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Resumo da Tese: 

No último quartel do século XIX, o Império enfrentou uma grave crise, que se estendeu sobre vários setores, 
abalando  a  estabilidade  de  suas  estruturas.  Nessa  atmosfera,  ascendeu  o  gabinete  liberal  (1878-1880) 
liderado por Cansanção Sinimbu, com a missão de promover certas reformas políticas, econômicas e sociais, no 
intuito de equilibrar e fortalecer o regime monárquico. Entre as ações governamentais realizadas nessa gestão 
do    Executivo    Imperial,   ressalta-se    a    Reforma    da    Instrução    Pública    (1879),   empreendida    sob   
a responsabilidade do Ministro de Negócios do Império (1878-1879), Carlos Leôncio de Carvalho. Examinando- 
se,  pois,  o  Decreto  n°  7247  (1879),  tencionou-se  investigar  alguns  acasos,  acontecimentos,  tensões  e 
constrangimentos  que estiveram envolvidos em  sua emergência. Dessa  maneira, atentou-se,  especialmente, 
para  prescrição oficial  do  “ensino  intuitivo”,  investigando-se  algumas  possíveis  relações  estabelecidas  
entre este método e o uso de ilustrações em livros escolares do ensino primário, no município da Corte, na 
última década  do  Império  (1879-1889).  Nessa  medida,  perscrutou-se  algumas  tessituras  da  instrução  
pública  na formação do Estado Nacional brasileiro, realçando-se certas tramas referentes ao espaçotempo 
estudado, em que  se  sublinhou  imbricações  do  abolicionismo  e  da  reforma  do  sistema  eleitoral  com  a  
escolarização  da população.  Esboçada  a  paisagem  em  meio  à  qual  a  reforma  educacional  despontou,  
desenhou-se  uma trajetória possível do “intelectual” Carvalho (SIRINELLI, 1996; GOMES; HANSEN, 2016; 
VIEIRA, 2001, 2011). Então,  delinearam-se  alguns  aspectos  de  seu  engajamento  político,  social  e  
cultural,  traçando-se  certos “itinerários”  percorridos  por  ele,  nos  quais  também  se  salientaram  
determinadas  “redes  de  sociabilidade” constituídas,  bem  como  algumas  relações  de  força  que  
tensionaram  e  constrangeram sua  “geração”.  Desse modo, procurou-se entrelaçar o discurso governamental 
ao seu enunciador, que também se empenhou para a renovação educacional no período. Nesse quadro, 
ressaltaram-se alguns enunciados dessa  lei, referentes ao nível primário: obrigatoriedade do ensino primário; 
liberdade de ensino e frequência; a promoção da laicidade de ensino; a relativa gratuidade; o direcionamento 
pedagógico e a opção metodológica. Entre esses, enfatizou- se  a  prescrição  do  “ensino  intuitivo”  (BRASIL,  
Decreto  n°  7247,  1879,  art.  4°;  art.  9°,  §1°),  destacando-se possíveis relações e contribuições para o uso 
de ilustrações nos livros escolares do ensino primário no recorte espaçotemporal   estabelecido.   À   vista   
disso,   foi   possível   indiciar   determinados   sentidos   e   significados atribuídos a esse método de ensino, 
bem como às ilustrações, por meio dos quais se oportunizaram algumas compreensões  sobre  determinadas  
“visões  de  mundo”  e  representações  de  escola  e  escolarização,  que estavam em disputa naquele presente. 
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