justifiquem a 

nossa forma de relação com a temática da Modernidade e os infinitos discursos que a 

definem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 “TRÉS GRANDE, AUSSI GRANDE QUE POSSIBLE”: O DESEJO 

DE MODERNIDADE E AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO DO 

GOVERNO NOGUEIRA ACCIOLY 
 

 

A verdadeira causa desse zelo pela diffusão do ensino é que a fonte 
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essencial da prosperidade de um povo, o seu futuro, provém do grão de 
instrucção e de educação a que póde attingir – que a gloria, a 
prosperidade de uma nação dependem da sua cultura intellectual e moral 
– que a escola, hoje mais que nunca, é considerada a garantia necessária 
da ordem social, e na ignorância, o eterno inimigo dos povos, é que está 
hoje o perigo. 

 
(Nogueira Accioly, 1898) 

 

Pela natureza de nossa pesquisa que, vale reforçar, intenciona observar os 

traços de Modernidade nas realizações em Educação do governo de Antônio Pinto 

Nogueira Accioly11 (1896-1912), focando-nos, portanto, na sua administração do 

Liceu do Ceará, na fundação da Faculdade Livre de Direito e na construção do 

Theatro José de Alencar, achamos por bem analisar as Mensagens de Presidente de 

Província, dirigidas aos membros da Assembleia Legislativa, relativas aos 16 anos de 

sua administração e a de Pedro Augusto Borges12 em nosso Estado.  

Justificamos tal assertiva, pois, mesmo ausente do poder entre os anos 1900 a 

1904, encontrando-se em exercício no cargo de Senador, Accioly contava com a 

fidelidade do Presidente do Estado que ajudou a eleger. 

 

                                                           
11  Antônio Pinto Nogueira Accioly, Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Recife, nasceu na 

pequena vila de Icó a 11 de outubro de 1840, filho do Cel. José Pinto Nogueira. Líder da, corriqueiramente 
denominada, Oligarquia Acciolina, grupo político que esteve à frente da administração do Ceará entre os 
anos 1896 e 1912, ganhou prestígio político ao casar-se com Maria Tereza de Souza, filha do Senador 
Pompeu, ou Padre Thomaz Pompeu de Souza Brasil. Após a morte do sogro, Accioly assumiu a frente de 
seus negócios e ascendeu politicamente, ocupando os cargos de diretor do Partido Liberal, Presidente de 
Província (1878), Deputado na Câmara dos Deputados Gerais, Primeiro Vice-Presidente da Província do 
Ceará (1884), Senador do Império (1889), cargo que não chegou a assumir por causa da irrupção da 
República. Ingressou novamente no Senado em 1892, Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, líder 
dos Minus, liberais compreendidos entre os Pompeus, chegando, por fim, em 1896, à sua primeira legislatura 
de Presidente do Estado do Ceará. Entre os anos 1904 e 1912, lidera novamente a presidência estadual 
cearense em seus segundo e terceiro mandatos, respectivamente.           

12  Pedro Augusto Borges, eleito com amplo apoio de Nogueira Accioly à sucessão deste na presidência do 
Estado, logo no início de seu mandato ameaçou revelar ao povo as incongruências financeiras praticadas por 
seu antecessor, mas, conta-se que fora persuadido a não levar tal intento à frente depois de ter sua ascensão 
ao Senado garantida por Accioly, logo após o término de seu quadriênio. Após esse fato, diz-se que, na 
prática, quem governava o Ceará era a “velha raposa”. Em sua gestão ocorre a fundação da Faculdade Livre 
de Direito do Ceará, em 1903.     
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Figura 8 - Presidente do Estado do Ceará Nogueira Accioly (1896-1912). 
Fonte: Cartão-Postal: Arquivo Nirez 
 

Tais mensagens assumem para nós uma coloração toda especial, pois, dá-nos a 

possibilidade de observar os sentidos atribuídos por Nogueira Accioly a diversos 

assuntos em voga naquele período13, quais sejam: 

- os levantes nacionais à luz das reformas urbanas; 

- suas concepções e objetivos para com a Instrução Pública, ao assumir o 

governo cearense; 

- a equiparação com as prédicas educacionais dos países desenvolvidos 

(EUA, Portugal, França, por exemplo); 

- a importância das referências europeias em nosso sistema educacional; 

- a fundação e importância do Grupo Escolar Nogueira Accioly em 1908; 

- a importância e os benefícios da figura feminina na Educação; 

- a crença na Educação como veículo de cidadania e democracia; 

- a Escola e os métodos racionais de aprendizagem, as interfaces entre 

Educação, Sociedade e Higienismo;  

- as críticas aos métodos arcaicos de aprendizagem e o contraponto com as 
                                                           
13  Importante ressaltarmos que, não analisamos todos os assuntos listados, mas, refletimos, sobretudo, naqueles 

que se coadunam com o conceito visceral de nossa pesquisa: Modernidade e que se colocaram de forma mais 
contundente na ordem de importância de nosso presidente do Estado.  
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referências europeias baseadas na memorização dos conteúdos; 

- a formação de professores;  

- o Brasil na perspectiva dos mundos civilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 9 – Mensagem apresentada a Assembléia Legislativa do Ceará. 

Fonte: 
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3.1 “Vencedoras as armas da civilisação”: levantes nacionais e reformas urbanas 

 

Em mensagem de 1º de julho de 1897, interessa-nos observar a referência que 

Accioly faz à Guerra de Canudos, pois, de acordo com Sevcenko (1998) essa revolta, 

que aconteceu entre os anos 1893 e 1897, foi considerada expressão maior da 

desestabilização das sociedades tradicionais, ante a modernização “a qualquer custo” 

das novas elites econômicas republicanas. Accioly (2011, p. 5, on line), num 

aparente surto modernizador, vibra com a notícia:  

 
Com effeito, n’este instante é geral a alegria que se manifesta em todos os 
semblantes com a notícia transmittida para esta capital, de haver o bravo 
General Arthur Oscar, commandante da expedição das forças pacificadoras 
dos sertões da Bahia, conseguindo entrar no antro do fanatismo na 
povoação de Canudos; fazendo, assim, vencedoras as armas da civilisação 
e dando accelerado passo para a consecução da paz, de que tanto precisa a 
Republica e o Paiz.  

 

Ao revelar certa afinidade com as práticas modernizadoras do período, 

entendemos que o Presidente do Estado aquiescia o fundamento básico da revolta 

supracitada, sendo esta a representação do caráter excludente da ordem social, 

exigida pelas grandes metrópoles do mundo ocidental, naquele momento. Todos 

aqueles que se colocassem fora da ordem deveriam ser extirpados do seio urbano, sob 

alegativa de que a remodelação urbana, com a introdução de equipamentos e 

serviços, com vistas a higienizar as populações, ofertando-lhes trabalho, beleza e 

progresso, deveria ser prerrogativa essencial sobre as novas formas de convivência 

(PONTE, 2001; PONTE et al. 2009).  

Assim, a nova ordem seria, segundo Ponte et al. (2009, p. 69): 

 
[...] eliminar os focos naturais de insalubridade e disciplinar o crescente 
contingente de miseráveis, “vadios”, prostitutas, loucos – estigmatizados 
como a horda de “bárbaros” que punha em perigo a constituição de uma 
nova ordem social modernizante e excludente. A época, portanto, só foi 
bela para as elites e parcelas das camadas sociais médias; para os pobres 
ela foi sinônimo de vigilância policial, controle de hábitos e confinamento 
de corpos.  

 

Dando mostras de que é contra a Revolta da Vacina, na capital da República, 

naquele momento, Accioly (2011, p.8-9, on line) se pronuncia dessa maneira na 

mensagem de 1º de julho de 1905: 
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Como era natural, o impatriotico movimento teve dolorosa repercussão em 
todo o paiz, e neste momento a mais deplorável anarchia estaria, certo, 
dominando o Brazil, si não fôra a firmeza inquebrantável do Sr. Presidente 
da Republica, que, prestigiado pela dedicação das classes armadas e apoio 
dos elementos sãos da politica nacional, soube manter ileso o princípio da 
autoridade e da lei.  

 

Esse sentimento de dever das autoridades, impulsionado pelo cidadão comum, 

em manter os espaços públicos livres das desordens, estava presente nos cidadãos 

que vivenciaram a febre profilática dos momentos iniciais da República. Nogueira 

Accioly, aparente exemplo de homem coadunado com sua época, parecia observar 

com interesse os acontecimentos nacionais e, o episódio de um levante populacional, 

por aqueles que se faziam resistentes aos preceitos médicos e preventivos de então, 

assumiam um caráter a ser considerado, gerando considerações sobre tais 

acontecimentos, na comunicação anual do Presidente do Estado. 

Observamos na mensagem em questão algo muito prevalente nos republicanos 

da época: a valorização dos referenciais de controle populacional, partindo de 

ditames médicos, havendo aí uma forte associação entre o discurso político e o 

científico, consequência do novo regime, em detrimento dos antigos pressupostos 

monárquicos, baseados na organização social, pelas vias da religiosidade dos 

indivíduos (CUNHA, 2003).  

 

3.2 “A instrucção é uma necessidade social”: sobre a difusão e importância da 

Educação 

 

Na mensagem de 1º de julho de 1897, com relação à difusão da Educação, 

Accioly (2011, p.11, on line) defende a tese de que não se restringirá a beneficiar as 

camadas mais privilegiadas da população: 

 
Convencido de que na instrucção está a base fundamental de toda 
prosperidade preoccupei-me, desde o inicio de meu governo, em estudar a 
maneira mais fácil de tornar o ensino publico uma realidade entre nós, já 
recorrendo à experiência e ao conselho dos competentes, já procurando 
descobrir nas nossas organisações escolares os defeitos que a impedem de 
ir por diante.  

 

É significativa a contribuição de Xavier (2008) para que pensemos a respeito 

da importância que a Educação e o título de “doutor” assumiram, em nosso país, logo 
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que a sociedade rural brasileira passou a vivenciar a emergência de uma sociedade 

progressista e industrial, em meados do século XVIII. Impulsionados pelo surto 

civilizatório herdado dos países ocidentais civilizados, o fator econômico, presente 

na descoberta de ouro, no século XVIII, também contribuiu para o “progresso” do 

Brasil no citado século.  

De acordo com essa autora, “a conquista do título de doutor, numa sociedade 

rural e escravocrata, mas que teve raízes na própria transição capitalista, constituía 

um sucedâneo do título nobiliário que a Europa herdara da aristocracia feudal” 

(XAVIER, 2008, p. 31).  

Ora, em um momento de constituição da identidade de nosso povo, sentimento 

reforçado que estava pela organização econômica de nossa terra, que se abria como 

campo de comércio e promessa de enriquecimento, para todos aqueles que aqui se 

transferissem, passou-se a viver uma necessidade de distinção social, em relação 

àqueles sem referência que aqui procuravam fincar raízes.  

O título acadêmico passou a ser visto como um distintivo social, 

desmembramento do fenômeno liberalista, segundo o que “a escola se tornaria o 

meio de acesso à justiça, frente às desigualdades do mundo moderno ou, pelo menos, 

a possibilidade uma desigualdade mais justa perante esse quadro que se delineava” 

(XAVIER, 2008, p. 32).  

Na mensagem de 04 de julho de 1898, o Presidente do Estado lembra o 

compromisso que firmou com a Educação, logo que assumiu a presidência em 12 de 

julho de 1896:  

 
Ao assumir a alta administração do Estado, [...] dirigi aos seus habitantes 
um manifesto traçando meu programma de governo. Disse então: “A acção 
do governo sobre o ensino publico tenderà sempre a desenvolver constante 
e progressivamente pela diffusão das escolas, boa applicação dos methodos 
em vigor e mais equitativa retribuição do magistério.” (ACCIOLY, 2011, 
p. 12-13, on line). 

 

E a crença de que: 

 
A instrucção é uma necessidade social que domina todas as outras, porque 
della, convenientemente entendida e largamente divulgada, dependem a 
garantia da ordem, o amor da justiça, o culto da liberdade, o exercicio 
normal da autoridade, a tolerancia e a elevação de vistas no dominio 
político. (ACCIOLY, [1911] 2011, p. 13, on line). 
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Para Accioly (2011, on line), o Estado teria o dever de cultivar a inteligência 

dos seus homens, sendo este um dos fatores do nosso desenvolvimento e progresso 

social, ao que ele confirma mais uma vez que “o aperfeiçoamento progressivo da 

instrucção popular no Ceará” é objeto de “assídua cogitação” para seu governo14.  

E continua Accioly (2011, p.11, on line): “Si a superioridade do homem está 

na intelligencia – é dever do Estado cultival-a, facilitar-lhe o desenvolvimento n’uma 

assistência benéfica e fecunda, porque é ella quem imprime o movimento ao 

progresso social.”15 

 Assim, vemos que, para Accioly, a menos no que se refere ao discurso eivado 

de propostas de vanguarda, a Educação assume papel de distinção social; 

interessando apenas que atentemos para uma distinção que se alicerça apenas no 

campo da retórica, ou das realizações mais efetivas, capazes de transformar, de fato, 

o meio social em que vivemos. 

 

3.3 “Graded schools nos Estados Unidos”: os grupos escolares 

 

Na mensagem dirigida aos componentes da Assembleia Legislativa, datada de 

04 de julho de 1898, Accioly refere-se à criação de dois Grupos Escolares em nosso 

Estado. Para ele, essa iniciativa configura-se como de grande importância para a 

Educação cearense, pois, coaduna-se com o percurso educacional de países mais 

desenvolvidos e que serviam de referência para o progresso do nosso país, naquele 

momento da História. Segundo ele: 

 
Por acto de 11 de fevereiro ultimo, e de acordo com a disposição do art. 83 
do Regulamento de 10 de Março de 1897 [...], entre muitas medidas 
importantes, creou nesta capital dous grupos escolares, comprehendendo 
cada um cinco classes e de conformidade com o plano de estudos adaptado. 
[...] Esta organisação escolar que se baseia na divisão do trabalho, é a que 
hoje adoptam todos os paizes cultos, dando-lhe diversas denominações: 
“graded schools” nos Estados Unidos, “escolas centraes” em Portugal. 
(ACCIOLY, 2011, p. 14-15, on line). 

 

Dando um salto no tempo, encontramos na mensagem de 1º de julho de 1910, 

referência à situação dos Grupos Escolares acima mencionados. Segundo Accioly, a 

                                                           
14 Mensagem de Presidente de Província, 1º de julho de 1910.  
15 Mensagem de Presidente de Província, 1º de julho de 1897. 
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experiência bem sucedida é objeto de seu orgulho, tratando-se, assim, de um 

benefício sem precedentes para a instrução primária cearense. Vejamos sua verve 

orgulhosa: 

 
O grupo escolar – Nogueira Accioly – fundado nesta capital no anno de 
1908, na conformidade das disposições do regulamento de 13 de Março de 
1906, continúa a prestar os mais relevantes serviços à causa da educação 
infantil. Confiado, desde a data de sua creação, a uma bem orientada e 
criteriosa direcção, installado em um predio espaçoso e confortável, 
provido de professores de reconhecida capacidade para o magisterio, esse 
novo estabelecimento de ensino primario tem dado os melhores resultados 
praticos, attestados pelo grão de aproveitamento e cultura que seus 
alumnos vão colhendo e exhibindo nas provas de exames. (ACCIOLY, 
2011, p. 22, on line). 

 

A referência aos Grupos Escolares e a utilização de termos da língua inglesa 

que definissem a orientação que regia tal iniciativa, reforça a importância do modelo 

norte-americano nos destinos escolares de nossa terra (ANDRADE, 2008, p. 115). 

 

3.4 “Faltam-lhes outros predicados pedagógicos de capital importância no 

ensino”: mulher e instrução pública 

 

Accioly, deixando ver, se feita uma análise superficial, uma postura 

progressista, revela seu lado limitado, quando das considerações sobre a presença da 

mulher na Instrução Pública, que veremos a seguir16.  

De acordo com o documento, os benefícios da figura feminina nesse campo se 

dariam pelo fato de ela ter uma maior proximidade com as crianças, pois, a Escola 

seria uma extensão do lar, sendo sua figura materna e a pretensa leveza ofertada por 

esta ao ambiente educacional, motivos que trariam vantagens para a sociedade. Tais 

considerações são tecidas pelo Presidente do Estado, quando de sua análise sobre a 

realidade da Escola Normal que, segundo ele, seria uma instituição de ensino “quasi 

exclusivamente freqüentada por senhoras” (ACCIOLY, 2011, p. 15, on line). 

Em 1º de julho de 1906, novamente referindo-se à questão da mulher, o 

Presidente do Estado estabelece alguns contrapontos entre a figura desta e a do 

                                                           
16 Mensagem de Presidente de Província, 04 de julho de 1898. 
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homem, no cotidiano da sala de aula, após sua formação na Escola Normal17, 

deixando ver, mais uma vez, uma postura um tanto quanto “machista”, bem 

recorrente nos homens daquela época. 

Interessa notarmos que, mesmo a referida instituição de ensino destinando-se à 

formação de um quadro de professores, sem restringir o acesso de quaisquer dos dois 

sexos a seus serviços, era prevalente a presença feminina, confundindo sempre a 

mulher com atitudes maternais, que seriam valorizadas como importantes ferramentas 

educativas na formação das crianças. Para Accioly (2011, p. 16-17, on line): 

 
Se bem que os regulamentos da Escola Normal não tenham excluido o sexo 
masculino de suas classes, é facto notório, digno de reparo, a ausencia 
completa de moços ás disciplinas de seu curso. No Ceará o privilegio 
feminil tornou-se quasi exclusivo, parecendo significar que as aptidões do 
sexo masculino lhe são inferiores neste particular. No entretanto, se a 
mulher por suas faculdades affectivas é mais meiga para as creanças, se 
economicamente grava menos os cofres do Estado por se contentar com 
estipendio menor, faltam-lhes outros predicados pedagogicos de capital 
importancia no ensino: têm menos espírito de continuidade, menos energia 
para se impôr a alumnos recalcitrantes, sobretudo aos de mais de 12 annos, 
menos resistencia á fadiga physica e mental, inferioridade de noções 
praticas, mais mobilidade de opiniões e de sentimentos, maior 
impressionabilidade nervosa, etc, o que não constitue precisamente as 
qualidades primordiaes, selectas, viris, capazes de suggestionar 
sentimentos alevantados no animo infantil, preparando-o para as agruras da 
existencia rude e afanosa do nosso meio.  

 

É controversa a figura feminina na República, período em que ocorrem todas 

as transformações mais significativas do ponto de vista cultural e que abriga os fatos 

que nos ocupamos de esmiuçar. Explicamos: ao ler as concepções do Presidente do 

Estado sobre os mais amplos assuntos, observamos que muitos de seus pensamentos 

descritos nas mensagens revelam o homem condizente com seu tempo, mas, quando 

nos aventuramos pela historiografia mais atual, herdeira da Escola dos Annales, 

vemos que outras formas de explicação sobre a presença das mulheres e suas formas 

de sobrevivência nas cidades exigem que reorientemos nossa reflexões. 

                                                           
17   A título de informação, não podemos nos furtar a tecer algumas considerações sobre a Escola Normal. Sendo 

esta instituição responsável pela formação pública na República, juntamente com o Liceu do Ceará 
(inaugurado no governo do Cel. José Freire Bezerril Fontenele, em 1894), ela é inaugurada no final do 
Império, em 1884 (VIEIRA, 2002). Nasce com um prédio próprio, algo incomum para as instituições de 
ensino da época e, “orienta-se pela Lei nº 1790, de 28 de dezembro de 1878; Regulamento da Instrução 
Pública de 1881” (VIEIRA, 2002, p. 139). No início seu curso tem caráter profissionalizante, cumprindo um 
currículo propedêutico e, nos anos seguintes, seria alvo de críticas sobre a qualidade da formação das 
normalistas. Segundo Nogueira (apud Vieira, 2002), a professora saía da Escola Normal semi-analfabeta, 
exercendo, muitas das vezes, o papel apenas de acompanhante dos alunos, não exercendo uma função 
pedagógica de fato.    
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Na obra “Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX” (DIAS, 1995), a 

autora expressa bem essas ideias, ao trazer a lume a figura feminina menos 

identificada com a recorrente figura maternal, sensível, mais preparada, portanto, 

para a educação dos enfants, situando-a num universo que comumente entendemos 

como do indivíduo masculino. Sua pesquisa liberta a mulher do amparo social que a 

preserva sempre à maneira de uma rosa numa redoma, para lançá-la na crueza das 

ruas, da sobrevivência a qualquer custo, senhora de suas atitudes e, ao mesmo tempo, 

solitária na condição de provedora da família, de comerciante, permanecendo na 

periferia de um sistema perverso e que exige formas alternativas de existência. Assim 

se diz da mulher e da sua viciada condição social: 

 
O pressuposto de uma condição feminina, idealidade abstrata e universal, 
necessariamente a-histórica, empurra as mulheres de qualquer passado para 
espaços míticos sacralizados, onde exerceriam misteres apropriados, à 
margem dos fatos e ausentes da história. (DIAS, 1995, p. 13) 

 

Na literatura especializada, em temas que versam sobre o percurso de nosso 

sistema educacional, a mulher aparece como um ser que se expressa de maneira 

inferior ao homem, nas suas atribuições, pois, o caráter feminino, sua submissão e 

sua plasticidade estariam sempre em contraposição à fortaleza e superioridade 

masculinas (XAVIER, 2008).  

É interessante encontrarmos em Xavier (2008), no mesmo capítulo, uma 

sintomática discussão sobre a natureza feminina no universo educacional e aquilo 

que a referida autora denomina de “mito da incapacidade popular”. Por que razão tal 

aproximação? Os dados expostos sobre o tal mito informam sobre a impermanência e 

instabilidade da classe pobre nos empregos, o chamado “caiporismo”, que seria, de 

acordo com os escritores consultados pela autora, em sua pesquisa, a desvalorização 

do saber do trabalhador e uma crítica contundente das elites à falta de disciplina da 

classe supracitada.  

Ao tentar estabelecer um fio condutor de raciocínio entre a realidade feminina 

e a das classes subalternas, no século XIX, entendemos que a autora encontra 

aproximações significativas nas duas condições, quais sejam, por exemplo, a 

fragilidade da mulher e sua condição periférica no desempenho de qualquer 

atividade, pois que, sempre carregando consigo a marca comparativa com o homem e 

seu desempenho superior, até porque mais considerado pelos pares sociais. 
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Assim como a mulher estaria sempre em avaliação e comparação com a figura 

masculina, a classe pobre também estaria sempre em relevo, pois, segundo Xavier 

(2008, p. 173), “o caiporismo da população pobre era a grande desgraça nacional. Era 

descaso pelo aprender, pelo saber, pelo trabalho, agravados pela falta de disciplina e 

pela vaidade.”  

Dessa forma, a visão da figura feminina no contexto educacional e as 

impressões sobre a população pobre, por parte da elite brasileira, estariam fadadas a 

ocupar um lugar de profundo preconceito na sociedade do século XIX, embora, em 

determinados momentos, percebamos, devido o advento do modelo republicano de 

governo, uma urgência de mudança de certos padrões cristalizados.  

A manutenção e continuidade de determinadas estruturas herdeiras do regime 

monárquico, quando de sua transição para o regime de governo republicano, apenas 

desencadeou uma onda de insatisfação em certos setores da sociedade; mas, certas 

mudanças superficiais desse peculiar período da nossa história deixam-nos antever 

que Nogueira Accioly estava contextualizado com seu momento, pelo menos no que 

se refere à admissão da mulher em estabelecimentos de ensino.  

De acordo com Werle (2005), a figura da mulher, em contraposição a presença 

masculina nos ambientes educacionais, sempre esteve mais identificada, conforme 

registramos nas palavras de Nogueira Acioly, com a disciplina através da brandura, 

enquanto que o homem estabelecia o rigor valendo-se da rispidez e do medo.  

Assim, diante dos desafios impostos pelo fenômeno urbano prevalente em fins 

do século XIX, a escola assiste a mudanças nos padrões culturais que forçam a uma 

revisão dos parâmetros educacionais, desde as interrogações pertinentes sobre quem 

deveria, dali por diante, estabelecer a disciplina dentro do espaço escolar, até, sob 

que tutela deveriam ficar as classes mistas que começavam a se formar.  

Neste contexto, a mulher assiste sua ascensão e importância no meio 

educativo, mesmo que ainda identificada a antigos padrões culturais, num momento 

em que “o disciplinamento da infância se faz mediante a extensão da escolarização e 

as exigências da urbanização” (WERLE, 2005, p. 93).  

E, todos nós sabemos o quanto questões como disciplina e extensão do nível 

de escolaridade eram fatores que se debatiam na busca por respostas à 

complexificação social que as grandes cidades começavam a apresentar em sua malha 
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urbana naquele momento.  

Dessa forma, encerramos esse tópico com uma citação que, entre palavras de 

efeito e referências aos grandes que pensavam a Educação em fins do século XIX, 

nos mostravam a “nova realidade” da figura feminina no ambiente escolar. A 

indicação era de que o Ceará estaria alinhado às pregações dos países modernos, na 

transição do século XIX para o século XX, através do exemplo da nossa Escola 

Normal: 

 
A Escola Normal desde a sua fundação tem sido quasi exclusivamente 
frequentada por senhoras [...]. Consequencia mui natural desse facto foi a 
admissão legal da mulher como professora nas escolas publicas do sexo 
masculino. Esta intervenção da mulher no ensino primario que, para a 
França, Gréard queria grande, trés grande, aussi grande que possible – esta 
reforma profunda nas instituições sociaes que, com tanta eloqüência, D. 
Antonio da Costa, em 1870 pedia para Portugal no seu bello livro 
“Instrucção Nacional”, é hoje, graças à Escola Normal, uma realidade no 
Estado do Ceará. (ACCIOLY, 1898, pp. 16/17) 

 

3.5 “O espectaculo de uma população que não se instrúe”: concepção de 

educação  

 

Accioly devota especial atenção à análise da Instrução Pública, no que 

concerne ao ensino primário, na mensagem de 1º de julho de 1905. Tal nível da 

Educação, no seu governo, não compõe nosso foco de análise, mas, é importante 

observarmos seu raciocínio para compreendermos sua concepção acerca do universo 

educacional.  Nessa mensagem, Nogueira Accioly mostra que o incentivo à 

Educação, no nosso Estado, obteve progressão positiva no número de escolas, entre 

os anos de 1845 e 1904, mas que: 

 
[...] no proximo quarto de seculo, a despeito do ligeiro accrescimo na 
creação de escolas, a matricula não lhe correspondeo proporcionalmente, 
dando-nos, ao contrario, o espectaculo de uma população que não se 
instrúe, e na qual parece se ir debilitando o estimulo educativo. 
(ACCIOLY, 2011, p. 15, on line). 

 

O Presidente do Estado demonstrava preocupação com esse possível 

retrocesso quantitativo de matrículas (ou seria apenas uma necessidade de responder 

a possíveis críticas?), tendo em vista que, para ele, o sucesso da Educação dizia 

respeito ao número de estabelecimentos de ensino abertos:  
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Si causas perturbadoras não tivessem desalentado o incremento da 
instrucção primaria, iniciado em 1845, ininterruptamente proseguido até 
1875, dando a animadora porcentagem de 676% no numero das escolas (30 
para 233) e a de 723% na matricula dos alumnos (1332 para 10973) entre 
os dous annos extremos; se este impulso inicial se tivesse conservado 
integral, sem acceleração forçada, apresentaria hoje nossa instrucção 
publica o mais prospero em todo o Brazil (1575 escolas com 79334 
alumnos). (ACCIOLY, 2011, p. 15, on line). 

 

Importante fazermos uma consideração sobre a concepção de Educação 

expressa por Pedro Augusto Borges18, o sucessor de Nogueira Accioly, quando este 

deixou o governo do Estado, entre os anos 1900 e 1904. Se, para este, o avanço em 

Educação se dá a partir do número de escolas abertas e, consequentemente, o número 

de estudantes que as frequentam, para aquele, a fiscalização dos referidos 

estabelecimentos de ensino, em função dos investimentos feitos, por parte da 

administração estadual, seria a garantia do seu êxito. Vejamos:  

 
As leis do ensino, seus regulamentes, por melhores que sejam, [...] são 
corpos inertes, sem vida, se não houver que vele por sua execução, 
acompanhe os passos dos que devem fielmente observal-os, reprima as 
infracções e a desídia do magistério, corrija os abusos, e seja uma fonte 
segura e imparcial de informações para as deliberações do poder publico 
em assumpto de tão elevado interesse social. [...] si a fiscalisação é uma 
medida de vigilância sobre a execução geral do ensino, dos seus methodos 
e exacta comprehensão por parte dos docentes, do modo como estes se 
compenetram dos seus deveres, é bem de ver que, para se tornar profícua 
em seus resultados, deve ser um empenho serio e não uma simples funcção 
decorativa no mechanismo da instrucção publica. (BORGES apud 
STUDART, 1980, p.63-64). 

 

A insistência na efetiva fiscalização dos estabelecimentos de ensino por parte 

de Pedro Borges deve-se a Reforma de Ensino instituída nos idos de sua gestão: 

Epitácio Pessoa, em 1901. Essa reforma procurou concentrar sua atenção nos ensinos 

médio e superior, exigindo dos estados que suas unidades de ensino secundário 

seguissem as orientações do Ginásio Nacional, conhecido posteriormente como 

Colégio Pedro II (ANDRADE, 2008). 

                                                           
18  Encontramos referência a Pedro Augusto Borges como “Dr., Senador e General”, além das considerações 

outras sobre esse vulto da História do nosso estado. Nasceu em Fortaleza a 29 de abril de 1851, filho do 
Coronel Victoriano Augusto Borges e Dª Umbelina Rocha Moreira. Graduado em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da Bahia, em 1873, sua tese teve como título “Os Obstaculos ao Parto provenientes do collo do 
utero e suas indicações”. De volta ao ceará, prestou relevantes serviços a clínica e, em especial, ao calamitoso 
período da seca ocorrida entre os anos 1877 e 1879. Após a proclamação da República, Pedro Borges iniciou 
sua trajetória na política, tendo em seu currículo o mandato de Deputado, entre os anos 1894 e 1897, e 
substituto de Nogueira Accioly ao cargo de Presidente do Estado do Ceará, entre os anos 1900 e 1904. 
Posteriormente, assumiu a vaga de Senador nas eleições de 1904 e 1912 (STUDART, 1980).  
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Dessa forma, ao impor aos estados a subserviência ao modelo maior proposto 

aos estabelecimentos de ensino secundário, o governo, através do Código Epitácio 

Pessoa, “impunha um sistema de fiscalização, objetivando o cumprimento das 

finalidades legais contidas no referido documento” (ANDRADE, 2008, p. 118). 

Em 1º de julho de 1903, Pedro Borges reafirma sua crença na fiscalização dos 

estabelecimentos de ensino, condição precípua para os avanços no campo 

educacional. Interessante observar que, para esse Presidente do Estado, o cidadão 

poderia realizar essa tarefa:    

 
No regimen vigente, em que profunda e radicalmente foi alterada a forma 
de governo e o suffragio se generalizou a todos que sabem ler e escrever, 
mais se torna urgente e indispensavel habilitar o cidadão a interferir nos 
negócios publicos. [...] para que a instrucção seja benefica em seus 
resultados praticos, não basta que haja muitas escolas e que o ensino seja 
profusamente distribuido: a questão depende, antes de tudo, [...] de uma 
inspecção inteligente e efficaz. (BORGES, 2011, p. 16, on line).  

 

Mas, será que Pedro Borges estava se referindo ao sistema republicano 

adotado no Brasil, no fatídico dia 15 de novembro de 1889? Perguntamos, pois, cabe 

que façamos um rápido adendo sobre a mudança de regime governamental, 

pretensamente experimentada em nosso país naquele momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 - Presidente do Estado do Ceará, Pedro Augusto Borges (1900-1904). 

Fonte: Arquivo Nirez. 
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O solo no qual estavam destinados a florescer, mesmo que de maneira 

incipiente, os anos iniciais da República, já vinham sendo naturalmente fertilizados 

com acontecimentos importantes, que contam a nossa História do Brasil. Alguns 

destes acontecimentos seriam: a Inconfidência Mineira, as ideias iluministas, a 

insatisfação das condições das Forças Armadas, após o desgaste da Guerra do 

Paraguai, entre os anos 1864 e 1870, a Lei do Ventre Livre, a Abolição da 

Escravatura (1888).  

Costa (2007) traz para o debate as percepções dos fatores que desencadearam 

a Proclamação da República, na visão dos que analisam tal fato, na 

contemporaneidade, bem como dos que fazem inferências sobre as causas da 

mudança “repentina” de regime, a partir da referência republicana, e o olhar daqueles 

que falam do lugar de quem tem críticas a fazer sobre esse acontecimento, pois ocupa 

cadeira no regime monárquico.  Todo esse percurso intenciona mostrar-nos que, para 

além do fato de que a história do Brasil se conta sob o coro de várias vozes, sua obra 

serve bem mais para nos mostrar que a História de todo e qualquer fenômeno humano 

comporta sempre muitas versões, daí porque comumente falarmos que essa se 

constitui uma narrativa, uma escrita.  Assim, segundo essa autora, para entendermos, 

ao menos de maneira coerente, a proclamação do regime em nosso país, não basta 

que procedamos apenas a um embate entre opiniões contrárias.  

 

3.6 “Índole pacifica”: ânimos exaltados no ambiente republicano 

 

Os anos posteriores à Proclamação da República coincidiram com uma quadra 

de muitas dificuldades climáticas para nosso Estado e, mesmo que uma coisa não 

guarde necessariamente relação com a outra, ainda assim não podemos esquecer que, 

junto com esse momento de tantas mudanças e incertezas nas classes dirigentes de 

nossa terra, para amplificar as dificuldades, fome, doenças, aumento populacional 

desenfreado e muitos outros problemas, causaram um desconforto geral na capital 

fortalezense e nas demais cidades do interior, sendo esses fatores desestabilizadores 

da ordem geral. 

A louvação da calmaria do ambiente citadino por parte do representante do 

governo do Estado estava sempre na “ordem do dia”, pois, é uma característica do 
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período o fato de que, através do controle das massas populacionais, poder-se-ia 

organizar e esquadrinhar o espaço urbano com maior eficácia, sendo as multidões e 

aglomerações dos cidadãos antipatizadas pelos donos do poder (RIOS, 2006; 

PONTE, 2001; SEVCENKO, 1998). 

Inclusive, já que nos referimos ao estado de ânimo geral que compunha o 

perfil do Estado cearense, naquele momento, vale que ressaltemos que, sempre no 

início das comunicações de Presidente do Estado aos membros da Assembleia 

Legislativa, Nogueira Accioly ressaltava o clima de estabilidade emocional, urbana e 

de tranquilidade de nossa terra, mesmo que tais comunicações se configurassem 

como mentira, principalmente nos instantes finais de seu governo, pois, o que a 

História nos mostra é o clima geral de insatisfação e revolta vivido pelo povo 

(BARBOSA, 1997).  

Em “Fortaleza Descalça”, Azevedo (1980) nos oportuniza a aproximação com 

momentos importantes da história de nossa gleba alencarina, inebriando-nos de notas 

informativas a respeito de muitos fatos e pessoas que preenchiam o espaço citadino, 

em acontecimentos muito ricos da moderna capital Fortaleza. As relações com o 

meio urbano, as formas de existência ante a transição Antigo/Moderno coexistindo 

nem sempre pacificamente, convida-nos a participar dos instantes finais do governo 

acciolino, através do seu saudoso relato como testemunha ocular dessa história.  

Através do documento relativo ao seu último ano de governo, vemos como o 

clima de tranquilidade ressaltado por Accioly em muitas mensagens era fantasioso, 

pois, sabemos que Fortaleza viveu um clima de profunda revolta ante as divergências 

com o Presidente que posteriormente viria a renunciar: 

 
Todas as forças vivas da sociedade hão continuado a trabalhar, numa 
estreita e fecunda solidariedade de acção, para o impulsionamento do 
progresso e da riqueza, á sombra da paz e tranquilidade de que tem gosado 
o Estado. A vigilância e solicitude das autoridades locaes, a índole pacifica 
da população cearense, educada no respeito á lei e na obediência do poder 
publico, têm contribuido grandemente para essa situação lisonjeira de 
garantia da propriedade e integridade individual [...]. (ACCIOLY, [1911] 
2011, p. 11, on line). 

 

A mensagem de 1º de julho de 1911 seria a última comunicação de Accioly, 

pois, o mesmo não chegaria a concluir o mandato na íntegra, que deveria encerrar em 

julho de 1912. Na mensagem seguinte, o Cel. Antônio Frederico de Carvalho 
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esclarece que Accioly renunciou ao cargo em 24 de janeiro de 1912.  

 
 

 
 

Figura 11 - O povo pede garantia, no quartel, contra Nogueira Accioly (janeiro de 
1912). 
Foto: Arquivo Nirez. 
 
 

Observamos o mesmo clima de paz, organização, “a índole pacífica” e a 

garantia da integridade dos cidadãos se fazem presentes na lavra das mensagens de 

1897, 1898, 1900, 1905, 1906 e1909. Dessa forma, sabemos que esses relatos 

contrastam com o exposto nas memórias de Azevedo (1980, p. 75-77), no capítulo 

intitulado “A Queda do Governo Acióli”: 

 
Participei da inesquecível passeata em repúdio aos atos vandálicos da 
polícia do velho oligarca Antônio Pinto Nogueira Acióli que, dias antes, 
investira contra algumas crianças, esmagando-as sob as patas de seus 
cavalos. [...] Era um verdadeiro delírio. Todos alimentados pelo mesmo 
espírito de revolta, de justiça e de vingança. [...] Todas as casas da família 
do velho Acióli foram incendiadas, incluindo-se a sua grande fábrica de 
tecidos, a maior do Estado. [...] Três dias e três noites as balas sibilaram. 
[...] “Franco Rabelo ou Morte!” – “Abaixo o Babaquara!”. [...] O Bispo 
Dom Joaquim saiu a pé do Palácio Episcopal e foi buscar o velho Acióli, 
com risco de ser morto, e levou-o para a escola de Aprendizes Marinheiros, 
de onde o velho oligarca foi embarcado para o Rio de Janeiro. [...] Mas, 
Acióli voltou, apoiado por Pinheiro Machado e Hermes da Fonseca. [...] 
Entretanto, o próprio comandante do Exército, vendo que, longe de 
resolver a situação, isso pioraria as coisas, recusou-se a empossar 
Acióli.[...] E Acióli, assim, ficou à mercê de quem o prendesse. O Batalhão 
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dos Revoltosos procurava-o por toda parte e, um dia, o velho foi 
encontrado: estava escondido na casa de seu filho, à Rua Guilherme Rocha, 
esquina com Teresa Cristina [...]. Eu estava junto. Encontramo-lo 
escondido debaixo da cama.  

 

Fica evidente que a “sociedade tranqüila” dos relatórios governamentais 

aciolinos era falsa. A exposição de tais conteúdos de natureza diversa aos que 

interessam à nossa pesquisa dá-se porque, se estamos analisando as mensagens 

publicadas pela pena de Nogueira Accioly, interessa-nos mostrar as atitudes deste 

refletidas ou não nos documentos que produzia para o povo. A partir do momento em 

que este mentia, suprimia ou alterava fatos em benefício próprio, em assuntos outros 

que não apenas os relativos à Educação, presumimos que o mesmo era feito nessa 

seara. 

Essa prudência é recomendada àqueles que transitam no universo dos 

documentos históricos, mesmo com todas as agruras próprias desse tipo de pesquisa. 

O pesquisador deve estar atento à natureza dos fatos, subjacente nas condições de 

possibilidade das fontes, realizando sempre uma crítica a elas, compreendendo que 

estas são produções humanas condizentes sempre com os contextos sociais dos quais 

emergiram. 

De acordo com Le Goff (2003, p. 538), não existe um “documento-verdade”, 

pois, em si, todo documento guarda uma mentira, sendo “preciso começar por 

desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as 

condições de produção dos documentos/monumentos”. Ele nos alerta ainda para o 

fato de que a presença ou não dos documentos nas bibliotecas, fundos de arquivo, 

sugere uma forma de poder da sociedade que o constitui, sendo fruto do jogo de 

relações de força.  

Costa (2007, p. 387) ressalta esses cuidados, alertando que “é regra elementar 

da pesquisa histórica submeter a documentação a uma crítica rigorosa”, sendo 

necessária sempre a conjugação de outras fontes, para a confirmação da veracidade 

dos fatos narrados por meio de uma única voz.  

Voltando ao campo educacional... 
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3.7 “Um povo instruído procura a liberdade, um povo ignorante o despotismo”: 

Educação como exercício da cidadania e da democracia  

 

Neste tópico optamos por transcrever na íntegra as palavras as passagens e 

concepções de Nogueira Accioly no que ele põe em exame a Educação como 

exercício de cidadania e democracia. O leitor observará que, em muitos momentos de 

nossa escrita, fizemos extensas transcrições literais da “fala” do Presidente do 

Estado, mas, tal fato se deve à riqueza das notícias sobre o cotidiano escolar, seus 

objetivos, avanços e dificuldades.  

O conteúdo a seguir encontra-se na Mensagem de Presidente de Província de 

1º de julho de 1905. 

 
A escola, em vez de ser um estagio no qual a creança aprenda noções 
abstractas, cansativas da memoria, sem lhe despertarem as aptidões, em 
estado germinativo, e que ao deixá-la, no albor da vida, tem o moço de 
abrir caminho por entre a concorrência universal; a escola, comprehendida 
no sentido positivo, como preparo para as funções ulteriores da vida, 
requer a adaptação ao meio em que vai servir, precisa vivificar não 
somente a intelligencia como faculdade raciocinativa e retentiva, mas ainda 
fortalecer a vontade, ampara-la, esclarece-la, dando desde logo á mocidade 
um objectivo ou um ideal para o qual convirjam seus esforços.  
[...] 
Mesmo para comprehensão dos deveres que um regimen democrático, como 
o nosso, impõe a cada cidadão, para acquisição dessas noções jurídicas que 
vinherem ao exercicio e gozo das liberdades politicas, se faz preciso que a 
escola não seja somente a officina que ministre o conhecimento de 
caracteres orthograficos, da graphia mais ou menos douta da lingua 
vernacula, e das noções abstractas de contabilidade, cousas bôas em si, mas 
que sem emprego adequado ao convivio social, em quadra de tão intensa 
competição industrial e scientifica, pouco, muito pouco proveito trarão a 
quem o adquiriu. (ACCIOLY, 2011, p. 25-26, on line). 

 

Dando prosseguimento ao publicado na mesma mensagem, interessantes as 

palavras a seguir, segundo as quais, para Accioly, a Educação constitui-se um meio 

de estabelecimento da democracia no nosso país: 

 
Com o regimen de publicidade, condição essencial ao jogo de nossas 
instituições, é dever elementar e fundamental do Estado proporcionar a 
todas as classes os meios de instruirem-se, facilitar-lhes a comprehensão 
dos múltiplos encargos creados por lei, decorrentes do exercicio dos 
direitos politicos. Melhormente disse o Reverendo Erastus Otis, presidente 
da Universidade de Michigan, nestes termos: “Com eleitores intelligentes, 
a nossa forma de governo é a melhor que já se concebeu; mas com eleitores 
ignorantes é uma das piores. Um povo instruido procura a liberdade, um 
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povo ignorante o despotismo, tão natural e fatalmente como a agulha do 
marcante se dirige para o polo magnetico” 
Alem da satisfação deste preceito constitucional, a escola, tal qual se acha 
organizada, torna-se um dos mais activos e profícuos elementos da 
democratisação social.  
E como no regimen democratico vale cada qual pelas qualidades pessoaes, 
ou pela somma de esforço e de intelligencia que despende na lucta pela 
existencia, é conveniente, senão necessario, que nessa pequena republica, 
que se chama escola, as creanças façam a aprendizagem da igualdade, e 
saibam deferir ao merito e tão somente a ele o preito que lhe é devido, a 
primazia conquistada pelo talento, assiduidade e aplicação aos estudos. 
(ACCIOLY, 2011, p. 26-27, on line).    

 

Com essas palavras, vemos que Nogueira Accioly concebia a escola como um 

pequeno universo pelo qual transitavam os preceitos democráticos herdeiros da 

lógica republicana19, sendo as crianças pequenos aprendizes dessa nova forma de 

concepção do estado brasileiro. O ideal democrático republicano traz para a cena 

política, para a administração das instituições públicas, a idéia de res-publica, ou 

coisa pública. E, bem mais que uma concepção estrutural dos âmbitos sociais, vimos 

o florescer do homem público, a formação do cidadão. 

Não recordaremos aspectos já trabalhados no tópico supramencionado na nota 

de rodapé inserida logo abaixo, mas, sim, cabe que façamos um tour por questões 

outras que se evidenciaram em nosso povo.  

Este povo que, doravante cobrado por desenvolver uma mentalidade cidadã, 

mas, que, em meio às mudanças experimentadas pela sociedade brasileira em trânsito 

de um sistema monárquico para o encontro de ideias liberais republicanas, mostrou o 

quanto essa nova experiência pôs em relevo as contradições e tradições de uma 

sociedade escravista e oligárquica. 

De acordo com Saliba (1998), Abolição da Escravatura, proclamação de um 

novo regime de governo, modernização da estrutura urbana inaugurada pela cidade 

do Rio de Janeiro, capital da República e do modernismo naquele momento, são 

apenas alguns dos exemplos de acontecimentos que colocaram velhos padrões 

mentais em destaque na sociedade brasileira de fin de siècle.   

Cumpre destacarmos também que, Holanda (1995, p. 172) refere-se à Abolição 

da Escravatura como “o marco mais visível entre duas épocas”. O acontecimento de 
                                                           
19  Convidamos o leitor a rever o tópico 1.1.3 Mudança de mentalidade política, do Capítulo I, no qual já 

abordamos os aspectos que compõem o sistema de governo republicano. 
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maior destaque nos anos lentos e graduais de mudança nos quais os “freios 

tradicionais contra o advento de um novo estado de coisas, [...] se faz inevitável.”      

O desafio que se apresentava naquele momento era o de introduzir na mente 

dos brasileiros novos parâmetros que se confundiam ainda, em alguma medida, com 

o velho modo de ser dos citadinos. Tal desafio coloca em xeque uma condição antiga, 

forma tradicional de fazer parte e perceber a nova estrutura social do país, em 

aparente contraposição com o futuro social. 

Vida doméstica e vida social, de agora em diante, vêem-se às voltas com uma 

chamada “cidadania precária”, anunciada pela República que, “acentuou as distâncias 

entre as diversas regiões do país, cobrindo-as com a roupagem do federalismo difuso 

da ‘política dos governadores’ ou com a continuidade daquela geografia oligárquica 

do poder” (SALIBA, 1998, p. 291).  

De acordo com o conteúdo da mensagem, ensaiamos dizer que Nogueira 

Accioly creditava às crianças a possibilidade desenvolver mais facilmente os germes 

da nova aliança política do nosso país, assim como o observado nos trechos 

transcritos linhas atrás, por observar nestas, uma certa plasticidade responsável por 

fazê-las mais aptas a aquisição de novos conceitos.  A República representou a 

absorção do progresso e da europeização, negação do provincianismo cáustico e das 

relações sociais baseadas na sociedade escravista que parecia dar seus últimos 

suspiros (SALIBA, 1998).  

Mas, se a responsabilidade pela aquisição de novas formas de se entender 

como cidadão republicano recaía muitas vezes sobre a escola e o tipo de Educação 

ofertada nesses estabelecimentos, mostrada através de um trecho de uma crônica de 

Machado de Assis (1892 apud SALIBA, 1998), as dificuldades dos sujeitos comuns 

desse período em acolher essa forma de exercício da cidadania.  

Pensar o Estado como um conjunto de organizações e normas que nos orienta, 

era ainda, naquele momento, algo que deixava aparente uma estranheza, um 

apartheid de sentimentos que se traduziam na seguinte colocação do personagem de 

uma crônica machadiana: “Uma coisa é o Estado, outra é o particular. O Estado que 

se agüente” (SALIBA, 1998, p. 293).  

A insistência de uma mentalidade individualista, desconectada de qualquer 

reflexão sobre a coletividade, pululava ainda no imaginário popular, reforçada algum 
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tempo ainda pela estrutura coronelista que ainda vigorou por alguns anos na nossa 

sociedade, acentuada pela política de Campos Sales (FAUSTO, 2006).  

E, Accioly (2011, p.3-4, on line) expressou muita satisfação e comemorou a 

chegada deste presidente ao poder na mensagem de 1º de julho de 1899: 

 
[...] me permittireis que me congratule comvosco e com a nação brazileira 
pelo fato auspicioso da ascensão, a 15 de novembro ultimo, do distinguido 
cidadão Dr. Manoel Ferraz de Campos Salles ao alto posto de Presidente da 
Republica, no actual periodo constitucional. 
Os precedentes do grande brazileiro, a sua illustração e integridade e o seu 
acendrado patriotismo são premissas da consequencia necessaria de que S. 
Exc. não sabera ter em seu governo outra preocupação que não a da 
prosperidade da patria, da ordem e da paz da communhão brazileira. 
Com taes intuitos, ja positivados em factos, o notavel estadista não póde 
deixar de ter o meu franco e leal apoio, em que ouso contar com o vosso 
concurso, pois não me é dado pôr em duvida os vossos sentimentos de 
patriotismo.  

 

Mas, voltando à questão das diferentes posturas dos cidadãos no contexto dos 

primeiros raios do alvorecer republicano, perguntamos: Será que a dificuldade em 

evoluir nos conceitos mais básicos exigidos pela nova ordem política, distantes que 

estávamos de uma mudança estrutural mais profunda em cada indivíduo que dali em 

diante se denominava cidadão, não seria uma característica que nos acompanha desde 

tempos imemoriais, na gênese de nosso processo civilizatório? 

Expliquemo-nos melhor, nas palavras de Holanda (1995, p. 178): 

 
Foi essa crença, inspirada em parte pelos ideais da Revolução Francesa, 
que presidiu toda a história das nações ibero-americanas desde que se 
fizeram independentes. Emancipando-se da tutela das metrópoles 
européias, cuidaram elas em adotar, como base de suas cartas políticas, os 
princípios que se achavam então na ordem do dia. As palavras mágicas de 
Liberdade, Igualdade e Fraternidade sofreram a interpretação que pareceu 
ajustar-se melhor aos nossos velhos padrões patriarcais e coloniais, e as 
mudanças que inspiraram antes de aparato que de substância.  

 

De acordo com Holanda (1995, p. 180), o sucesso de nosso regime de governo, 

para além de sua negação política, “nunca se consumará enquanto não se liquidem, 

por sua vez, os fundamentos personalistas e, por menos que o pareçam, 

aristocráticos, onde ainda assenta nossa vida social.” 

Em tempo, cabe aqui uma indagação oportuna: Somos uma Nação? Fomos 

uma Nação nos primeiros anos da República? Somos hoje essa Nação tão desejada? 
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Levando-se em consideração que a República inaugura uma forma de governo que 

aparta a instância do Estado da instância individual, podemos falar em avanço nessa 

perspectiva? Avançamos agora para o outro tópico de nossa dissertação, deixando 

para o leitor essa indagação, na certeza de que uma pesquisa deve se propor a abrir 

espaços para a reflexão, e não apenas tamponar todas as questões relativas a um 

determinado assunto. 

 

3.8 “Mens sana in corpore sano”: Escola, sociedade e higienismo 

 

 
Figura 12 - Rodolfo Teófilo, farmacêutico e sanitarista (1912). 
Foto: Museu da Imagem e do Som (MIS). 
 

Este tópico revela-se de grande importância para nossa pesquisa, pois, nos dá 

a oportunidade de falar um pouco sobre o tema-mater que originou nossa curiosidade 

em esquadrinhar os documentos relacionados à Educação do nosso estado no período 

do governo acciolino.  
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A gênese de nossa pesquisa está num episódio que envolveu os personagens 

Antônio Pinto Nogueira Accioly e Rodolfo Teófilo, envolvidos, e divergentes, no que 

diz respeito à condução das questões sanitárias de nosso Estado. Os caminhos 

tortuosos que a pesquisa nos levou acabaram nos aproximando de um tema em 

Educação, mas, paradoxalmente, trazidos pela força das águas do período em que 

Fortaleza tornou-se um grande centro urbano, consolidando-se “como pólo 

econômico-social hegemônico da região na segunda metade do século XIX, a partir 

da grande exportação de algodão para o mercado externo (décadas de 1860-1870)” 

(PONTE, 2001, p. 14). 

Naquele momento, como já descrevemos em algumas passagens de nosso 

trabalho dissertativo, Fortaleza transformou-se num grande “canteiro de obras” com 

vistas a sanear o espaço público, buscando a administração livrá-lo de doenças e 

germes morbígenos. A racionalidade Belle Époque chegara e, com ela, toda uma 

lógica que procurava livrar o meio da urbe das possibilidades de contaminação 

decorrentes, principalmente, dos fenômenos das secas que, vez por outra, assolavam 

nossa terra de maneira voraz e geravam inúmeras doenças, tais como varíola e cólera 

(PONTE, 2001; PONTE, 2000; THEOPHILO, 2001; SOMBRA, 1997)  

Fortaleza sofria as agruras da seca que perturbou o Estado por volta dos anos 

1877 a 1879, gerando uma epidemia de varíola que, dada a vitimização de 100 mil 

retirantes cearenses, podemos imaginar o quadro de horror experimentado pela 

sociedade fortalezense. Vale ressaltar que esse era também o período em que a 

Europa e, posteriormente, o Brasil, passavam por um surto de modernização. Tudo 

muito próprio do momento, modernidade, progresso e assepsia dos espaços públicos 

caminhavam de mãos dadas, além da força das mudanças beneficiarem sobremaneira 

os que compunham as elites e, de maneira especial, as elites rurais (NEEDELL, 

1993). 

Aqui, confere ilustrarmos a que se refere esse modernismo supramencionado 

ou, mais especificamente, o ideal modernista tão forte do período, nas palavras de 

Rodrigues (2010, p.124): 

 
A modernização, [...], assume configurações distintas, na dependência 
daquilo em relação ao que o moderno se apresenta como ruptura e como o 
mais novo. Inovações desvinculadas de rompimentos, seja no plano dos 
costumes, seja no que concerne às estruturas sociais, parecem indicar uma 
simples manifestação da cultura do descartável, expressando a volúpia pela 
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novidade e o preconceito contra o que é antigo. É o modernismo.   
 

O autor citado traz alguns elementos à baila, que ampliam a condição 

ansiosamente modernista que encontramos na atualidade, mas, toca em pontos 

preciosos que revelam que, o início desse processo foi impulsionado pela segunda 

Revolução Industrial, ou Revolução Científico-Tecnológica; e que nos faz refletir 

sobre outras questões que estão imbuídas no contexto (RODRIGUES, 2010). 

A ânsia do novo, a febre pelas novidades, o desenvolvimento de um padrão de 

pensamento que excluía tudo aquilo que estivesse fora da norma, expressavam um 

modo de ser urbano que afastava do centro para as periferias toda forma desviante ou 

perigosa para os padrões de higiene e saúde dos cidadãos almejados pelo mercado 

global capitalista; mercado esse que tomava fôlego e impulsionava a economia das 

grandes metrópoles em contraponto às antigas cidades em vias de expansão de seus 

entrepostos comerciais. 

Não podemos deixar de fazer uma rápida referência sobre o conceito de norma 

citado acima, daí esclarecermos que Canguilhem (1995) subsidia nossa reflexão, 

pois, nesse contexto de fins do século XIX e início do século XX, a Medicina 

concebia a profilaxia das doenças através de práticas de higienização do meio 

urbano.  

Vemos nesse período o início dos meios de controle necessários a aquisição da 

saúde não apenas pelos cidadãos comuns, mas, pela nova classe de proletários que 

tomariam os postos de trabalho daqueles que apresentassem doenças ou incapacidade 

de qualquer natureza, impossibilitando-os de desenvolver as atividades produtivas 

que o novo sistema exigia.  

De acordo com Canguilhem (1995), a Medicina concebe a normatividade 

como uma busca de um padrão definido por uma coletividade, uma cultura. Mas, 

segundo suas contribuições, para pensarmos sobre o caráter de normal definido nas 

sociedades, é importante entendermos que a vida em si é normal e patológica, 

tendendo sempre ao restabelecimento de suas funções, de sua normatividade. 

A definição do que é normal e do que é patológico, diz respeito a uma 

morfologia e a uma funcionalidade dentro de cada realidade, sendo “a vida em si 

mesma, e não sua apreciação médica, que faz do normal biológico um conceito de 

valor e não um conceito de realidade biológica” (CANGUILHEM, 1995, p. 100). 
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O que queremos dizer com essas dissonâncias entre a definição dos padrões de 

Normal e Patológico é que, conceitos tão em voga na Medicina da época, acabaram 

por servir de ferramenta para a seleção de indivíduos aptos a ocupar postos de 

trabalho no sistema capitalista. A aproximação entre Medicina e sistema econômico, 

pois que se assistiu a um impulso do sistema capitalista moderno, deveu-se, em 

grande parte, ao avanço nos campos da microbiologia, bacteriologia, bioquímica, 

produção e conservação dos alimentos, farmacologia, medicina, higiene e profilaxia, 

controle das moléstias, natalidade, prolongamento da vida e bens de consumo 

(SEVCENKO, 1998). 

Assim, quando lemos as colocações de Accioly (2011, p.12-14, on line) na 

mensagem de 1º de julho de 1907, ao se referir à escola e os padrões higienistas da 

época, entendemos bem sua indicação, que tem ressonância nos ideais do período: 

 
Despojada quanto possivel do ensino puramente literal, a Escola visará 
primeiramente realizar a condição primordial, indeclinavel, da mens sana 
in corpore sano [...]. 
Não é a alma, senão o homem, que se adestra, já o dizia Montaigne; e hoje 
mais do que nunca, constitue dogma fundamental da pedagogia o 
aperfeiçoamento da educação physica como solido fundamento para se 
attingir a a perfeição moral. Estão accordes os educacionistas em pensar 
como o professor Marion, que se quizermos fazer uma alma grande, um 
homem de vontade intrépida e generosa, um operario apto para grandes [...] 
e arduos labores, precisamos antes de tudo avigorar-lhe o organismo de 
solida resistencia. 
Com esta preparo physico, tendente a robustecer a saúde da creança, 
cumpre que a Escola se não descure dos meios de preserval-a (a creança) 
das causas que a debilitam, tornando positivo e real o beneficio outorgado 
á custa dos penosos sacrificios que se impoz. Refiro-me ao ensino da 
hygiene privada e publica, não em cursos theoricos, espetaculosos, onde 
brilhe de preferencia a rhetorica pomposa do professor em menospreço do 
lado experimental, concreto e visivel da sciencia. [...] o exemplo 
quotidiano, ininterrupto, do aceio e antisepsia na classe, a observancia 
rigorosa dos preceitos scientificos em relação a saude, o ar livre e puro, os 
programmas de ensino que evitem a dispersão do esforço intellectual, a 
inspecção medica – completarão o estudo racional da hygiene na Escola.  

 

Tanto essa preocupação se expressa na mensagem, quanto Nogueira Accioly, 

em um episódio sintomático dos novos tempos assépticos, toma para si os louros da 

erradicação da varíola em nosso Estado. Esse episódio da varíola foi bastante 

debatido na época, pois, a presidência do Estado e o farmacêutico Rodolfo Teófilo, 

em campos opostos, tiveram posturas diferentes no trato com a população que 

padecia do surto epidêmico.  
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Vejamos o que Accioly (2011, p.10-11, on line) nos diz sobre os méritos do 

governo nessa questão, na mensagem de 1º de julho de 1906: 

 
É com sincero prazer que registro o facto de se achar por completo extincta 
no Ceará a variola [...]. 
Para esse resultado, muito têm concorrido os esforços perseverantes do 
Governo do Estado, efficazmente auxiliado, nessa obra meritoria, por 
aquelles a quem incumbe a defeza da saúde publica. 

 

Inclusive, na obra Verdade da História (1900, p. 20), vemos uma contundente 

defesa de Nogueira Accioly, noticiando sua preocupação com o estado sanitário de 

nossa capital. 

 
A questão de hygienetem sido para o seu governo motivo de acuradas 
lucubrações, e se por falta de tempo não ficam realisados os trabalhos de 
abastecimento d’agua e esgottos, os estudos feitos correspondem a um 
grande contigente para tal fim. 
A manutenção de estabelecimentos pios, como a Santa Casa, Asylo de 
Porangaba e Lazareto, estabelecimentos onde, a par do conforto, prima a 
direcção ministrada por serventuarios competentissimos, são outros tantos 
factos abonando a reputação do preclaro presidente.    

 

Mas, a historiografia nos dá outra versão sobre esse fato tão importante para o 

estado de saúde dos cidadãos e do meio urbano fortalezense naquele momento. 

Inclusive, destacamos essa questão, pois, ao enaltecer a necessidade de saneamento e 

controle da malha citadina, postura esperada pelos poderes públicos de então, é 

intrigante percebermos o contrário nos registros históricos da discussão entre 

Nogueira Accioly e Rodolfo Teófilo.  

O que nos informam muitos documentos e obras que tratam dessa 

problemática é que Rodolfo Teófilo propunha a erradicação da varíola em nosso 

estado, mas, sofreu intensas retaliações de Nogueira Accioly (THEOFILO, 2006; 

SOMBRA, 1998, SOARES, 1912) 20. 

                                                           
20  Na coluna “Porque não presta?”, do periódico “O Unitário”, de 23 de março de 1905 (Ano: II, Nº: 254), 

encontramos referência ao escárnio da vacinação encampada por Rodolfo Teófilo, publicada, segundo o 
jornal supracitado, no periódico situacionista “A República”. Aqui, cabe que façamos um adendo sobre “O 
Unitário”: jornal político, fundado por João Brígido a oito de Abril de 1903, para combater a “oligarquia 
acciolina”. Com a derrubada desta, passou a fazer oposição ao presidente Franco Rabelo. Em 26 de janeiro de 
1914, foi o Unitário destruído por uma malta de desordeiros. Suspendeu sua publicação em 1918, voltando a 
circular em 16 de fevereiro de 1935 para logo desaparecer. Em nove de janeiro de 1938 iniciou sua terceira 
fase e, em 1940, foi encampado pelos Diários Associados. (Fonte: Catálogo do Setor de Microfilmes da 
Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel)  
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O desdobrar dessa situação foi que, sob a alegativa de tratar-se de uma 

reforma de ensino, Rodolfo Teófilo teve seus vencimentos de professor do Liceu do 

Ceará cortados pelo presidente do Estado, foi retirado do cargo de titular da 

disciplina de Mineralogia, Geologia e Meteorologia, esta sendo extinta através de 

Ato Governamental, e posteriormente, foi transferido para a disciplina de Lógica – 

matéria que não dominava. Sabemos que o farmacêutico e sanitarista prestava 

naquele momento um grande serviço a cidade de Fortaleza, pois, na perspectiva de 

saneamento do meio urbano, em meio ao caos produzido pelas catástrofes climáticas 

vividas pelo nosso Estado, a ação sanitária vinha a contento, no sentido de tentar 

debelar os efeitos das epidemias.  

No periódico “A Cidade”, encontramos, já em 22 de fevereiro de 1899, críticas 

ao esquecimento do governo do Estado, nesta época sob a tutela de Antº Pinto 

Nogueira Accioly, das questões concernentes aos efeitos das secas no Ceará. Na 

coluna intitulada “A Violação da Constituição Federal – o conflito da lei”, a 

premente denúncia: 

 
A Constituição do Estado do Ceará; título IV, cap. I, art. 37: 
São crimes de responsabilidade os actos do Presidente que attentarem: 
1º Contra a Constituição e leis da União ou do Estado. 
 A Constituição Federal, por sua vez tit. III, do Municipio, art. 68 – Os 
Estados organizase-hão de forma que fique assegurada a autonomia dos 
municipios. 
A Constituição Estadoal, tit. I, cap. unico, art. 3 – A base de sua 
organização é o municipio, cuja autonomia a Constituição garante. [...] 
[...] 
Com toda aquella pesada somma de garantias constitucionaes de lá e de cá, 
demitte-se, nomea-se, depõe-se, faz-se, desmancha-se a Intendencia e o 
Intendente; o que falta para haver um conflicto? [...] 
 A Constituição Federal diz: <<Em caso de calamidade publica a União 
prestará socorros ao Estado que os solicitar.>> 
O art. 134 da Constituição Estadoal acresce: “O Estad garante soccorros 
publicos.” Entretanto o Ceará anniquila-se por uma calamidade de morte, 
uma secca medonha [...]. 
[...] 
E d’aqui se diz por telagrammas ao Governo da União que o Ceará goza de 
todas as prosperidades, que no Ceará não ha secca!!! E como se estendem 
aquellas garantias? De que servem? [...] 
Padre José Barbosa de Jesus 21 

 

Para finalizarmos esse tópico, pensamos ser interessante e prazeroso para o 

leitor, fazê-lo com um trecho de uma obra literária que ilustra com muita pertinência 

os movimentos de saneamento dos espaços e das populações, desde seu total 
                                                           
21 Autor da nota. 
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desconhecimento e consideração de forças místicas, ao esquadrinhamento urbano e 

sua relevância na saúde dos cidadãos. 

O saber médico assiste, portanto, a evolução de uma Medicina preditiva, 

intuitiva, baseada na análise dos sintomas, para uma Medicina do conhecimento da 

realidade biológica dos corpos e de suas lesões e, consequentemente, da incidência 

do ambiente sobre a condição de Saúde/Doença dos sujeitos. Dessa forma, o trecho 

que transcreveremos a seguir também cumprirá um importante papel de, através da 

formação médica de dois personagens, pai e filho, demarcar a diferença em suas 

formações e o universo de atuação do moderno médico formado a partir de 

parâmetros da profilaxia e prevenção das enfermidades nos meios urbanos. 

Em “O Amor nos Tempos do Cólera”, de Márquez (1985, p. 139-140), o 

personagem Juvenal Urbino é um médico formado sob outros paradigmas bem 

diferentes de seu pai, que também foi médico na mesma cidade, porém, a partir de 

conceitos bem mais arcaicos e já superados pelas modernas escolas europeias: 

  
A primeira coisa que ele fez foi tomar posse do consultório do pai. 
Conservou no lugar os móveis ingleses, duros e sérios, [...], mas despachou 
para o sótão os tratados da ciência vice-reinal e da medicina romântica, e 
colocou nas estantes cobertas de vidro os da nova escola da França. Tirou 
da parede os cromos desbotados, com exceção daquele em que se vê o 
médico disputando à morte uma doente nua, e o juramento hipocrático 
impresso em letras góticas, e pendurou em seus lugares, ao lado do 
diploma único do pai, os muitos e muitos variados que obtivera com 
qualificações ótimas em diferentes escolas da Europa. 
Tratou de impor critérios atualizados no Hospital da Misericórdia, mas não 
achou a tarefa tão fácil como imaginara em seus entusiasmos juvenis, pois 
a bolorenta casa se agarrava às superstições atávicas, como a de colocar os 
pés das camas em potes com água para impedir que as doenças subissem, 
ou a de exigir traje de etiqueta e luvas de camurça na sala de cirurgia, visto 
que se dava por axiomático que a elegância era condição essencial da 
assepsia. Não podiam suportar que o jovem recém-chegado provasse a 
urina do doente para descobrir a presença de açúcar, que citasse Charcot e 
Trousseau como se fossem seus companheiros de quarto [...]. 
Sua obsessão era o perigoso estado sanitário da cidade. [...] 
Tinha consciência da ameaça mortal que era a água de beber. [...] 
Tanto quanto com as impurezas da água, alarmava-se o doutor Juvenal 
Urbino com o estado higiênico do mercado público [...]. O doutor Juvenal 
Urbino queria sanear o lugar, queria que pusessem o matadouro em outra 
parte [...]. 

 

Por fim, o embate em torno das questões sanitárias envolvendo Nogueira 

Accioly e Rodolfo Teófilo desencadeou, em nós, algumas indagações para pensarmos 

sobre a forma de tratamento e condução do governo nas instituições de Educação e 
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cultura eleitas como campos de análise: Theatro José de Alencar, Liceu do Ceará e 

Faculdade Livre de Direito. 

Faremos essa análise no terceiro capítulo que ora se apresenta, depois desse 

percurso necessário de entendimento dos aspectos históricos e teóricos que 

circundam as questões que elegemos em nossa pesquisa. 
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4 “DIZEM NA RUA... QUE O IMPERADOR DA RÚSSIA FUGIO, 

AMEAÇADO PELO POVO, E QUE O SEO ACCIOLY NÃO CAE, É 

ETERNO” 22: A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS? 
 

 

4.1 “O povaréu não continha o entusiasmo.”: sobre o Theatro José de Alencar 

 

 
Figura 13 - Cartão-postal do Theatro José de Alencar. 
Fonte: Museu da Imagem e do Som/MIS. 
 

 “O Theatro obedece ao typo dos theatros jardins, sendo composto de 
quatro cecções. A primeira comprehende cinco corpos: vestíbulo, com tres 
grandes portas em arco, - ladeiam-no á direita o botequim, e a bilheteria á 
esquerda, extremando de um lado o mictorio e do outro o “water-closet”.  
Esta secção apresenta a fachada principal para a praça Marquez do Herval, 
em dois pavimentos; filia-se ao estylo corinthio, caracterisado por quattro 
columnas desta ordem, que se levantam no corpo central, recebendo o 
entablamento decorado segundo os preceitos do mesmo estylo. A secção, 
bem como as duas extremas terreas, está no primeiro plano, as outras duas 
demoram noutro reentrante.  
O pavimento superior possue no centro um janellão com sacada de granito, 
nella estão gravadas as armas do Estado, tendo dosa lados duas janellas 
estreitas com peitoril. 
Nos dois corpos lateraes abrem-se duas janelas igualmente dispostas, com 
sacadas de ferro. Essas janelas, assim como a central, em arco abatido, 
pertencem ao estylo Renascença. Vê-se, finalmente, a cornija superior, 
encimando-a a uma platibanda em frontão interrompido, mostrando em 
relevo uma cabeça de mulher emmoldurada numa concha. Nos pontos 
extremos erguem-se duas estatuetas: as deusas da Sciencia e da Arte.  

                                                           
22 BRÍGIDO, João. O Unitário. Fortaleza, 26 de janeiro de 1905. 
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Este pavimento é destinado ao foyer, tem 18 metros por 7, com excellente 
disposição acústica, de modo que deva ser utilisado para concertos, 
conferencias e sessões litterarias. 
A segunda secção e occupada pelo jardim, com as seguintes dimensões: 24 
metros de frente por 18 de fundo. Cortando o centro do jardim suspende-se 
um passadiço de ferro, que liga o foyer aos camarotes. 
A terceira secção é inteiramente de aço e ferro. Compõe-se da sala de 
espectaculos, que, firmada em 46 columnas de ferro com travejamento de 
aço, é disposta assim: 1º pavimento terreo occupado pelas cadeiras (1ª e 2ª 
ordem) com corredores lateraes e ampla vista para o jardim; 2º o pavimento 
das frizas, ou amphitheatro, em fórma de ferradura, sacando-a do plano dos 
camarotes cerca de 2m, 80; 3º o pavimento dos camarotes, em numero de 
19 ao todo (destinando-se o do centro ao Presidente do Estado) com vastos 
corredores lateraes; 4º o pavimento das torrinhas ou geraes.  
Estes pavimentos deitam para o jardim, apresentando uma rendilhada 
fachada de ferro, com espaçosas e elegantes escadas. A fachada está 
dividida em três secções: a central encerra o grande salão, fechando o 
frontispicio numa graciosa aza de cesto; as duas outras, pequenos arcos 
abatidos, encerram os corredores lateraes. A coberta dessas secções é de 
zinco escamado.  
O theatro comportará accomodações para mil espectadores, 
aproximadamente, em todos os seus quatro pavimentos. 
 A caixa do theatro, isto é, o palco, os camarins (em 2 pavimentos e 
em numero de 12) os corredores, etc, teem uma altura elevadíssima, 
podendo subir o panno de bocca e as vistas do scenario sem enrolar, como 
se uza nos melhores theatros. 
O material foi fabricado pela importante casa Walter MacFarlane & Co, 
Sarracen Fondry, Glasgow, na Inglaterra.” 23     

 
 

As impressões transcendem o tempo e, trazidas pelas mãos finas dos registros 

históricos, informam sobre os mais variados assuntos, bastando que, para isso, 

interroguemos de forma adequada o que nos salta aos olhos.    

Até a finalização da obra descrita acima, em detalhes, por Antônio Pinto 

Nogueira Accioly, e sua inauguração em 17 de junho de 1910, nossas raízes 

culturais, que clamavam por uma casa de espetáculos desse porte na capital banhada 

eternamente pelo Sol, assistiram fases de desejo e realização em possuir um teatro à 

semelhança do Theatro José de Alencar. 

A evolução dos ciclos econômicos e, logo após, o aformoseamento de 

Fortaleza, fazendo-a assumir posição privilegiada ante a economia de fins do século 

XIX, em nosso país, foram vivenciados como um período de profundas mudanças nos 

                                                           
23  Em mensagem de Presidente de Província, 1908, Nogueira Accioly faz descrição detalhada da estrutura física 

do teatro, deixando ver sua suntuosidade, atendendo a tudo que existia de mais moderno em termos de 
engenharia, construção e arquitetura de edifícios. Ao final da descrição, o leitor pode perceber que Accioly 
errou ao dizer que Glasgow ficava na Inglaterra, pois, o certo seria na Escócia. Mas, para mantermos a 
integridade das informações coletadas no documento, decidimos manter a informação original e fazer uma 
correção em nota explicativa. 
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padrões de uma elite que sempre foi responsável por projetar nossa cidade para além 

de sua comumente posição de “mais uma” no quadro político nacional. 

Assim, enquanto representação singular da elite cearense de participar 

simbólica e concretamente do surto europeizante de fins do século XIX e início do 

século XX, encontramos o Theatro José de Alencar como responsável por realizar o 

desejo dessa elite e, como veremos, de nosso povo. 

No espaço temporal que compreende a década de 1830, donde encontramos 

registrado o primeiro prédio teatral de Fortaleza - em frente à Igreja do Rosário, hoje 

Praça General Tibúrcio, o Teatrinho da Concórdia, ou Casa de Ópera -, até a primeira 

tentativa de construção de um teatro oficial, no governo do presidente do Estado Dr. 

João Silveira de Sousa, em 1859, observamos as tentativas de inserir a loira 

desposada do Sol na lógica cultural daquele momento (BARROSO, 2002).  

Mas, depois de tantas idas e vindas, finalmente Nogueira Accioly assina lei, 

em 1898, autorizando a continuação da obra do teatro que ele mesmo embargou em 

1896, alegando má qualidade das construções e dos materiais já empregados. Nesse 

momento, foi realizada uma nova concorrência e definidos critérios para que 

engenheiros pudessem apresentar suas idéias para o teatro. Segundo Barroso (2002, 

p. 26): 

 
Vence a concorrência o projeto de Natal Aghen, resultado anunciado pelo 
relatório da comissão julgadora [...]. O Governo, entretanto, dá o dito pelo 
não dito, abandona o projeto vencedor e transfere para a mão de gente de 
sua confiança o encargo de construir o teatro. Por lei, o Presidente do 
Estado, transfere o encargo para João da Rocha Moreira, Papi Júnior e 
Targino Teixeira Mendes, e recomenda um teatro bem mais modesto [...].  

  

Nogueira Accioly, em sua primeira mensagem de presidente de Estado, em 1º 

de julho de 1897, fala sobre a construção do Theatro José de Alencar, inclusive, 

sobre os custos iniciais da obra, a que nos referimos a pouco. Naquele momento, 

convém frisarmos que as pretensões eram bem mais modestas do que o resultado 

final. 

 
Ao assumir a presidência do Estado encontrei em começo de execução a 
obra de um theatro na praça Marquez do Herval, que havia sido contractada 
com o cidadão Isaac do Amaral, em 18 de outubro de 1895, pela quantia de 
500:000$000.   
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Correndo esse serviço sob a immediata fiscalisação do director das obras 
publicas, originaram-se desintelligencias que somente foi possível resolver 
pela rescisão do respectivo contracto conforme solicitou aquelle cidadão e 
foi firmada por termo de 10 de outubro do anno passado. Os serviços até 
então realisados, consistentes das fundações e começo das paredes, 
importaram na quantia de 74:688$426, que foi paga ao mesmo 
contractante, observados os preços de unidades, nas condições 
preestabelecidas no contracto dissolvido. 
Cumpre-me dizer-vos que não desestimei esta solução, pois bem pode ser 
levada a effeito a construcção d’um theatro em condições mais modestas, e, 
portanto, mais economicas, principalmente aproveitando-se, quanto 
possível, as instalações construidas. (ACCIOLY, 2011, p. 20-21, on line)  

 

Mas, contrariando a lógica exposta nesse trecho da mensagem de 1897, foi 

inaugurado em 1910 e ocupando, até hoje, espaço privilegiado na Praça Marquês do 

Herval, encontramos o Theatro José de Alencar, correspondente a exuberante 

descrição feita no início desse tópico, pelo próprio Nogueira Accioly.  

Em Azevedo (1980), nos dá as impressões do clima de festa da população em 

torno da noite de inauguração do teatro. Inegável que tal acontecimento mexeu com 

os brios dos fortalezenses, acrescentando naquele dia um toque de alegria aos 

cidadãos, que se sentiam fazendo parte do acontecimento, mesmo do lado de fora do 

protocolo que transcorria dentro do ambiente teatral. Segundo Azevedo (1980, p. 69-

70): 

 
[...] a 17 de junho, a casa de espetáculos havia sido entregue ao público da 
província pelo presidente Acióli, através de um longo discurso proferido 
por Júlio César da Fonseca, um dos maiores oradores da época. Realizou-se 
um concerto pela Banda de Música do Corpo de Segurança do Estado, sob 
as batutas dos maestros Luís Maris Smido e Henrique Jorge. 
Do lado de fora, na Praça Marquês do Herval (hoje José de Alencar), a 
festa continuava: rodas de fogo, morteiros, foguetes e girândolas num 
verdadeiro milagre pirotécnico. O povaréu não continha o entusiasmo.    

 

Ao que tudo indica, a inauguração serviu como um cântico de louvores a 

figura do presidente do Estado, uma verdadeira exaltação àquele que, finalmente, 

realizava o desejo da elite e, porque não dizer, da plebe, de possuir um teatro que 

fosse, ao mesmo tempo, símbolo de cultura, modernidade, grandeza e poder; mesmo 

que obras suntuosas nem sempre expressem uma ação modernizadora, sendo estas, 

muitas vezes, muito mais referentes a um apelo populista.  

Araripe (1957, apud BARROSO, 2002, p. 42) bem expressou, dias depois do 

acontecimento, no Jornal O Povo, a efervescência em torno da realização de Accioly, 
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noticiando e complementando as informações de Azevedo (1980):  

  
Tudo fora feito de maneira a emprestar a maior importância possível à 
recepção do prestigioso chefe político. Formaram o Batalhão de Segurança 
e os alunos do Liceu, realizaram-se espetáculos de gala em todos os 
cinemas, os cafés foram ornamentados, bandas de música alegravam a 
cidade com retretas, fogos de artifício subiram ao ar em várias 
oportunidades, e o Palacete Guarani regurgitou com um banquete de 200 
talheres. A cerimônia inaugural contou com o alto mundo oficial e o escol 
da sociedade. O teatro, feericamente iluminado, oferecia um aspecto 
soberbo. 

 

Dessa forma, o presidente do Estado foi responsável pela controversa 

construção uma obra dessa envergadura para os padrões financeiros de uma Fortaleza 

castigada pelas intempéries climáticas da época, necessitada de obras de 

infraestrutura e escolas24. Mas, de acordo com a descrição feita acima por 

participantes in loco do acontecimento, perguntamo-nos se essa questão era 

considerada pelo povo. 

Na obra “Centenário do Comendador Nogueira Acioli”, referente a um 

discurso em homenagem ao centenário de nascimento do presidente do Estado, 

pronunciado no Auditório da Escola Normal pelo Bacharel e Doutor em Direito do 

Instituto do Ceará, José Waldo Ribeiro Ramos, lemos uma vigorosa defesa em favor 

de que se faça justiça ao homenageado. Dentre outras interessantes realizações do 

comendador – “jardins, praças, a construção de linhas telegráficas [...], [...] o 

Mercado Público, o início das obras de abastecimento d’água da cidade, vale o 

registro acerca da construção e representação do Theatro José de Alencar para 

Fortaleza (RAMOS, 1940, p.12). Segundo o autor:  

 
A construção do Teatro José de Alencar, naquele tempo severamente 
criticada porque suntuosa e acima do nível social e cultural do meio, é 
outra obra de mérito inconfundível, que hoje talvez não seja mais que um 
erro arquitetônico, de linhas apagadas, sem decorações, nem arte, nem 
relevo, de estilo pesado e fachada sombria, modesto demais ante os anseios 
de progresso de nossa cidade, que ora cresce em sentido vertical, na 
vertigem dos arranha-céus, mas que, ainda assim, é o único em Fortaleza, 
conservando quase os traços da primitiva planta, se o não houvera reparado 
a atual administração. (RAMOS, 1940, p. 10). 

 

                                                           
24  Em mensagem do presidente de Estado (apud BARROSO, 2002, p. 24), encontramos “a necessidade de 

tratar-se antes da abertura de estradas, do melhoramento de portos, da construção de açudes, da colonização, 
de escolas normais agrícolas [...]” como fatores que inviabilizaram, ainda no governo de João Silveira de 
Sousa, a realização do projeto de construção de um teatro oficial. 
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Mesmo a despeito de todas as dificuldades financeiras para a execução de 

melhorias estruturais e urbanísticas na capital alencarina, e o consequente sofrimento 

dos cearenses atingidos diretamente por tais acontecimentos, chama-nos atenção a 

informação dada por Accioly, quando este nos diz que “tornou-se uma verdadeira 

aspiração popular a construcção de uma casa de espectaculos nesta capital” 

(ACCIOLY, 1908, p. 16, on line).  

Mais à frente, na mesma mensagem, Accioly justifica sua intenção, alinhada 

aos preceitos modernos da época, buscando prestar contas das despesas exigidas, 

logo em seu início, por tão monumental obra para os parâmetros cearenses: 

 
Convencido da sua necessidade e dos resultados indirectos que as diversões 
artísticas podem trazer ao nosso desenvolvimento social, resolvi, fundado 
na lei nº 768 (ou 708?)25 de 20 de agosto de 1904, encommendar aos Srs. 
Boris Fréres, um theatro de ferro, de accordo com a planta organisada pelo 
1º tenente Bernardo José de Mello. A encommenda foi executada com 
todas as regras d’arte, e o Governo já se acha de posse do material ferreo, 
mediante a quantia de 111:149$600, de custo e frete, e mais a de 
11817$890, paga á Alfandega – de expediente, armazenagem e capatazia. 
(ACCIOLY, 1908, p. 16, on line).     

 

Seguindo essa linha, cabe que, agora, façamos o papel de advogado do diabo 

e, chamemos atenção para a incongruência que nos saltou aos olhos na mensagem ora 

mencionada de Nogueira Accioly. Expliquemo-nos: logo após finalizar a descrição 

física do teatro, este segue, no parágrafo seguinte, noticiando que já estaria “de 

posse” de plantas para os edifícios de “mais um Grupo Escolar” e da Faculdade Livre 

de Direito. Mas, interessante observarmos que, para construção de uma obra 

suntuosíssima como a do Theatro José de Alencar, não vimos a queixa de falta de 

verba por parte de Accioly. Segundo o mesmo: 

 
O governo já está de posse das respectivas plantas e aguarda occasião 
opportuna para dar execução a esse plano, dependente das nossas condições 
financeiras que, infelizmente, neste momento, não são de ordem a autorisar 
a creação de novas despezas.  (ACCIOLY, 1908, p. 16). 

 

Assim, convém interrogarmo-nos se o desejo de possuir um teatro da 

opulência e significado do Theatro José de Alencar, não seria compartilhado e 

chancelado pela população, mesmo a despeito de todas as dificuldades que incidiam 
                                                           
25  Na mensagem, o número citado da lei ficou obscuro, ficando para nós difícil o registro correto da informação 

dessa fonte. 
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diretamente sobre esta naquele momento. Fazemos essa indagação, pois, somente 

dois anos após a inauguração do teatro, Fortaleza assiste a deposição, com ampla 

participação popular, do presidente do Estado, tão ovacionado naquela noite festiva 

de 17 de junho.  

A seguir, trataremos dos aspectos relacionados à fundação da Faculdade Livre 

de Direito, obra importante, pois que, “ao se inserir no contexto da modernidade, o 

Brasil se adequaria à cultura do bacharel” (ANDRADE, 2008, p. 149).  

 

4.2 “Uma fabrica de bacharéis”: sobre a Faculdade Livre de Direito 

 

“[...] a Faculdade de Direito, que, logo de início, se impôs entre as 
suas congêneres, além de haver atraído a mocidade estudiosa do 
Amazonas ao Rio Grande do Norte, abrindo suas portas aos estudantes 
pobres cearenses, dos quais muitos não teriam conseguido a láurea de 
bacharel, se a sua sede fosse em qualquer cidade do interior.”  
 

Monsenhor Quinderé (1957)   
 

 

 
Figura 14 - Cartão-postal da Faculdade Livre de Direito. 
Fonte: Museu da Imagem e do Som/MIS. 
 

No dia 1º de março de 1903 foi solenemente instalada, em Fortaleza, a 

Faculdade Livre de Direito. Naquele momento, o Brasil, desde 1827, contava apenas 

com as Academias Jurídicas de São Paulo e de Olinda, fundadas sob a égide do 

decreto imperial do referido ano (ANDRADE, 2008). 
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Em 1897, na qualidade de presidente do Estado, Accioly já justificava a 

necessidade de fundação de uma Academia de Direito no Ceará. 

 
[...] devo encarecer-vos a necessidade em que está o Ceará de procurar 
elevar o nível intellectual da capital do Estado com a fundação de 
estabelecimentos de ensino superior. 
Para nós seria muito para desejar a fundação de escolas de engenharia, 
agronomia ou institutos de profissões mechanicas e artísticas, mas 
infelizmente a escassez de nossos recursos não permite nem comporta as 
avultadas despesas que installações dessa natureza acarretam.  
Mas não seja isso motivo de dasanimo, e procuremos fundar um 
estabelecimento que traga aos nossos conterraneos pobres aspirações 
elevadas e ao mesmo tempo dê importancia intellectual ao meio cearense. 
A fundação de uma Academia de Direito satisfaria, a meu ver, as justas 
aspirações da mocidade e, relativamente, não exigiria grandes sacrifícios 
por parte do Estado.  
Já que não podemos fazer o mais façamos o menos, contanto que não 
estacionemos – deixando aos azares do acaso o futuro de nossa terra. 
(ACCIOLY, 1897, p. 14) 

 

Nogueira Accioly que, no momento da fundação da Faculdade Livre de 

Direito, ocupava o cargo de Senador, esteve presente desde as reuniões que 

decidiram sobre a viabilidade e importância do projeto de fundação desta, até sua 

eleição como diretor da Instituição supracitada. Dessa forma, Accioly passou a 

possuir, a partir dali, plenos poderes para “nomeação de corpo docente, pessoal 

administrativo bem como para tomar as providências necessárias para a instalação e 

funcionamento da Faculdade” (A REPÚBLICA, 1903, apud ANDRADE, 2008, p. 

159).  

Em Ramos (1940, p. 9) encontramos interessante registro sobre a Faculdade 

Livre de Direito, donde o autor ressalta seu caráter formador das mentalidades 

intelectuais avançadas do Estado do Ceará e realça a importância do reconhecimento 

desse fato por aqueles que escrevem a história de nosso povo, registrando nas 

páginas vivas da posteridade a realização de Nogueira Accioly no campo do ensino 

superior: 

 
Corrobora o nosso asserto uma obra que, por si só, revela a inteligência do 
grande administrador e patriota, a maior talvez entre todas, e que se tornou, 
através dos anos, um marco refulgente na vida mental do Ceará, 
assinalando as fronteiras de um dos períodos de nossa evolução intelectual 
– a Faculdade de Direito -, de onde tem saído tantas gerações de moços e 
onde pontificam tantos sacerdotes do Direito, que é, [...], a mais poderosa 
alavanca da mecânica social. Ela, por assim dizer, criou uma mentalidade 
nova. E o historiador, quando mais tarde se escrever a história literária e 
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cultural do Ceará, terá que assinalar com justiça, num capítulo de ouro, a 
influência desse notável instituto de ensino superior, ao qual foi dado 
presidir e orientar a formação de uma pleiade intelectual, que muito alto 
fala dos nossos créditos de povo adiantado e culto.  

 

Em 28 de janeiro de 1905, o Unitário publica uma informação curiosa. Seria a 

notícia da fundação de uma escola primária para “meninos desvalidos”, denominada 

“Jesus, Maria, José”. Tal instituição de ensino é fundada pelo Sr. D. Joaquim, bispo 

diocesano. Cândido Freire, que assina a coluna, realça o ato do bispo, dizendo que: 

“[...] além de humanizado é patriótico, pois, trabalhar para a instrucção do povo, é 

trabalhar para o futuro da pátria, especialmente no Ceará, onde fecham as escolas 

publicas primarias.”  

Mas, interessante destacarmos que, em mensagem de 1º de julho de 1901, 

Pedro Augusto Borges, explica o fechamento de 90 escolas que, possivelmente, seria 

a este fato que Cândido Freire se refere na notícia anterior: 

 
Tendo verificado, após accurado exame e mediante informes seguros, que 
diversas escolas, regidas na maior parte por professores interinos, não 
tinham freqüência nem preenchiam os seus fins, e que o ensino era mal 
distribuído e inteiramente descarado, resolvi, por acto de 20 de Dezembro 
ultimo, em virtude da autorisação da lei nº 587, de 7 de Julho do anno 
passado, supprimir 77 cadeiras que acarretavam uma despeza superflua 
para os cofres publicos. Ultimamente, por acto de 5 do mez proximo 
passado, dadas as mesmas condições, supprimi mais 13, designando 
immediatamente aos professores effectivos d’essas, como das demais 
cadeiras supprimidas, outras de igual ou superior categoria. (BORGES, 
1901, on line).     

 

Andrade (2008, p. 163), também se ocupa da explicação sobre o fechamento 

de escolas primárias naquele momento, por parte do governo. Segundo este autor, o 

acontecimento seria devido ao fato da “escassez de chuvas que, acentuando a miséria 

social no sertão, teria provocado o êxodo da população.”  

  Neste momento, daremos um pouco mais de voz a Pedro Borges, pois, 

mesmo este personagem da história sendo apontado como fantoche político de 

Nogueira Accioly, vimos que ele apresentava algumas discordâncias e uma postura 

independente do comendador em assuntos relevantes, tal como os que se referem aos 

fatores contributos para o sucesso da Educação. Pedro Borges deixa clara sua posição 

na mensagem de 1º de Julho de 1903:  
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No regimen vigente, em que profunda e radicalmente foi alterada a forma 
de governo e o suffragio se generalizou a todos que sabem ler e escrever, 
mais se torna urgente e indispensavel habilitar o cidadão a interferir nos 
negocios publicos.    

[...] para que a instrucção seja benefica em seus resultados praticos, não 
basta que haja muitas escolas e que o ensino seja profusamente distribuido: 
a questão depende, antes de tudo, [...] de uma inspecção intelligente e 
efficaz. (BORGES, 1903, p.15, on line).  

 

Mas, sobre a importância da fundação da Faculdade Livre de Direito, Pedro 

Borges faz uma defesa obstinada desse acontecimento para a formação da mocidade 

cearense, mencionando ainda que a disciplina jurídica constitui-se importante 

mecanismo para, no seu dizer, o alcance da ordem moral do nosso povo. 

 
Nenhum Estado, como o Ceará, dispõe de condições mais propicias a 
manter um Instituto de instrucção juridica, onde a mocidade cearense, sem 
transpor a fronteira do seu berço se prepare condignamente para prestar 
seus serviços na própria terra do seu nascimento, pela investidura de cargos 
que dependem da graduação em direito.  (BORGES, 1903, p. 15) 

  

E, justificando mais objetivamente os motivos da criação da faculdade, 

justificativa essa que Accioly não fez através das mensagens de presidente do Estado, 

Borges (1903, p. 16), nos informa: 

 
Entre nós, como sabeis, as funcções do ministerio publico acham-se, com 
excepção da circumscripção judiciaria da capital, confiadas a advogados 
provisionados, á falta de pessoal diplomado que de preferência deveria 
desempenhal-as. Os bachareis em direito de outros Estados não se sentem 
attrahidos, pelas despezas de transporte e modicidade relativa de sua 
retribuição, a requerer sua investidura nos cargos da magistratura. 
D’ahi, o caracter permanente que tem adquirido uma simples concessão da 
lei, destinada a ser antes uma medida subsidiaria. A Faculdade Livre de 
Direito ha de preencher essa lacuna, permittindo, em futuro não muito 
remoto, o acesso a esses cargos, dos cultores do direito que ella houver 
graduado.  

 

Avançando um pouco mais no tempo, e colhendo as impressões deixadas como 

registro sobre a Faculdade Livre de Direito, em matéria de terça-feira, 07 de 

novembro de 1905, d’O Unitário, uma reportagem – que, diga-se de passagem, ocupa 

toda a primeira página – faz um apanhado geral do discurso proferido pelo Dr. 

Virgílio Brígido na 128º Sessão da Câmara dos Deputados, em 23 de outubro de 

1905. Nessa matéria, o Sr. Dr. Virgílio Brígido inicia fazendo referência ao discurso 

do Sr. Francisco Sá, representante da política do Sr. Accioly, na Câmara. Segundo 
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ele, tal discurso merecia “alguns reparos”. Vejamos as primeiras palavras do 

conferencista que, mais à frente, também noticiam impressões sobre a Faculdade 

Livre de Direito.  

O início da fala revela a desconcertante contenda entre o governo e os 

comerciantes de Fortaleza, em muito responsáveis pela deposição de Accioly da 

presidência do Estado: 

 
O nobre representante foi destacado [...] para pulverizar o humilde 
Deputado, que se havia insurgido contra o estupendo governo daquella 
terra e em pról dos interesses do commercio honrado e independente, que 
prefere succumbir propugnado os seus direitos a soffrer os vexames com 
que está ameaçado. 26  

 

A matéria prossegue, fazendo um comparativo entre a administração anterior e 

o atual governo do Estado, de Nogueira Accioly: 

 
Naquelle tempo havia um Lyceu de humanidades, no qual se educaram 
todos esses cearenses que estão honrando o nome de sua terra; hoje menos 
populoso e mais empobrecidos, sustenta uma academia de direito, que é o 
alvo das satyras da imprensa judiciosa. 
Em uma terra que não ha uma escola de agricultura, ou de artes e officios, 
[...], é que se funda uma dispendiosa escola de direito, uma fabrica de 
bachareis, especie de cultura parasitaria em caldo orçamentario. 

 

No periódico “A Cidade”, no exemplar de 25 de fevereiro de 190427, 

interessante observarmos que, mesmo nesse jornal de cunho oposicionista ao 

presidente do Estado, é veiculada uma nota a respeito de uma homenagem feita a 

Nogueira Accioly pelos corpos docente e discente da Faculdade Livre de Direito.  

Achamos importante destacar essa notícia, pois, o que geralmente se observa 

na análise dos documentos do período pesquisado é a falta de neutralidade, 

imparcialidade, das fontes, ou muito resvalando para a oposição ferrenha ao governo 

acciolino, ou a defesa também igualmente apaixonada e parcial. A notícia foi a 

seguinte: “Os corpos docente e discente da Faculdade Livre de Direito deste Estado 

fiseram uma manifestação ao sr. senador Accioly, oferecendo-lhe um cartão de oiro e 
                                                           
26  Optamos por transcrever essa notícia em sua literalidade, mesmo o início não contendo informações 

relevantes para nosso objetivo, qual seja o de destacar impressões veiculadas sobre a Faculdade Livre de 
Direito, por considerarmos importante manter a integridade do texto. Ao mesmo tempo, buscamos, também, 
oferecer o máximo de compreensão ao leitor sobre o contexto daquilo que se afigura como importante para 
nosso trabalho.  

27  Ano VI; Número: 9. 
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um livro de geografia de Elysen Rechs.”   

 E, falando de quadros docente e discente, Pimenta (2009, p. 131), refere-se 

aos professores e alunos da faculdade como aqueles que compunham as relações 

pessoais do presidente do Estado, beneficiando-se das funções facilitadas pelos laços 

da amizade e da política:  

 
Após um mês de sertão, voltei a Fortaleza em ótimas condições de saúde, 
matriculando-me no curso jurídico. Funcionava este no edifício da 
Assembléia, à rua do mesmo nome, em cujo andar térreo estava instalada a 
Biblioteca Pública. Era seu diretor o Comendador Nogueira Acioli, que, 
por exercer o cargo de Presidente do Estado, se fazia substituir pelo dr. 
Tomás Pompeu [...]. Escola ainda em início, pois apenas contava dois ou 
três anos de fundação, a Faculdade de Direito compunha-se de um 
professorado sem concurso, escolhido entre amigos do Govêrno, com um 
corpo discente, na sua maioria, de funcionários públicos e protegidos do 
situacionismo.    

 

Para além de qualquer crítica apresentada aos fatos da época, não podemos 

deixar de encontrar ressonância entre a fundação da Faculdade Livre de Direito e o 

contexto cultural no qual o Brasil almejava se ajustar naquele momento.  

Toda uma geração de intelectuais buscava formação naquela Instituição, 

mesmo que, como sabemos, se tratando de uma classe proveniente das elites, 

formada tradicionalmente em academias nacionais e internacionais de Direito e 

outras áreas do conhecimento.  

De certa forma, a institucionalização do ensino no nosso Estado foi coroada 

pela Livre, encerrando os níveis elementar, secundário e superior. E, também, a 

garantia dos quadros de pessoal necessários a gerência dos negócios públicos e 

particulares cearenses ampliaram, sobremaneira, os horizontes culturais do nosso 

povo. Mesmo secularmente deixado à margem das grandes realizações, o povo 

cearense poderia, doravante, transitar num ambiente que congregaria as mentes 

intelectuais, quiçá até as forasteiras, responsáveis por introduzir em nossa terra novas 

perspectivas socioculturais e educacionais.  

Importante refletirmos se, talvez, tais possibilidades tenham sido coroadas 

pela inauguração do Theatro José de Alencar, que nos ocupamos no tópico anterior.   
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4.3 “Dotou o povo de instrucção, reformou os costumes?”: sobre o Liceu do 

Ceará 

 

“O Liceu era um casarão de platibanda, pintado de verde, com 
cinco sacadas de gradis de ferro, de cada lado de alta porta abrindo 
sobre meia dúzia de degraus de mármore.” 

 
Gustavo Barroso (2000) 

 
 

 
Figura 15 - Cartão-postal do Liceu do Ceará. 
Fonte: Museu da Imagem e do Som/MIS. 
 

O personagem principal da trama retratada no nosso último tópico, O Liceu do 

Ceará, foi uma instituição criada nos moldes do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. 

Fundado em 1845, suas atividades escolares tiveram início em 19 de outubro, sob a 

direção de Thomaz Pompeu de Souza Brasil, sogro de Antônio Pinto Nogueira 

Accioly. Essa instituição, uma das mais antigas do Brasil, inaugurou seus serviços 

educacionais com 98 matrículas, alternando períodos de alta e baixa no que diz 

respeito ao número de alunos (VIEIRA, 2002).  

O Ceará passaria, assim, a oferecer a sua elite uma formação escolar 

secundária, pois, até então, os estudantes, ao concluírem suas “primeiras letras, 

públicas ou particulares, deveriam prestar os cursos secundários e preparatórios para 

as academias do país em Recife, Salvador ou na Corte” (OLIVEIRA, 2002, p. 17).  
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Esse fato acabava restringindo, aos filhos das classes mais abastadas, o acesso 

aos cursos superiores ofertados no nosso país.  Somente no governo do Cel. José 

Freire Bezerril Fontenele, em 1894, o Liceu pôde desfrutar de uma sede própria, na 

Praça dos Voluntários, no Centro de Fortaleza, sendo travado, portanto, neste local, 

um dos fatos mais comentados pela historiografia cearense: a disputa político-

higienista envolvendo Nogueira Accioly e Rodolfo Teófilo. O embate envolvendo 

esses dois personagens já foi citado em nosso trabalho anteriormente, mas, não 

podemos deixar de tratar novamente dessa questão, pois que esta se constitui uma 

problemática nuclear para nossa pesquisa e, sua gênese, na ordem sanitarista de fins 

do século XIX, responde ao nosso desejo de estudar o objeto ora discutido.  

Em meio às notícias publicadas por Teófilo sobre as secas, o quadro 

epidêmico decorrente deste aterrorizante fenômeno climático, e a ausência de 

políticas públicas por parte do governo do Estado, convém discorrermos um pouco 

mais sobre as ações do presidente do Estado para com o farmacêutico, no Liceu do 

Ceará, divulgadas em Violência (THEOFILO, 2006, p. 4-5).  

Através das páginas dessa obra, tomamos conhecimento de algumas atitudes 

tomadas por Accioly na administração do Liceu. Essas considerações foram feitas 

tendo como baliza o que o sanitarista passou a sofrer do presidente do Estado, em 

meio à crise gerada pela vacinação de varíola do nosso povo. Referindo-se a reforma 

de ensino da instituição ora mencionada, Theófilo (2006, p.5) denuncia: 

 
A actual reforma do Lyceu do Ceará não teve por fim melhorar o ensino, 
mas a collocação de parentes do sr. presidente do Estado e de seus filhos, o 
que me comprometto a provar. 
O Lyceu, equiparado ao Gymnasio Nacional, por elle modelado, não podia 
ser reformado uma vez que não o foi o Gymnasio: Reformar um 
estabelecimento de instrucção, entende se alterar o seu programma de 
ensino, augmentar ou diminuir o número de suas disciplinas, modificar de 
qualquer modo o seu regulamento. 
O que se fez com o nome de reforma no Lyceu do Ceará foram as 
nomeações de dois professores effectivos, um supplementar, a minha 
designação, transferencias de professores de uma para outras cadeiras e 
uma demissão.  

 

O próprio Rodolfo Theófilo explica que suas críticas ao governo do Estado 

teriam gerado a represália que estaria vivendo dentro do Liceu de Ceará, com sua 

saída da disciplina de Mineralogia, Geologia e Meteorologia, designando-o para a 

disciplina de Lógica, inteiramente distante de sua área de interesse. Vejamos: 
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O meu crime vem da publicação a meu livro – Seccas do Ceará – em que 
tratando das administrações que tem tido o Estado durante as seccas, tive o 
atrevimento de criticar, com muita benevolencia, é verdade, a passada 
administração do actual Presidente do Estado. (THEÓFILO, 2006, p. 55). 

 

As mensagens de presidente do Estado nos mostram outra concepção sobre o 

que seria uma reforma de ensino e, sobretudo, uma reforma de ensino do Liceu do 

Ceará.  

Vale lembrarmos que, a mensagem a seguir traz notícias sobre o que seria 

reforma de ensino para Nogueira Accioly, ainda no ano de 1897 e a reverência que 

este demonstrava no tratamento das instituições escolares, regidas que eram por leis 

maiores: 

 
E só depois de demorado e reflectido estudo, resolvi usar da autorisação 
que a Lei nº 285 de 30 de Julho de 1896 me outorgava, começando por dar 
novo regulamento á Escola Normal e subsequentemente ao Lyceu e á 
Instrucção Primaria.  
Pelo acto d’esta Presidencia de 3 de Setembro ultimo vereis que o governo 
procurou simplificar o ensino normal fasendo professores substancialmente 
preparados nas disciplinas elementares por um plano de estudos 
consentaneos com o nosso clima e com as nossas condições de existência.  
[...] 
A nova regulamentação dada ao Lyceu não chegou a affectar programmas 
do ensino, subordinados como se acham aos programmas do Gymnasio 
Nacional, mas esforcei-me para equiparar no tempo os serviços dos 
professores e melhorar o que era susceptivel de melhora [...]. (ACCIOLY, 
1897, p. 11-13, on line).  

 

Para sabermos um pouco mais sobre a posição do presidente do Estado sobre a 

reforma de ensino do Liceu do Ceará, cabe tomarmos conhecimento de outras 

notícias suas sobre essa questão, em outras mensagens. Assim, na mensagem de 

Accioly de 1º de julho de 1898: 

 
O ensino publico secundario é dado no Lyceu do Ceará que continua sob 
zelosa direcção do professor Agapito Jorge dos Santos.  
[...] 
O Decreto Federal n.° 2857, de 30 de março deste anno reformou o 
regulamento do Gymnasio Nacional e com elle o ensino secundário nos 
Estados.   
Esta reforma acarreta profunda modificação no regulamento do Lyceu do 
Ceará na parte relativa ao plano de estudos e exames.  (ACCIOLY, 1898, p. 
17-18, on line). 
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Na mensagem de 1º de julho de 1900, Accioly refere-se ao corpo docente do 

Liceu do Ceará, exatamente no período em que começam os embates com Rodolfo 

Teófilo, posteriormente divulgados em Violência (TEÓFILO, 2006, p.12):  

 
Os corpos docentes da mesma Escola e do Lyceu acham-se organisados 
com a mais escrupulosa selecção de competencia profissional e moral, que 
assim dão a mais segura garantia do futuro progredimento d’essas 
instituições.  

 

Na coluna intitulada “Reforma do Lyceu”, d’O Unitário, de João Brígido, 

observamos notícia contundente sobre a referida instituição de ensino afiliada ao 

Ginásio Nacional, e sua utilização imprópria como guarida para os parentes do 

referido presidente, segundo as informações do jornalista. A coluna trata exatamente 

do tipo de reforma que Nogueira Accioly empreendia naquela escola e que a classe 

de seus opositores não se cansava de denunciar: 

  
O Sr. Nogueira Accioly tanto perdôa, chegada a vez de precisar dos que lhe 
devastão até a fama da sua casa, deixando prosa e verso nos jornaes, como 
avança, monstruoso e cannibal, aos incautos, que forão seos amigos, si isto 
é preciso para arranjar seus filhos, netos e affins.  
A sua coragem é para estas cousas, isto, porém, si soldados lhe guardão as 
costas.  
Hontem, publicou uma extemporanea refórma do Lyceu para demittir o Sr. 
Armando Monteiro, que, há septe annos era professor d’aquella casa; tudo, 
para arranjar novos parentes.  
Já são professores do Lyceu e Escola Normal todos os seus filhos varões – 
Thomaz, Benjamin, Antonio e José, este em perpetua inactividade, 
ganhando de secretario; Thomaz accumulando a cadeira de deputado, 
Benjamin uma outra no Estado, e Antonio a advocacia da camara municipal 
e directoria da Escola Normal [...]. 
Agora, a reforma foi para aquella demissão e para abrir espaço á nomeação 
do boticario sem drogas Borges de Moura, casado com a irmã da mulher de 
Thomaz, e á nomeação do engenheiro provincial – Figueira, casado com 
uma irmã da mulher de Antonio! 
Houve uma inversão completa das cadeiras, passando os professores velhos 
para as cadeiras outras, e arranjando-se a filharada. 28 

 

Logo mais à frente, no mesmo exemplar supramencionado, temos uma notícia 

sobre a deposição de Theófilo do cargo de professor de História Natural. Vemos aí 

dissonância com o que conhecemos dos documentos que, segundo o próprio Rodolfo 

Theófilo, a disciplina que foi extinta, forçando-o a migrar para a disciplina de 

Lógica, foi a de Mineralogia, Geologia e Meteorologia, e não a de História Natural.  
                                                           
28  BRÍGIDO, João. O Unitário. Ano: II; Número: 231. Fortaleza, 06 de maio de 1905.  



109 
 

Mas, esclarecida a confusão, serve-nos tomar conhecimento daquilo que foi 

veiculado n’O Unitário29 que, parece, acompanhava de perto a evolução do caso: 

 
Lyceu do Ceará 
O governador por acto de hontem:  
Designou o pharmaceutico Rodolpho Marcos Theophilo para reger a 
cadeira de logica, tirando-o da de historia natural.  

 

Na homenagem póstuma “In Memorian”, Brígido (apud MATTOS, 1921, p.52) 

faz alusão a esta querela entre Nogueira Accioly e Rodolfo Teófilo, na tentativa de 

justificar a inconsistência dos “ataques” do farmacêutico ao presidente do Estado. 

 
A maledicencia dos seus adversarios assacou-lhe mil injurias, chamando-o, 
por ultimo, de sanguinario. 
Era mister denegrir-lhe a reputação, sinão a campanha difamatoria não 
produziria o effeito desejado. 
O senhor Rodolpho Theophilo, postado na linha da frente de seus maiores 
inimigos, homem que escreve livros de historia no proprio dia em que o 
facto se dá, sem conhecer os antecedentes deste, e muito menos as 
consequencias, sem, portanto, penetrar na psychologia do ocorrido, na sua 
obra <<Libertação do Ceará>>, pretendeu, inutilmente, implantar essa 
inverdade. 
Não se apercebeu o escritor que a pressa é inimiga da perfeição, nem 
comprehendeu tam pouco que a nenhum contemporaneo era dado, como 
ainda não é, dizer a verdade pura, integral, sobre acontecimentos de 
hontem [...].(Grifo Nosso) 

  

Na coluna do periódico sobralense “A Cidade”30, de 1º de setembro de 1900,  

intitulada “O Advento II - III”, encontramos apreciação, segundo o escritor das 

informações, sobre o estado de calamidade da Instrução Pública, encontrado por 

Pedro Borges, ao assumir o governo do Estado logo após a administração de 

Nogueira Accioly.   

Vale ressaltarmos que a notícia a seguir, além de tratar de questões 

econômicas dos cofres públicos cearenses, remete-se a falência da Educação, 

referindo-se, também, nesse contexto, ao Liceu do Ceará: 

 
Na instrucção publica encontrara S. Exc. onde fazer igualmente economias 
importantes. 
Um sem numero de professores supplementares do Lyceu e da Escola 
Normal, nomeados por simples portaria, grande parte delles inaptos para o 
magistério, apenas aproveitados em recompensa de serviços ou adhesões 

                                                           
29  BRÍGIDO, João. O Unitário. Ano: II; Número: 231. Fortaleza, 06 de maio de 1905.  
30  A Cidade Ano: II; Número: 54.  
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politicas, podem e devem ser dispensados: por que sam um embaraço ao 
desenvolvimento da instrucção, e um prejuiso para os cofres publicos.  
Ha tambem uma nuvem de professores interinos, analphabetos, nomeados 
por exigencias de chefes locaes, para pagamentos de votos ou de adhesões. 
Esses devem ser igualmente dispensados como inuteis e prejudiciaes.  

 

Na mensagem de presidente do Estado de 1º de julho de 1901, parece que 

Pedro Borges, segundo nos consta através de informações fornecidas pela 

historiografia, em alguns momentos tentou alçar vôos mais altos em relação a sua 

subserviência política a Nogueira Accioly, se refere a essa situação levantada no 

exemplar d’A Cidade supracitado. 

 
[...] escolas criadas a esmo, mal situadas, servindo mais aos interesses 
estreitos do campanario do que aos fins justos e nobres da educação, 
dirigidas por pessoas inaptas e que as reduzem a um ermo, são tendas que, 
em pleno campo da instrucção, se armam á desidia, á incompetência, ao 
abastardamento do ensino, á ociosidade remunerada. (BORGES, 1901, on 
line).   

 

Tanto essa assertiva se configura verdadeira, pois, no dia 12 de setembro de 

1900, ainda no periódico “A Cidade”, encontramos a coluna “O Advento IV – V”, 

continuação da que tratamos poucas linhas atrás, que demonstra a interferência do 

governo acciolino nos negócios administrativos de Pedro Borges na Instrução 

Pública.  

A confirmação da postura um tanto mais independente de Pedro Borges não é 

medida por nós apenas pelo fato de observarmos em suas mensagens de presidente de 

Estado essa assertiva; mas, nos salta aos olhos a forma complacente com que os 

opositores d’A Cidade, um dos jornais mais combatentes de Accioly, depois d’O 

Unitário, se referiram a ele na notícia do dia 12 de setembro de 1900. Logo abaixo, 

destacamos apenas os trechos que se referem mais especificamente a administração 

acciolina e a Instrucção Pública, ficando, assim, o registro da informação a que nos 

reportamos. Vamos conferir: 

 
De feito, o que realisou s. exc. 31, de util, de notavel nos quatro longos 
annos de seu governo?  
[...] 
Dotou o povo de instrucção, reformou os costumes? 
[...] 

                                                           
31 Referindo-se a Accioly. 



111 
 

Em todos os ramos do serviço publico reina a desordem, a anarchia. 
As falladas reformas da instrucção publica, oneraram os cofres do Estado 
com inuteis e pesados encargos, sem benefícios para a população. 
No tempo do imperio se dizia que quem não tinha aptidão para cousa 
nenhuma ia ser professor primario. 
No tempo do sr. Accioly quem não podia occupar outro cargo publico ia 
para o Liceu ou para a Escola Normal, onde ha professores que são a 
vergonha do magisterio, por falta de competencia. 

 

Em sua vivaz descrição dos fatos que compuseram suas experiências de 

menino nos anos que transitou, na qualidade de aluno, pelo Liceu do Ceará, Gustavo 

Barroso levantou uma questão interessante que, ao chegarmos às linhas finais da 

nossa Dissertação, toma especial relevo. Assim, coroando os fatos que compõem a 

teia de impressões sobre a contenda política vivida por Accioly e Teófilo, em 

Barroso (2000), é interessante observarmos uma impressão registrada por esse vulto 

histórico, personagem que fazia parte do cotidiano do Liceu do Ceará entre os anos 

1899 e 1906. 

Vale a pena conferir tais impressões, pois, estas se referem muito mais a 

amplitude dos registros deixados no tempo pelos personagens de uma história que, 

agora, se faz refém do terreno arenoso sob o qual emerjem os documentos coletados 

pelo pesquisador: 

 
O Liceu funcionava, então, no edifício para ela expressamente construído 
pelo tenente João Arnoso, à praça dos Voluntários, no governo do Coronel 
Bizerril Fontenele, que deixara fama de econômico e bom administrador. 
Dizia-se que fora o melhor governo que já tiverao Ceará. Acrescentava-se 
com espanto ter acumulado mil contos em caixa, que o sucessor logo 
disperdiçara. Todavia, percorrendo-se os jornais da época, ver-se-á quanto 
essa famosa administração foi atacada pelos oposicionistas. Recordo-me 
que o órgão do partido contrário estampava diariamente na primeira 
página, dentro duma tarja negra, em versalete, esta mofina: Faltam tantos 
dias para a saída do Bumajé! O Bumajé era o Coronel Bizerril, como o 
Babaquara seria seu sucessor, o Dr. Antônio Pinto Nogueira Acióli. 
(BARROSO, 2000, p. 13) 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

Chegando aos instantes finais de nossa Dissertação, sentimo-nos 

impulsionados a concluir que, o conceito régio que norteou nossa pesquisa, qual seja 

o de Modernidade – palco de todas as expressões econômicas, culturais, religiosas, 

políticas, demográficas, higienistas de uma época – não foi expresso em sua 

totalidade, nem em uma porção tímida das realizações educacionais do governo 

Nogueira Accioly. 

A ausência de produções acadêmicas que dessem conta das realizações 

educacionais do governo Antônio Pinto Nogueira Accioly em nosso Estado foi um 

fator preponderante para que tivéssemos aguçada nossa sede de pesquisa em relação 

a esse objeto. Porém, nunca cultivamos a fantasia de encontrar nos registros 

históricos um percurso diferente do que tantos autores já traçaram em suas análises 

sobre esse personagem, se não amado, com certeza, extremamente discutido de nossa 

História do Ceará.  

Assim, a contribuição a que nos propomos foi no sentido de mapear um 

percurso, enriquecendo-o das faltas e excessos cometidos pelos que compuseram a 

trama dos acontecimentos expressos nas mensagens de Presidente do Estado e nos 

ambientes do Liceu do Ceará, da Faculdade Livre de Direito e do Theatro José de 

Alencar.  

Nossa observação foi alicerçada na fala dos personagens, políticos ou não, 

envolvidos nos 12 anos de sua administração e que transitavam pela urbe 

fortalezense daquele período, não esquecendo também os anos da administração de 

Pedro Borges, seu correligionário e sucessor político. Tais falas deixam entrever um 

período de muita retórica e pouca realização efetiva naquilo que, apoiada em 

construções de prédios e reformas, apropriação intelectual perfeita de conceitos e 

pressupostos científicos, pudesse fazer a diferença para a Educação do povo 

cearense.  

Cabe que concluamos, baseados na falta de registro dos documentos que 

apoiaram nossa pesquisa, que o Liceu do Ceará já existia quando Nogueira Accioly 

assumiu a presidência do Estado, não sendo politicamente possível fechar a referida 
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instituição de ensino. Assim, o que observamos foi uma administração, no período 

em apreço, marcada pelo nepotismo e pelo apadrinhamento.  

Podemos dizer que o presidente do Estado não modernizu a administração do 

Liceu do Ceará, nem fez uma sede para o dito estabelecimento. Sua administração foi 

marcada pelo emprego de professores que não davam aula e pela perseguição 

daqueles que divergissem de sua maneira “à brasileira” de fazer política. 

A Faculdade Livre de Direito nasce sob o signo medieval de educação restrita 

às elites, enquanto a modernidade discutia a educação para operários, expressa nas 

mensagens de presidente de Estado, mas, ausente da proposta real da Livre. Esta se 

demonstrava afeita apenas a uma formação erudita e distante da realidade enunciada 

pelas transformações econômicas do momento visitado por nós, em nossa revisão de 

literatura. 

O Theatro José de Alencar pode ser considerado como outra manifestação não 

muito moderna. Este tinha o seu lugar na Idade Média, sendo considerado um 

beletrismo, uma ocupação recreativa das elites, nada parecido com as preocupações 

modernas com a universalização da educação registradas, inclusive, em nosso texto.  

Tal fato, vale que reafirmemos, é atestado nas pesquisas posteriores que se 

referem aos períodos de declínio do teatro tendo este, em muitos momentos, quase 

fechado suas portas, donde se denota o estranhamento da população em apropriar-se 

deste como um símbolo de cultura de nossa gente.  

Imprensa, população e atores políticos, ao menos no que concerne aos 

documentos que transformam os fatos ocorridos numa imensa colcha de retalhos, 

bordada de impressões, formam uma grande massa de embates, difíceis de discernir 

no calor dos acontecimentos colhidos ao longo de nossa pesquisa. 

Mas, de outro lado, também não podemos deixar de registrar a presença do 

povo nas realizações que Nogueira Accioly empreendeu, tal como a noite de 

inauguração do Theatro José de Alencar. A apenas dois anos da grande revolta 

conhecida pela historiografia cearense, que culminaria com a deposição do apelidado 

“Babaquara”, o povo, aparentemente, compareceu satisfeito para comemorar mais 

uma aquisição cearense patrocinada pela administração acciolina. 

Dessa forma, podemos pensar que o povo, em todo o seu alheiamento e apoio 

inconsciente, também tem participação nas decisões e rumos dos governos eleitos por 
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este. Vale a máxima comumente entoada de que “cada povo tem o governo que 

merece”. Mesmo quando aparentemente parecemos estar à margem das decisões 

políticas, ainda assim a história nos mostra que apoiamos ou não os caminhos 

políticos que nos foram devidos. Ainda assim, escrevemos a nossa história.  
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