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Resumo da Tese: 

Investigar possíveis entrecruzamentos presentes no ato de projetar o espaço da urbe com algumas das práticas da escolarização no 

último quartel do século XIX, por meio do escrutínio do Plano de Melhoramento da Cidade do Rio de Janeiro de 1875 -1876 e do 

projeto das Escolas do Imperador das freguesias urbanas de Sant ’Anna, São Christovão e Glória, constitui o objetivo deste trabalho. 

Para tanto, foi necessário atentar para os entrelaçamentos das culturas urbanas com as escolares no sentido de  sinalizar alguns dos 

papéis possíveis das Escolas do Imperador no processo de construção de uma tradição de urbanidade no final do século XIX. Buscou-

se refletir sobre as diferentes estéticas do olhar a cidade em construção a partir da tríade medicina, educação e engenharia que, sob 

a lógica das ações de governo, ansiava reordenar o espaço social com base nos preceitos da harmonia, da beleza, do equilíbrio e da 

política higienista. A tentativa de modernizar a cidade procurava romper com o passado, a partir de um amplo conjunto de 

dispositivos de disciplinarização do ambiente urbano, dos tempos sociais e dos espaços escolares. De um lado, revestidos de caráter 

educativo, mecanismos de vigilância, presentes no espaço da cidade, tencionavam incutir na população algumas “atitudes de 
modernidade”. Por outro, tais prescrições disciplinares serviram de circunstâncias indiciárias de hábitos, resistências e 

apropriações por parte da população no período (ABREU, 1988; BENCHIMOL, 1992; SILVA, 2009; CHALHOUB, 2006; LE 

GOFF, 2003, 1997; DE CERTEAU, 1982).Portanto, o plano de urbanização elaborado pela Comissão de Melhoramentos da Cidade 

de 1874 tencionava atribuir à cidade imperial diferentes contornos urbanísticos, estéticos e sociais, vinculados aos padrões de higiene 

pública e de salubridade dos espaços citadinos. Nessa medida, os parâmetros urbanísticos e construtivos adotados nos planos de 

reordenação social tanto influenciaram quanto sofreram as interferências do processo de constituição da(s) “forma(s) escolar( es)” 

no período (VIDAL, 2005; DUSSEL e CARUSO, 2003; VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001 ; GONDRA e SCHUELER, 2008).Desse 

quadro, considerando que o projeto de expansão da escolarização a partir das Escolas do Imperador estaria relacionado ao projeto 

de urbanização da cidade imperial, tencionou-se indiciar a emergência de diferentes estéticas do olhar na cidade do Rio de Janeiro. 

Imersas no projeto de remodelação social na segunda metade do século XIX, observou-se que a adoção do padrão estético, marcado 

pela monumentalidade da arquitetura escolar, funcionava como uma estratégia para legitimar , circular e compartilhar os ideais de 

civilidade e de modernidade tão desejados pela cidade imperial, remetendo a autores como Veiga (2003), Vidal e Faria Filho 

(2000), Gondra (2003) Abreu Junior (2005) e Viñao Frago e Escolano (1998).  Para a consecução deste estudo, estabeleceu-se um 

diálogo com diferentes autores como Hobsbawm (1984); Faria Filho, Gonçalves, Vidal e Paulilo (2004); Melo (2018); Pasche (2014); 

Schueler (2007, 2002); Borges (2014); Lemos (2003); Costa (2002); Julia (2001); Popkewitz (1997) ; Lynch (1997); Ginzburg (1989). 

Nessa perspectiva, a investigação construiu diferentes coleções documentais (legislações, projetos de arquitetura, planos de 
melhoramento da cidade, projetos escolares, relatórios ministeriais). As pesquisas ocorreram, principalmente, no Centro de 

Referência da Educação Pública do Rio de Janeiro da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - CREP/PCRJ, no Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro e no Arquivo Nacional. 
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