
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

FERNANDA BARROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TEMPO DO LYCEU EM GOIÁS: 

formação humanista e intelectuais 

1906-1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 

2012 

 



2 
 

Fernanda Barros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TEMPO DO LYCEU EM GOIÁS: 

formação humanista e intelectuais 

1906-1960 

Tese apresentada como requisito parcial 

para o título de Doutor em Educação, no 

curso de Pós-graduação em Educação na 

Faculdade de Educação, na Universidade 

Federal de Goiás, sob orientação da Prof. 

Dra. Maurides Macêdo Batista Filha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA-GO 

2012 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

Fernanda Barros 

 

 

O TEMPO DO LYCEU EM GOIÁS: 

formação humanista e intelectuais 

1906-1960 

 

Tese apresentada como requisito parcial para o título de Doutor em Educação, no 

curso de Pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação, na Universidade 

Federal de Goiás, sob orientação da Prof. Dra. Maurides Macêdo Batista Filha. 

 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________________ 

Orientadora - Profa. Dra. Maurides Macêdo Batista Filha 

 

_____________________________________________________ 

Examinador 1 - Prof. Dr. Carlos Henrique de Carvalho 

 

____________________________________________________ 

Examinador 2 - Profa. Dra. Daniela Carmo Kabengele 

 

____________________________________________________ 

Examinador 3 - Profa. Dra. Orlinda Maria de Fátima Carrijo Melo 

 

____________________________________________________ 

Examinador 4 Profa. Dra. Valdeniza Maria Lopes da Barra 

 

____________________________________________________ 

Suplente 1 – Profa. Dra. Mírian Bianca Amaral Ribeiro 

 

____________________________________________________ 

Suplente 2 – Profa. Dra. Olga Rosa Cabrera Garcia 

GOIÂNIA – GO 

2012 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho às pessoas que estão sempre 

ao meu lado e representam o meu porto seguro: 

Bianca, Diogo e Therezinha. 

Não é possível elenca-los em uma escala 

hierárquica, cada um merece que eu dedique esta 

conquista. 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A escola, mediante o que ensina, luta contra o folclore, 

contra todas as sedimentações tradicionais de 

concepções do mundo, a fim de difundir uma concepção 

mais moderna, cujos elementos primitivos e 

fundamentais são dados pela aprendizagem da existência 

de leis naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é 

preciso adaptar-se para dominá-las, bem como de leis 

civis e estatais que são produto de uma atividade 

humana, estabelecidas pelo homem e podem ser por ele 

modificadas visando a seu desenvolvimento coletivo; a 

lei civil e estatal organiza os homens do modo 

historicamente mais adequado à dominação das leis da 

natureza, isto é, a tornar mais fácil o seu trabalho, que é 

a forma própria através da qual o homem participa 

ativamente na vida da natureza, visando transformá-la e 

socializá-la cada vez mais profunda e extensamente. 

(GRAMSCI, 1982, p. 130). 
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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto o ensino secundário em Goiás, inserido no campo da História 

da Educação e apresenta o resultado de pesquisa sobre o Lyceu em Goyaz nos anos de 

1906 a 1960. Trata-se de uma instituição educativa centenária, criada na Província de 

Goyaz ainda no século XIX, momento em que o Goiás buscava perspectivas de 

desenvolvimento local e regional; também foi, entre as principais instituições de ensino 

secundário no Brasil, uma que se destacou pela organização e objetivos de elitização 

deste ensino no país. O objetivo geral que norteou esta pesquisa foi identificar e analisar 

os alunos do Lyceu em Goiás de 1906 a 1960 e entender como a instituição formou o 

seu aluno e se este pode ser chamado de intelectual goiano. A delimitação estabelecida 

se deve primeiramente ao ano em que o Lyceu de Goyaz iniciou o processo de 

equiparação ao Colégio Pedro II em 1906 e, 1960 foi o ano anterior ao da publicação da 

primeira Lei de Diretrizes da Educação Nacional de 1961. O problema dessa 

investigação é compreender qual o papel do Lyceu na formação de um grupo de 

intelectuais para atender os interesses da elite goiana? A partir do diálogo com as fontes, 

sucessivas problematizações foram feitas: quem era o aluno do Lyceu? Como ele foi 

formado? Para que e para quem era formado esse aluno? A metodologia utilizada nessa 

pesquisa foi a pesquisa documental. A Fundamentação teórica contou com o suporte da 

História Cultural e dos conceitos gramscianos de intelectual orgânico e intelectual 

tradicional. A conclusão da pesquisa leva á afirmação de que o Lyceu foi uma 

instituição elitista e formadora de um intelectual tradicional no Estado de Goiás.  

 

PALAVRAS-CHAVE: História da Educação. Instituições Educativas. Ensino 

secundário. Lyceu. Lyceu de Goyaz. Lyceu de Goiânia. 
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ABSTRACT 

 

This thesis has as its object the secondary school in Goiás, entered the field of History 

of Education and presents the results of research on the Lyceu Goyaz in the years 1906 

to 1960. It is an educational institution centuries, created the Province of Goyaz in the 

nineteenth century, when the prospects of Goiás sought local and regional development, 

was also among the main institutions of secondary education in Brazil, one that stood by 

organization and objectives of education in this country elitism. The general objective 

that guided this research was to identify and analyze students Lyceu in Goiás from 1906 

to 1960 and graduated from the institution understand how your student and if this can 

be called intellectual Goias. The demarcation should be established first year in which 

the Lyceum of Goyaz began the process of assimilation to the Colegio Pedro II in 1906 

and 1960 was the year prior to the publication of the first Act of the National Education 

Guidelines, 1961. The problem with this research is to understand what role the Lyceum 

in the formation of a group of intellectuals to serve the interests of the elite goiana? 

From the dialogue with the sources, successive problematizations were made: who was 

the student of the Lyceum? How was it formed? For what and for whom was made this 

student? The methodology used in this research was to document research. The 

Theoretical basis had the support of Cultural History and concepts of Gramscian 

organic intellectual and intellectual tradition. The conclusion of the research leads to the 

assertion that the Lyceum was an elitist institution and forming a traditional intellectual 

in the State of Goias 

 

KEYWORDS: History of Education. Educational Institutions. Secondary education. 

Lyceum. Lyceum of Goyaz. Lyceum of Goiânia. 
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 RÉSUMÉ 

 

Cette thèse a comme sujet l’enseignement secondaire à Goiás, inséré dans l’Histoire de 

l’Éducation et présente Le résultat de la recherche sur le Collège à Goyaz dans les 

années 1906 à 1960. Il s’agit d’une institution éducative centenaire, créée dans la 

Province de Goyaz au siècle XIX, un moment ou Goiás cherchait des perspectives de 

développements locales et régionales; ça a aussi été, entre les principales institutions de 

l’enseignement secondaire au Brésil, d’une part parce qu’elle s’est mis en évidence 

Grace à son organisation et ses objectifs d’égalisation de cette enseignement dans le 

pays. L’objectif général qui a guidé cette recherche a été celle d’identifier et d’analyser 

les élèves du lycée à Goiás de 1906 à 1960 et comprendre comment l’institution a formé 

ses élèves et si ceux-là peuvent être appelés de l’intellectuel Goiânia. La délimitation 

établit est à cause premièrement de l’année dans laquelle le Lycée de Goyaz a 

commencé le procès d’égalisation au Collège Pedro II en 1906 et, 1960 a été l’année 

antérieur à celle de la publication de la première Loi de directives de l’Éducation 

National de 1961. Le problème de cette enquête est celui de comprendre quel est le 

papier du Lycée dans la formation d’un groupe d’intellectuels pour s’occuper des 

intérêts de l’élite de Goiânia? À partir du dialogue avec les sources, de successifs 

problèmes ont été posés: qui était l’élève du Lycée? Comment il a été formé? Pourquoi 

et pour qui était formé cet élève? La méthodologie utilisée dans cette recherche a été 

celle de la recherche documentaire. Le fondement théorique a pu compter avec le 

support de l’Histoire Culturel et des concepts de Gramsci, de l’intellectuel organique et 

l’intellectuel traditionnel. La conclusion de la recherche emmène à l’affirmation  que le 

Lycée a été une institution élitiste et formatrice  de l’intellectuel traditionnel dans l’état 

de Goiás. 

 

 

MOT CLÉ: Histoire de l’Éducation. Institutions Éducatives. Enseignement 

secondaire.Lycée. Lycée de Goyaz. Lycée de Goiânia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este texto tem como objeto o ensino secundário em Goiás, inserido no campo da 

História da Educação. O tema ensino secundário, situa-se entre os eixos temáticos da 

história da educação e tem sido trabalhado por pesquisadores de todo o país, que se 

preocupam em identificar as particularidades deste momento da educação brasileira, que 

esteve sempre marcado por lutas internas e externas em sua trajetória
1
. O ensino 

secundário em boa parte de sua existência no Brasil serviu de referência a uma classe 

específica e para um fim, o acesso ao ensino superior. 

 Os trabalhos elaborados nas últimas décadas abordam temas variados da área, 

como história das instituições educativas, cultura escolar, práticas escolares e processos 

educativos, pensamento educacional, políticas educacionais, fontes e métodos para a 

História da Educação, profissão docente, gênero e etnia, imprensa pedagógica entre 

outros desdobramentos. 

A instituição pesquisada, o liceu
2
, situa-se no universo do ensino secundário, e é 

uma instituição com origens e objetivos similares nos lugares em que foi instalada. Há 

exemplos de liceus em todo o mundo, em países com culturas diversas, como os 

Europeus, Asiáticos e Americanos. No Brasil, os liceus foram instalados ainda no 

século XIX após a publicação do Ato Adicional de 1834, que suscitou a necessidade de 

organização do ensino secundário brasileiro aos moldes do sistema europeu, baseado na 

educação de elites e sua elevação ao ensino superior. 

                                                 
1
 Podem ser citados alguns trabalhos de pesquisa que se referem ao ensino secundário brasileiro que 

contribuem como referência para o entendimento desta modalidade de ensino e mostram sua relevância 

como objeto acadêmico e científico. Entre livros, teses e dissertações, destacamos os textos seguintes. 

Livros: O ensino secundário no Brasil Império de Maria de Lourdes Mariotto Haidar; O tempo dos 

ginásios organizado por Celso João Carminati e Norberto Dallabrida; O Imperial Collegio de Pedro II: o 

ensino secundário da Boa Sociedade Brasileira de Carlos Fernando Ferreira da Cunha Junior; O 

pensamento burguês no Seminário de Olinda 1800-1836 de Gilberto Luiz Alves; A Escola Secundária: 

modelos e planos - Brasil séc. XIX e XX de Ariclê Vechia. Teses e dissertações: Gênese do ensino 

secundário público do Estado em Pilar do sul (1957-1971) de Adriana Aparecida Alves da Silva; O liceu 

Maranhense no século XIX: resgate histórico-educacional de Afonso Pena Costa do Amaral Filho; Liceu 

de Artes e ofícios do Rio de Janeiro: dos pressupostos aos reflexos de sua criação – 1856-1900 de A. C. 

Bielinski; O Lyceu Franco-brasileiro São Paulo de Maria Elena de Abreu Vercesi; Quando fui professor 

de Matemática no Lyceu de Goiânia: um estudo sobre a prática docente na década de 1960, de Rafaela 

silva Ribeiro; A filosofia no ensino médio no Estado de Goiás: o caso do Lyceu de Raimundo Domingos 

de Moraes; História do Lyceu Paraybano de J. R. Menezes. 
2
 O vocábulo liceu é usado de diversas formas nos textos consultados, tanto nos oficiais quanto nos 

bibliográficos. Foram adotadas neste texto as seguintes formas: “liceu” para a referência à instituição de 

forma geral e Lyceu quando se fala do objeto em estudo: o Lyceu de Goyaz e Lyceu de Goiânia. 
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Este texto apresenta o resultado de pesquisa sobre o Lyceu em Goyaz
3
 nos anos 

de 1906 a 1960. Trata-se de uma instituição educativa centenária, criada na Província de 

Goyaz em um momento de situação diferenciada, em se tratando de perspectivas de 

desenvolvimento local e regional; também foi, entre as principais instituições de ensino 

secundário no Brasil, uma que se destacou pela organização e objetivos de elitização 

deste ensino no país. 

O Lyceu de Goyaz foi criado pela lei n. 9 de 17 de junho de 1846, e instalado em 

23 de fevereiro de 1847. Nos três primeiros anos não tinha sede própria e as atividades 

de aulas avulsas eram realizadas em casa anexa à Casa da Fazenda da Cidade de Goiás. 

Nos seus primeiros noventa anos de história (1847-1937), o Lyceu de Goyaz foi cercado 

de uma atmosfera de poder e centralização na formação dos jovens escolhidos por meio 

de exames de admissão rigorosos, para ali se tornarem os intelectuais de uma sociedade 

com características rurais e coronelísticas. Os jovens rapazes que se tornaram membros 

daquela instituição tiveram seus caminhos facilitados e um suporte suficiente para 

seguir a carreira política e/ou bacharelesca no Estado. 

Nos anos que se seguiram a 1937, a instituição quase centenária mudou de 

cidade e quando se instalou na nova capital, Goiânia, no ano de 1938, em um novo 

cenário, tornou-se outra, com novos alunos, novos objetivos, contudo, ainda cercada da 

tradição obtida nos seus anos de atividade na Cidade de Goiás. O Lyceu em Goiânia 

ainda está instalado no mesmo prédio desde 1938, e o Lyceu de Goyaz voltou a 

funcionar em 1994 na antiga capital, portanto coexistem após este ano duas instituições. 

O estudo desta instituição pode revelar o que se passou no ensino secundário 

goiano, e como este ensino, que em toda a sua história em Goiás acompanhou a política 

que se processou no Brasil, e pode em cada período se firmar como instituição 

formadora de uma classe determinada pela situação da estrutura de ensino brasileira. 

Ainda existem poucos trabalhos que citam o Lyceu de Goyaz. Encontra-se na 

bibliografia o livro História da Instrução Pública em Goiás de Genesco Ferreira Bretas 

e no banco de teses os trabalhos já citados de Raimundo Domingos de Moraes e o de 

Rafaela Silva Ribeiro, ambos, estudos de disciplinas; filosofia e matemática como parte 

da instituição. Não foi encontrado ainda um trabalho que se propôs estudar 

historicamente o Lyceu, em seus pormenores e que o apresentou como objeto de 

pesquisa histórico. Este estudo estende e aprofunda o estudo feito na dissertação de 

                                                 
3
 A grafia de Goyaz permaneceu assim até o final dos anos de 1930 
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mestrado: O Lyceu de Goyaz: elitização endossada pelas oligarquias goianas 1906-

1937, defendida em 2006 na Universidade Federal de Uberlândia. 

Nessa pesquisa trabalhou-se com uma grande variedade de documentos.  Foram 

utilizados os seguintes tipos de documentos: documentos textuais: manuscritos, 

datilografados e impressos; dentre eles, atas do Lyceu, boletins informativos, relatórios, 

documentos da secretaria, regulamentos, consulta de periódicos (jornais, revistas); Leis, 

Resoluções, Portarias, dentre outros. 

Os documentos escritos sobre o Lyceu e que foram encontrados nesta pesquisa, 

estão em arquivos oficiais. O principal é o Arquivo Histórico Estadual de Goiás, 

mantido pela AGEPEL, nele foram encontrados documentos oficiais dos poderes 

executivo e legislativo goiano: jornais oficiais principalmente, que publicavam editais, 

notícias, legislação goiana e nacional, anúncios, listas de aprovados, listas de exames, 

pareceres, entre outros documentos. Estes jornais foram renomeados algumas vezes, 

mas no período estudado foram chamados de Semanario Official e Correio Official.  

Outro arquivo é o IPEHBC – Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do 

Brasil Central, local onde foram encontrados os relatórios de governo de Goiás, 

publicados na Coleção Memórias Goianas, com os relatórios de governo a partir de 

1840. Um terceiro arquivo visitado foi o IHGG – Instituto Histórico e Geográfico de 

Goiás onde foram localizados textos oficiais, publicados no Correrio Official e não 

disponíveis no Arquivo Público. 

A documentação interna do Lyceu, referente aos alunos da instituição foi 

coletada em dois locais. O primeiro, na cidade de Goiás, o Núcleo de Referência 

Histórico das Escolas da Cidade de Goiás mantido pela Secretaria de Educação de 

Goiás. Neste arquivo estão as pastas individuais dos alunos matriculados no Lyceu de 

Goyaz até 1937. O segundo local onde estão as informações dos alunos de 1938 em 

diante, estão no Lyceu de Goiânia e foram pesquisados os livros de matrícula em que 

estão registrados os nomes e informações pessoais dos alunos, como nome dos pais, 

data de nascimento, endereço, entre outras. 

Das fichas individuais dos alunos e dos livros de matrícula, montou-se um banco 

de dados que possibilitou levantar dados quantitativos e qualitativos sobre os alunos, 

como número de matrículas, as cidades de nascimento dos alunos, a profissão dos pais, 

a idade dos alunos, bem como nome, sobrenome, entre outras informações que 

possibilitaram uma análise do grupo que estudou na instituição. 
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Outros documentos foram encontrados em páginas on-line que disponibilizam 

documentação. Os documentos franceses foram obtidos em arquivos do IFE – Instituto 

Francês de Educação; os documentos portugueses foram encontrados na página da 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, no Instituto de História do Direito e do 

Pensamento Político onde estão documentos oficiais de Portugal de 1821 a 1910, 

digitalizados e disponíveis para leitura. Os documentos brasileiros estão organizados na 

página da Câmara dos Deputados, Biblioteca Digital – Coleção de Leis do Brasil e 

também na Biblioteca Digital do Senado Federal. Outro acervo utilizado é o de diários 

oficiais da página JusBrasil, estão digitalizados todos os Diários Oficiais da União, 

desde a primeira edição. 

Como é possível perceber, a metodologia utilizada nessa pesquisa foi 

basicamente a de pesquisa documental e se processou em algumas fases. A primeira 

fase foi a de coleta de material nos arquivos já citados. Todo o material foi separado e 

catalogado por tipo, origem e data. Os livros de matrícula foram fotografados em um 

primeiro momento e logo após, os dados dos alunos foram inseridos em banco de dados 

elaborado em ficha do software Acces. Em cada ficha catalográfica, há informações 

sobre a vida do aluno no Lyceu, como nome completo, ano de nascimento, ano de 

matrícula, nomes dos pais, cidade de nascimento, e observações eventuais. 

A segunda fase foi a de coleta de informações sobre os campos legislativo, 

executivo e judiciário de Goiás. Estas listas serviram para fazer um cruzamento de 

dados entre a lista de alunos e pais de alunos e os governadores de Goiás, os prefeitos 

de Goiânia, os senadores e deputados federais eleitos por Goiás, os deputados estaduais, 

os juízes de direito, os promotores públicos, os presidentes da OAB. Este cruzamento de 

listas deu a possibilidade de entender quais pessoas destes cargos foram alunos da 

instituição. Este pertencimento possibilitou compreender de que forma a instituição 

contribuiu para a formação de uma intelectualidade goiana. 

Baseando-se nestas e em outras características o objetivo geral que norteou esta 

pesquisa foi identificar e analisar os alunos do Lyceu em Goiás de 1906 a 1960 e 

entender como a instituição formou o seu aluno e se este pode ser chamado de 

intelectual goiano. A delimitação estabelecida se deve primeiramente ao ano em que o 

Lyceu de Goyaz iniciou o processo de equiparação ao Colégio Pedro II, 1906. A 

pesquisa poderia se estender por um período mais longo, dada a riqueza de 

documentação, mas a análise foi delimitada em 1960, ano anterior ao da publicação da 

primeira Lei de Diretrizes da Educação Nacional a de 1961 que configurou o ensino 
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secundário de uma forma diferenciada, retirando deste grau as particularidades 

estudadas neste texto, o modelo humanista de educação. 

O problema dessa investigação foi: Qual o papel do Lyceu na formação de um 

grupo de intelectuais para atender os interesses da elite goiana? Para responder a esta 

questão foi elaborado um estudo detalhado da legislação educacional que afetou o 

ensino secundário brasileiro e goiano procurando compreender a forma como o 

humanismo foi inserido neste ensino e também um estudo das atividades internas do 

Lyceu e o destino dos alunos da instituição que foi identificado no cruzamento de dados 

internos com dados do legislativo, judiciário e executivo de Goiás. A partir do diálogo 

com as fontes, problematizações foram feitas: quem era o aluno do Lyceu? Como ele foi 

formado? Para que e para quem era formado esse aluno? 

A hipótese inicial que norteou este trabalho é de que o Lyceu formou um 

intelectual que tanto seria capaz de modificar substancialmente a sociedade goiana – 

intelectual orgânico, como aqueles que perpetuaram a ordem estabelecida – intelectual 

tradicional; pois os objetivos do ensino secundário no período estudado foram 

delimitados claramente a favor da formação de um jovem diferenciado, da elite 

brasileira. 

A ideia deste trabalho nasceu a partir da pesquisa de mestrado sobre o Lyceu no 

Estado de Goiás concluído em 2006. Essa primeira pesquisa concluiu que o Lyceu de 

Goyaz ainda poderia ser objeto de mais uma pesquisa, já que o que se concluiu na 

primeira fase da pesquisa é que a instituição goiana foi responsável pela formação de 

um grupo de pessoas que se tornou um grupo diferenciado na sociedade local, uma elite. 

Tal grupo foi se tornando parte integrante de outros agrupamentos de pessoas 

responsáveis pela organização do Estado em várias de suas particularidades, como os 

profissionais liberais, os membros do judiciário e, sobretudo os membros ou aspirantes 

ao poder legislativo e executivo de Goiás. 

O período estudado na dissertação apresentou um panorama de educação elitista 

e humanista, com um número reduzido de alunos no Lyceu se comparados à população 

geral do Estado de Goiás em 1920. O título de Bacharel em Ciências e Letras conferia 

um status ao portador e junto com ele, muitas vantagens; ao doutor
4
 eram concedidos 

direitos, como o de privilégio nos concursos públicos. 

                                                 
4
 O Currículo do ensino secundário no século XIX foi influenciado pela organização do curso francês, 

este último conferia o grau de Bacharel em Ciências e Letras ao aluno que completasse todas as 

disciplinas e a ele seria concedido o direito a vaga no ensino superior. Esta prática foi trazida ao Brasil no 
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A partir destas fases iniciais, a escrita do texto se processou seguindo as 

diferentes políticas educacionais adotadas em diferentes momentos históricos da 

educação secundária brasileira que foram a fonte de organização do Lyceu em Goiás, 

assim como de outras instituições brasileiras. 

O Lyceu em Goiás foi construído pela sociedade goiana como espaço de 

proliferação do saber humanista, saber este que era entendido como suficiente para levar 

toda a sociedade a um novo patamar de desenvolvimento. O humanismo esteve presente 

no currículo do ensino secundário brasileiro por todo o século XIX e parte do século 

XX. 

Opondo-se ao ensino medieval, exalta os princípios de leitura dos 

clássicos apreendidos na escola de Guarini: a acurada leitura (diligens 

lectio), a rica e segura memorização (fida memoria), o exercício 

assíduo e a expressão “pura e ornamentada”, necessários para chegar a 

uma correta filosofia, entendida como ciência de coisas naturais [...], 

mas sobretudo como filosofia moral e política a desenvolver nos 

textos de Aristóteles, Cícero e Sêneca, assim como ‘nos historiadores, 

nos poetas, nos oradores, que não apenas nos ensinam mas, coisa 

sumamente eficaz, nos apresentam exemplos nos quais vemos como 

num espelho aquilo que se deve fazer’ (CAMBI, 1999, 233). 

Na definição do humanismo europeu do século XIX feita por Franco Cambi, 

nota-se que o currículo da escola secundária brasileira seguiu estes parâmetros até 

meados do século XX, desde a composição das disciplinas ao dia-a-dia das aulas, 

ensinamentos que foram perpetuados como a leitura e memorização de clássicos, 

permaneceram no liceu por todo o período estudado. 

No período elencado para estudo, a instituição foi marcada por construções do 

grupo responsável pela sua manutenção, que era parte do grupo político dominante. As 

imposições da política educacional brasileira foram adotadas em todas as ocasiões, 

contudo; a marca que se desenvolveu nos alunos e professores, pela cultura local e pela 

tradição da instituição, criaram um sentido próprio, e possível de ser decifrado. 

Este estudo não teve a intenção de articular correntes teóricas ou de criar novas 

teorias, o uso concomitante de conceitos de autores diferentes foi necessário para que o 

                                                                                                                                               
momento da instalação do Colégio Pedro II em 1837 que seria o modelo de ensino secundário a ser 

seguido pelas províncias. Apenas após a Reforma Capanema dos anos de 1940 o título deixou ser 

oferecido ao aluno de nível secundário e passou a ser concedido ao graduado em direito. Os trabalhos 

publicados sobre o bacharelismo no Brasil referem-se de forma generalizada ao bacharel como sendo uma 

figura importante na política brasileira desde o século XIX, e não apresentam uma grande diferenciação 

entre os dois tipos de bacharéis presentes principalmente na Primeira República, o de nível secundário e o 

de nível superior. Cf.: LORENS, Karl M. A influência francesa no ensino de Ciências e matemática na 

escola secundária brasileira no século XIX. Anais II Congresso Brasileiro de História da Educação.  

Rio Grande do Norte, 2002. Disponível em:  

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/0306.pdf. Acesso em 30/07/2011. 

http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe2/pdfs/Tema3/0306.pdf
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objeto se tornasse inteligível aos olhos da ciência. Porém um trabalho de História da 

Educação já possui um aporte teórico definido pelo próprio campo de pesquisa, que 

vem a cada ano se estabelecendo no universo dos historiadores. Os parâmetros da 

História Cultural complementam a elaboração deste texto. 

A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objetivo 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. Uma 

tarefa deste tipo supõe vários caminhos, O primeiro diz respeito às 

classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do 

mundo social como categorias fundamentais de percepção e de 

apreciação do real. Variáveis consoante as classes sociais ou os meios 

intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, 

próprias do grupo. São estes esquemas intelectuais e incorporados que 

criam as figuras graças às quais o presente pode adquirir sentido, o 

outro tornar-se inteligível e o espaço ser decifrado (CHARTIER, 

1988, p. 17). 

Contudo outros conceitos foram necessários ao entendimento da instituição, o 

conceito de intelectual buscado nos textos de Antônio Gramsci e o conceito de elite das 

ciências sociais. A História da Educação possibilita utilizar conceitos como o de 

intelectual não a partir do suporte gramsciano; o caminho foi inverso, o objeto pediu 

este conceito, pois em toda a trajetória da instituição, percebe-se a intenção em se 

formar um intelectual em Goiás que fosse responsável pelas realizações políticas, 

sociais, econômicas entre outras. A força de utilização do conceito de intelectual, dado o 

problema inicial da pesquisa, é a de determinação da formação pelo Lyceu nos anos de 

1906-1960, a formação de uma intelectualidade goiana, que, por conseguinte formaria 

um grupo de elite, pensado, montado e financiado pelo governo local. 

Com base no conceito gramsciano de intelectual tentou-se explicitar durante os 

capítulos desta tese que intelectual o Lyceu formou e de que forma este indivíduo se 

posicionou na sociedade de seu tempo, se de forma crítica e ativa ou de forma 

reprodutora, ou seja, se o Lyceu formou o intelectual funcional à dominação ou se o 

intelectual orgânico que luta pra superar a dominação. 

Conceituar o intelectual formado pelo ensino secundário do Lyceu é algo 

complexo, pois a visão comum que se tem de intelectual é a do intelectual erudito, de 

gabinete, ligado diariamente aos estudos teóricos. A palavra intelectual vem do Latim 

intellectuális, relativo à inteligência, e ao contrário de muitos termos antigos, na 

evolução dos idiomas modernos, não teve o seu significado modificado radicalmente. 

Na França do século XIX, o termo intelectual designava o conjunto dos cultos, 

protagonistas políticos com identidade definida; no contexto político da época, este 
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grupo foi entendido como defensor intransigente da liberdade e da justiça, ou como 

traidores da pátria e da nação (VIEIRA, 2008, p. 63-86). 

O mais notório é que o termo intelectual evidenciou a construção de um sentido 

que o relaciona à esfera política, à atividade cívica e à crítica do poder instituído. 

Contudo além da acepção do termo ter se tornado ampla há uma confusão em relação 

aos intelectuais, que está na superposição entre o significado descritivo neutro do termo 

e os seus diversos significados valorativos (BOBBIO, 1997, p. 116). 

Norberto Bobbio chama a atenção para o fato de que qualquer que seja a função 

do intelectual seja aquele que exerce a “produção artística, literária ou científica” ou 

“aquele que transmite o patrimônio cultural adquirido”, ou “os profetas, aqueles que 

anunciam a mensagem”, as duas categorias – os intelectuais e os que exercem um 

trabalho intelectual – não coincidem.  

Não coincidem porque, se é verdade que um intelectual desenvolve 

um trabalho não-manual, é também verdade que nem todos que 

desenvolvem trabalho não-manual são intelectuais. O que caracteriza 

o intelectual não é tanto o tipo de trabalho, mas a função [...] 

(BOBBIO, 1997, p. 114-115). 

A função pode ser exercida por qualquer pessoa que se destine a pensar a 

sociedade em que vive para modificá-la, não apenas para refletir sobre a realidade, ou 

seja, não apenas para ser um cientista, ou literato, ou transmissor do conhecimento 

filosófico ou científico, mas aquele ser social, que independente da sua posição 

econômica, seja preceptor de ideias para o seu próprio meio. 

Gramsci afirma em seus textos que: 

Cada grupo social “essencial”, contudo, surgindo na história a partir 

da estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento 

desta estrutura, encontrou [...] categorias intelectuais preexistentes, as 

quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade 

histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais 

complicadas e radicais modificações das formas sociais e políticas 

(GRAMSCI, 1982, p. 5). 

Em Goiás a realidade se modificou a cada mudança política e de estrutura 

econômica. Junto com as transformações, o “grupo social essencial” tinha em seu 

contexto uma representação de intelectuais já participantes do cenário político anterior 

ao que se formava. De que forma o grupo de intelectuais era renovado nessa sociedade 

goiana é um caso complexo. Fazia parte dessa formação, vários aspectos, tanto sociais, 

culturais, políticos, quanto econômicos, entretanto, o Lyceu teve participação efetiva 

nesta formação pois como afirma Gramsci: “A escola é o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis” (GRAMSCI, 1982, p. 9). 
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Até os anos de 1929, o Lyceu era a única escola secundária do Estado de Goiás e 

atendia a uma mínima parte da sociedade. Após o início dos anos de 1930, surgiram 

escolas de ensino secundário em cidades do interior que não competiram com o Lyceu, 

mas completaram as suas funções num território geograficamente extenso como o de 

Goiás. O que permite afirmar que a elaboração do intelectual se restringia a um pequeno 

grupo de pessoas. 

A complexidade da função intelectual nos vários estados pode ser 

objetivamente medida pela quantidade das escolas especializadas e 

pela sua hierarquização: quanto mais extensa for a “área” escolar e 

quanto mais numerosos forem os “graus” “verticais” da escola, tão 

mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um 

determinado Estado (GRAMSCI, 1982, p. 9). 

O Lyceu de Goyaz, porém, não foi pioneiro na formação do intelectual, as ideias 

difundidas e ensinadas no instituto foram fruto de toda uma tradição de formação que se 

sobressaiu desde o século XIX na Europa. Entretanto, foi o único com ensino 

secundário em Goiás por oitenta e dois anos. 

O Estado de Goiás teve sua ocupação no século XVIII marcada pela mineração o 

que proporcionou uma formação inicialmente urbana. Contudo, com o declínio da 

produção aurífera, a pecuária tornou-se a principal atividade econômica e ruralizou a 

região. A ocupação de terras por grupos familiares gerou os latifúndios e por 

consequência a região se tornou basicamente rural, pelo menos até meados do século 

XX. Tal situação formou uma elite agrária, representante do lugar, e com raízes 

fundadas na tradição, principalmente na tradição familiar, de posse de terras, - nem 

sempre produtivas -, e de domínio político local. Este tipo de sociedade, segundo 

Gramsci forma um tipo específico de intelectual, o rural. 

Os intelectuais de tipo rural são, em sua maior parte, “tradicionais”, 

isto é, ligados à massa social camponesa e pequeno-burguesa das 

cidades (notadamente dos centros menores), ainda não elaborada e 

movimentada pelo sistema capitalista: este tipo de intelectual põe em 

contato a massa camponesa com a administração estatal ou local 

(advogados, tabeliães, etc.) e, por esta mesma função, possui uma 

grande função político-social, já que a mediação profissional 

dificilmente se separa da mediação política (GRAMSCI, 1982, p. 9). 

A cidade de Goiás, por ser afastada do centro econômico do país e pela estrutura 

econômica desenvolvida na região, formou um grupo social diferenciado, tanto pela 

origem econômica, quanto pela origem social, organizado seguindo uma hierarquia 

própria, em que a sociedade além de ser a produtora e trabalhadora rural, era também de 

onde saiam algumas pessoas para se tornarem o grupo administrador do local, prefeitos, 

tabeliães, secretários e comerciantes, entre outros. Além deste grupo político e 
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economicamente ativo, a influência católica no Lyceu produziu outro intelectual, que, 

segundo a classificação gramsciana, é o eclesiástico
5
.  

O Lyceu uniu estas duas classes, a dos latifundiários e eclesiásticos em torno de 

um objetivo, inserir os jovens goianos no cenário nacional, ligados tanto ao saber 

erudito, quanto ao saber político. Em conjunto esses intelectuais, os artistas, os 

filósofos, os eclesiásticos, os rurais mantinham a instituição goiana firme em formar os 

profissionais liberais e também os políticos que iriam representar Goiás no cenário 

político nacional.  

Todavia, este grupo que se definiu a partir do ensino humanista oferecido pelo 

ensino secundário no Lyceu foi definido neste estudo como parte da elite goiana. O 

conceito de elite é oriundo da Teoria das Elites. 

Por teoria das Elites ou elitista — de onde também o nome de elitismo 

— se entende a teoria segundo a qual, em toda a sociedade, existe, 

sempre e apenas, uma minoria que, por várias formas, é detentora do 

poder, em contraposição a uma maioria que dele está privada. Uma 

vez que, entre todas as formas de poder (entre aquelas que, 

socialmente ou estrategicamente, são mais importantes estão o poder 

econômico, o poder ideológico e o poder político), [...] (BOBBIO, 

1998, p. 385). 

Em todo o texto utilizaram-se estes termos para identificar os alunos do Lyceu, 

já que eram estes pertencentes à classe dominante ou eram seus partidários. A forma de 

identificação deste público teve como base os seguintes critérios. Primeiramente 

identificou-se a origem familiar dos alunos a partir dos sobrenomes, pois, como revelam 

estudos historiográficos sobre Goiás, os sobrenomes foram base para a formação de 

alianças políticas. Os sobrenomes considerados como tradicionais em Goiás e elencados 

neste estudo como base de identificação dos alunos são: Albernaz, Alencastro, Almeida, 

Alves, Azeredo, Azevedo, Bastos, Berquó, Brom, Caiado, Camargo, Castro, Cornelio, 

Couto, Curado, Espírito Santo, Fleury, Jardim, Jayme, Jubé, Ludovico, Peclat, Ramos, 

Sant’Anna, Senna, Serradourada, Taveira, Teixeira, Veiga, Velasco, Xavier. Todas estas 

famílias foram escolhidas por serem detectadas na documentação como parte integrante 

do cenário político goiano por todo o período estudado. 

O texto ora apresentado foi organizado em quatro capítulos, e em cada um foi 

possível analisar qual o intelectual formado pelo Lyceu e como se deu essa formação, 

identificada principalmente pelas mudanças de currículo propostas pela legislação 

                                                 
5
 Um dos exemplos desta ligação entre Igreja e Educação em Goiás é a Lei n. 279 de 16/07/1906 que  

autorizou o governo a contratar com os irmãos marista e salesianos a direção do Lyceu de Goyaz. Cf. 

SEMANARIO OFFFICIAL n. 349 de 09/08/1906. 
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nacional e as particularidades detectadas na instituição. Em todos os capítulos a 

legislação referente às mudanças curriculares é descrita e analisada para que o currículo 

seja entendido como o instrumento de elitização do aluno desta modalidade de ensino. 

Há também em cada um dos capítulos um estudo sobre o público do Lyceu de cada um 

dos momentos estudados. O que identifica nos poderes legislativo, executivo e 

judiciário goiano as pessoas que foram alunas do Lyceu de 1906 a 1960. Esta 

identificação nos possibilitou compreender o caminho seguido pelos egressos da 

instituição e de que forma a elite goiana foi afetada pela formação do Lyceu goiano. 

O primeiro capítulo está dividido em duas partes, a primeira trata da formação 

do Lyceu moderno, na França e em Portugal do século XIX, a segunda mostra a 

configuração do ensino secundário brasileiro a partir da influência europeia. Neste 

capítulo realizou-se uma releitura dos dados coletados para a elaboração da dissertação 

acrescidos de novas informações sobre a Lyceu de Goyaz até o ano de 1905. 

O segundo capítulo discute o Lyceu de Goyaz e sua organização de 1906 a 1930. 

Levaram-se em conta neste capítulo as reformas do ensino secundário brasileiro e as 

mudanças sofridas pelo currículo neste período que puderam influenciar a formação do 

aluno desta instituição. Neste capítulo foi feita uma contextualização da política 

coronelista da primeira República em Goiás, pois, esta política era fruto da organização 

da sociedade goiana e demonstra como era pensada a educação, os ideais educacionais e 

a organização do ensino neste período. 

O terceiro capítulo contém a análise do Lyceu delimitada entre os anos de 1931 

e 1945 e tem como principal foco demonstrar como as mudanças políticas brasileiras 

afetaram o ensino secundário como um todo e em especial o goiano, já que a mudança 

da capital revela uma nova fase para o Lyceu de Goyaz e seus alunos. A mudança da 

capital goiana influenciou diretamente a instituição, pois esta também foi levada a novas 

instalações físicas e, portanto, a uma nova conjuntura social. 

O quarto capítulo dedica-se a analisar o Lyceu de Goiânia entre os anos de 1946 

e 1960, anos estes em que a primeira LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

brasileira era discutida no Congresso Nacional. Esses anos de discussão da legislação 

educacional foram suficientes para que o ensino secundário de modificasse 

substancialmente e sofresse uma série de normativas sobre cada detalhe a fim de adapta-

lo aos interesses nacionais do momento. 
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CAPÍTULO 1 A EDUCAÇÃO FRANCESA LEVADA AO CERRADO: cópia e 

adaptação para a formação dos goianos 

 

 

A força de desprezarmos a corrente de nossa 

própria história e pormo-nos fora do curso das 

idéias livres, eis-nos chegados ao ponto de não 

passarmos de ínfimos glosadores das 

vulgaridades lusas e francesas; eis-nos dando o 

espetáculo de um povo que não pensa e produz 

por si.  

                                          Gramsci 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o liceu como instituição criada no século 

XIX na Europa e serviu de inspiração para a criação do ensino secundário brasileiro em 

várias de suas Províncias imperiais, dentre elas, Goiás, que criou o Lyceu de Goyaz. 

Nas páginas seguintes apresenta-se a sua história, perpassando por características 

essenciais da sua criação e organização, de 1846 a 1905. Na primeira parte do texto foi 

retomada a criação do liceu na França no século XIX a partir das Escolas Centrais. A 

seguir, há uma breve análise sobre o liceu em Portugal, país que organizou seu curso 

secundário sob a influência do curso francês no mesmo momento em que o Brasil se 

tornava Império e criava sua legislação própria. Por fim, a análise recairá sobre o Brasil, 

mais especificamente sobre a Província de Goyaz e a forma como absorveu as 

mudanças imperiais com a criação do Lyceu de Goyaz em 1846. 

O Lyceu em Goiás foi marcado por transformações diretamente ligadas às 

mudanças políticas educacionais brasileiras e às legislações que foram sendo 

implantadas no decorrer de sua história, na estrutura do ensino nacional, influenciadas 

direta ou indiretamente pelo sistema de ensino europeu do século XIX e, sobretudo, 

pelo modelo francês. 

A retomada que foi feita ao liceu na França e em Portugal teve como fim o 

entendimento destes dois modelos e como influenciaram a organização do ensino 

secundário brasileiro no período imperial, dado que o currículo brasileiro desde a 

criação do Colégio Pedro II em 1837 seguiu as mesmas diretrizes do currículo francês. 

Este retorno não deve ser entendido como uma volta às origens, mas uma base 

exploratória para os motivos da criação de uma instituição com moldes europeus em um 

país sem sistema de ensino definido. Há de se entender que o objetivo do ensino 
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oferecido pelo liceu era o de formação humanista, ou seja, com base no estudo de 

línguas e literaturas. 

 

 

1.1 A Escola Central francesa e os liceus: ideais revolucionários 

 

A França revolucionária teve papel fundamental nas mudanças do ensino 

secundário moderno. Os projetos levados à Assembleia no ano de 1792, por Marie Jean 

Antoine Nicolas de Caritat, o marquês de Condorcet e Charles-Gilbert Romme
6
 

propuseram como membros do Comitê de Instrução Pública, a reorganização do ensino 

de forma que o homem francês fosse educado seguindo os ideais de universalidade, 

gratuidade e independência, este último que significa desligamento das religiões e dos 

poderes políticos (SOUZA, M., 2008, p. 9). Charles-Gilbert Romme no texto Relatório 

e projeto de decreto sobre a organização geral da instrução pública, definiu os 

aspectos relevantes deste novo sistema citando a diferença da instrução e da educação 

para este novo homem.  

Nós temos razão em distinguir educação e instrução. A instrução 

desenvolve as faculdades intelectuais, a educação desenvolve o caráter 

e as qualidades morais: pela instrução obtemos os meios de agir 

corretamente nas ciências; pela educação, obtemos aqueles que nos 

permitem uma boa conduta em sociedade. A educação sozinha daria 

bons costumes, mas manteria os preconceitos; a instrução por si 

favoreceria os talentos, mas traria com eles a arrogância. Reúna-as e 

podereis oferecer aos homens costumes puros e ilustração (ROMME 

apud BOTO, 1996, p. 156). 

O trecho, citado por Carlota Boto apresenta o pensamento dos revolucionários 

franceses que arquitetaram planos pedagógicos com esboços sobre o modelo de uma 

juventude que seria transformada pelo acesso ao conhecimento, instruída e educada. Um 

sistema educacional público sob o controle do governo seria o que eles defenderiam 

como o correto e o suficiente para alavancar a nova sociedade. “[...] Os revolucionários 

tomaram a escola como dispositivo estratégico de divulgação do saber acumulado 

historicamente, tendo em vista emancipar os tempos também pela rota da ciência [...]” 

(BOTO, 1996, p. 190). 

As materialidades das propostas foram surgindo aos poucos, e uma das primeiras 

leis educacionais foi a Lei de 25 de outubro de 1795, 3 brumaire an IV, logo após a 

                                                 
6 Condorcet foi literato, filósofo, economista, matemático e político. Charles-Gilbert Romme nasceu em 

1750 Em Rion morreu em 1795 em Paris. Foram figuras políticas da Revolução Francesa.  
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proclamação da Constituição do ano III, no calendário da revolução que corresponde ao 

período denominado de Diretório (MEROT, 1987, p. 407-426). Tal lei chamada de Loi 

Daunou, em homenagem ao seu idealizador e estabeleceu a criação das Escolas 

Centrais. Seriam estas escolas de ensino secundário que substituiriam os colégios já 

existentes nos departamentos ligados à República francesa. Um diferencial desta Escola 

Central foi a implantação obrigatória de uma biblioteca em cada uma das Escolas 

Centrais, iniciativa que criou uma rede de bibliotecas públicas na França.  

O título II da Loi Daunou estabeleceu que o ensino fosse dividido em três 

seções: na primeira teria um professor de desenho, um de história natural (biologia), um 

de línguas antigas, um de línguas vivas; na segunda: um professor de elementos de 

matemática, um de física e química experimentais; na terceira: um professor de 

gramática geral, um de belas letras, um de história e um de legislação
7
 (MEROT, 1987, 

p. 423). Estas disciplinas representaram a junção do já estabelecido na sociedade 

francesa, nos antigos colégios jesuítas, as disciplinas humanistas, ligadas às artes 

liberais e, um novo mundo, o da ciência, que nos séculos XVIII e XIX encontravam 

cada vez mais espaço na escola secundária. Pela organização do currículo é possível 

observar a inserção da ciência juntamente com o humanismo, praticado desde o século 

XVI na França e visualizado nas disciplinas de desenho, de línguas antigas, línguas 

vivas, matemática e belas letras. Segundo André Chervel e Marie-Madeleine Compère, 

“[...] a história das humanidades na França é, igualmente, aquela da cristianização da 

Antiguidade pagã, de assimilação das obras do paganismo aos valores cristãos e, 

portanto, da cultura antiga corrompida (CHERVEL; COMPÈRE, 1999, p. 155)”.  

As Escolas Centrais foram criticadas por alguns políticos franceses como 

instituições desorganizadas e que não trouxeram benefício para o ensino secundário. 

Foram acusadas de terem gastado o limitado orçamento do governo com a instrução e 

de multiplicar o número de escolas (MEROT, 1987). Diante de tantas críticas e com o 

fim da Revolução, em 1802, já com o governo de Napoleão Bonaparte, a legislação foi 

reformulada e foram criados os liceus, e cada um deles substituiu aproximadamente três 

                                                 
7
 2. — L'enseignement y sera divisé en trois sections. Il y aura dans la première section: a) un professeur 

de dessin, b) un professeur d'histoire naturelle, c) un professeur de langues anciennes, d) un professeur de 

langues vivantes, lorsque les administrations de département le jugeront convenable, et qu'elles auront 

obtenu à cet égard l'autorisation du corps législatif. Il y aura dans la deuxième section : a) un professeur 

d'éléments de  athématiques, b) un professeur de physiqne et de chimie expérimentales. Il y aura dans la 

troisième section: a) un professeur de grammaire générale, b) un professeur de belles-lettres, c) un 

professeur d'histoire, d) un professeur de législation. (MEROT, 1987, p. 423). 
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Escolas. Porém, hoje, nas pesquisas da História da Educação francesa há os que 

defendam a existência destas primeiras tentativas de instituições secundárias de cunho 

científico, afirmando a sua importância no momento de organização e afirmação do 

ensino secundário francês. 

C’est dire que l’école centrale est à la base de transformations 

significatives en particulier dans les sciences. Sous certains aspects, 

l’existence des écoles centrales s’est prolongée par le biais de leurs 

bibliothèques (ISSAC; SORGELOOS, 2002. p. 32-33).  

De acordo com Gramsci, assim como a escola se tornou um instrumento de 

criação do intelectual, a sociedade está sempre buscando “aprofundar e ampliar a 

intelectualidade de cada indivíduo, buscou-se igualmente multiplicar as especializações 

e aperfeiçoá-las” (GRAMSCI, 1982, p. 9). Durante seis anos, as Escolas Centrais 

permaneceram como escolas de educação científica a jovens em idade para o ensino 

secundário. Porém, aos olhos do novo regime elas não foram eficientes na sua proposta 

inicial e serviram apenas como intermediárias para o novo sistema de educação 

inaugurado com a Lei de 1º de maio de 1802. 

La brève existence des écoles centrales, suprimées officiellement par 

la loi du 11 floréal an X (1
er
 mai 1802), a été marquée par une 

évolution des conceptions pédagogiques. Mais si des rumeurs de 

réorganisation de ces écoles ont couru très peu de temps après leur 

création, les imperfections du systéme n’impliquaient, dans l’esprit 

des jurys d’instruction et des professeurs, que des réjustements et non 

leur suppression pure et simple. Le décalage entre les résultats obtenus 

et ceux escomptés par les fondateurs de l’institution s’avére flagrant. 

Le législateur avait souhaité un enseignement sinon encyclopédique, 

du moins beaucoup plus ouvert que celui de nombre d’anciens 

collèges. On constate bien au contraire une spécialisation 

délibérément choisie par les élèves et leurs parents, que l’étude des 

cursus scolaires vient confirmer de façon definitive (MERÓT, 1987, p. 

422). 

A Loi Générale sur L’instruction Publique Du 11 floréal an 10 (01/02/1802)
8
, a 

nova legislação francesa, reorganizou o sistema francês de ensino nos seguintes níveis: 

escolas primárias, as escolas secundárias
9
, os liceus, e as escolas especiais. Estes níveis, 

articulados entre si, seriam financiados pelo governo, com exceção das escolas 

secundárias, que além do financiamento público, também poderiam contar com a 

iniciativa particular. Um dos aspectos relevantes da substituição das Escolas Centrais 

pelo liceu é a volta ao modelo dos Colégios Antigos, tornando a instituição um 

                                                 
8
 No quadro do Anexo A estão relacionados os liceus abertos na França após a aprovação da Loi 11 

floréal. 
9
 Esta escola secundária não compreende estudos secundários como os do liceu, mas uma fase 

intermediária entre a escola primária e o liceu. 
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estabelecimento escolar com regras que retomavam a organização jesuíta, alunos em 

classes sucessivas – com dois anos de gramática, dois anos de humanidades e um ano de 

retórica, – correspondendo cada uma a um nível de estudo e outros aspectos da 

pedagogia tradicional. 

D’Alembert, no verbete Colégio, da Enciclopédia, indica com decisão 

os limites da cultura e da formação presente nos colégios, enquanto 

exclusivamente ancorada na humanités (no latim sobretudo) e na 

retórica (como arte de “arredondar e alongar os discursos”), na 

filosofia (“mas a dos colégios está muito longe de merecer este 

nome”, já que é feita de lógica silogística e de metafísica dogmática) 

(CAMBI, 1999, p. 331). 

Estes estudos humanistas privilegiaram o latim como língua principal e 

responsável pela erudição do aluno. Diante dessa visão, Gramsci atenta o leitor em um 

dos seus escritos para a importância do latim na educação do homem: “O estudo 

filosófico do latim habitua o escolar, o futuro cidadão, a não descurar de qualquer 

elemento da realidade que examina, robustece seu caráter, habitua-o ao pensamento 

concreto e histórico” (GRAMSCI apud MANACORDA, 2008, p. 35). Assim, grupos 

responsáveis pela elaboração da escola secundária francesa levaram em consideração o 

latim, mas inseriram também a língua pátria nas escolas para que o cidadão francês 

fosse capaz de pensar o seu país de forma completa e da forma como o grupo 

revolucionário o concebia, o imaginário social seria melhor dominado se todos 

dissessem a mesma língua, entendessem o mesmo idioma
10

. 

Esta escola que tinha a erudição e a sabedoria como lemas, junto à ideia de 

formação do cidadão
11

, não foi projetada para atender a toda a população do país, e 

                                                 
10

 No Brasil esta ideia já chegou estabelecida, tanto que em todos os currículos de ensino secundário a 

língua portuguesa esteve sempre presente. 
11

 O conceito de cidadão burguês neste texto faz  referência ao cidadão pensado pela Revolução Francesa, 

de acordo com José Welmowicki: “Para ele, ao se promover a igualdade jurídica, todos deveriam se 

transformar em 'cidadãos'. E nenhum homem deveria mais ser diferenciado do outro por sua origem ou 

seus títulos. Todos seriam cidadãos. Mas a burguesia, que se aproveitou dessa idéia em sua luta contra a 

nobreza e a monarquia, resistentes à mudança, tratou de manter apenas a dimensão 'jurídica' da igualdade. 

Uma das referências históricas mais importantes do conceito cidadania está no lema da Revolução 

Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. No entanto, no desenrolar dessa Revolução, a burguesia 

buscou limitar a distribuição do poder, da liberdade e da riqueza. A primeira Constituição pós-revolução, 

a de 1791, efetivamente aboliu os títulos e os privilégios jurídicos da nobreza e o uso de brasões, além de 

liquidar as propriedades do clero. Essas mudanças dão a dimensão da revolução que destruiu a ordem 

feudal. Assegurou a igualdade formal de todos os cidadãos, e estes não podiam mais tomar outro nome 

que não o de chefe de família. Mas, na mesma Constituição apareceram as limitações que a burguesia 

impunha à nova ordem devido a seus interesses de nova classe privilegiada: a divisão entre cidadãos 

ativos e passivos. Os primeiros tinham direito a votar e serem votados. Os segundos, de acordo com um 

critério de rendimentos, não poderiam fazê-lo. Assim, a primeira Constituição introduzia o voto, mas 

sob o critério censitário. Todos eram juridicamente livres. Ninguém mais era servo de ninguém. Mas os 
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quando se observa mais atentamente a lei de 1802, nota-se a seleção social do público 

alvo do liceu. No texto da lei há a afirmação do pensamento burguês em que os 

cidadãos ativos e com privilégios teriam lugares limitadas. A seguir o artigo que mostra 

a exclusão pela limitação de vagas oferecidas nos liceus: Art. 32 Il será entretenu, aux 

frais de la republique, six mille quatre-cents élèves pensionnaires dans les lycées e dans 

les écoles spéciales (FRANÇA, 1802). 

Levando-se em conta que foram abertos 42 (quarenta e dois) liceus nos dois 

primeiros anos de validação da lei, é possível afirmar à primeira vista que havia um 

grande número de vagas, pensando proporcionalmente, e se a análise levar em conta os 

números, percebe-se a limitação de acesso a este nível de ensino que a lei de 1802 criou, 

apenas 6.400 (seis mil e quatrocentos) jovens poderiam se matricular em toda a França. 

A limitação quanto à origem social é vista em todo o texto da lei de 1802 e deixou claro 

a desigualdade de direitos. 

Art. 33 Sur ces six mille quatre-cents pensionnaires, deux mille 

quatre-cents seront choisis par le gouvernement parmi les fils de 

militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou 

municipaux, qui auront bien servi la republique; et, pendant dix 

ans seulement, parmi les enfants dês citoyens dês départemens reunis 

à la France, quoiqu’ils n’aient été ni militaires em fonctionnaires 

publics. Ces deux mille quatre-cents eleves devront avoir au moins 

neuf ans et savoir lire et écrire. 

Art. 34 Les quatre mille autres seront pris dans um nombre Double 

d’élèves dês écoles secondaires, qui seront presentes au 

gouvernement, ‘après um examen et um concours. Chaque 

département fournira um nombre de ces derniers eleves proportionné à 

as population (FRANÇA, 1802). 

Nota-se algumas características que são como fatores excludentes e elitistas 

desta instituição que nascia na França e seria um modelo para outros países europeus. 

Quando o governo estabeleceu que dos 6.400 (seis mil e quatrocentos) alunos mantidos 

por ele, 2.400 (dois mil e quatrocentos) seriam escolhidos entre filhos de militares ou de 

funcionários civis, judiciários, administrativos, que serviam à República, ele destacou o 

cidadão ativo, ou seja, aquele que teria um lugar social apto a ocupar um lugar no liceu 

e por consequência em alguma Escola Especial
12

. E estes critérios excludentes 

continuaram quando afirmou que os outros alunos seriam escolhidos entre os melhores 

de cada escola secundária. Uma criança, sem condições financeiras não poderia, neste 

                                                                                                                                               
ativos tinham direitos políticos e os passivos não, sempre de acordo com o critério de rendimentos. 

(WELMOWICKI, 2000).  

12
 As escolas especiais eram uma fase intermediária entre o secundário e o superior no séc. XIX na França 

e passou depois aos poucos a ser a primeira fase do ensino superior. 



33 
 

momento que a França atravessava ter o mesmo rendimento que um filho de pais 

abastados, e esta era a realidade da sociedade francesa.  

Le lycée, c’est le retour, pour la formation générale des futures élites, 

à l’établissement scolaire au plein sens du terme. Ses premiers 

ancêtres on été les collèges parisiens du XVI
e
 siècle, et son prototype 

est l’acien college jésuite de Paris (Louis-le-Grand) qui, ayant survécu 

à la Révolution, a recueilli les boursiers des collèges de Paris avant de 

devenir le Prytanée francais (SAVOIRE, 2002, p. 41). 

Gramsci afirma que “para o proletariado é necessária uma escola desinteressada, 

uma escola humanista, em suma, como a pretendiam os antigos e os homens mais 

recentes do Renascimento” (MANACORDA, 2008, p. 37). Contudo a educação do liceu 

era destinada aos jovens da elite e tratava-se de formar aquele que seria capacitado ao 

poder, tendo, portanto, que dominar a linguagem e a eloquência. “O ensino secundário 

tinha o papel de fazer homens e não somente bacharéis” (CHERVEL; COMPÈRE, 

1999, p. 152). As discussões sobre o ensino secundário na França e em outros países 

que adotaram as ideias francesas, não cessaram com a implantação do liceu, tanto em 

relação às humanidades
13

, quanto em relação à sua clientela e seus objetivos. As 

humanidades estiveram presentes no currículo deste ensino até meados do século XX. 

Durante os primeiros anos do século XIX o ensino do liceu na França foi 

confundido com o ensino universitário, já que apenas após 1833 houve um plano 

administrativo que diferenciou os ensinos primário, secundário e superior no país. As 

humanidades, porém, permaneceram como conteúdo primordial do secundário por todo 

o século XIX. As disciplinas ministradas neste século eram: latim, grego, francês, 

retórica, filosofia, física e química, desenho, contabilidade, matemática, história natural 

e geologia, ou seja, o trivium e o quadrivium
14

 acrescidos de ciências físicas. No século 

                                                 
13

 Se o humanismo – primeiro italiano e depois europeu – caracterizou-se em particular pela “volta dos 

antigos”, pela retomada de seu pensamento, pelo estudo de suas obras e a busca quase espasmódica de 

seus códigos, pelo cultivo das línguas em que aqueles autores tinham falado (o grego e o latim), este 

retorno foi, por usa vez, marcado por um modo novo de aproximar-se dessa cultura: filológico de um 

lado, dialético de outro. A abordagem filológica significava restauração linguística dos textos, sua 

interpretação não alegórica (como tinha feito a Idade Média), mas histórica, capaz de contextualizá-los e 

de colher seu significado mais genuíno, ligado ao seu tempo histórico. E o empenho filológico levava a 

uma atenção para com as línguas antigas restauradas nas suas formas gramaticais e sintáticas, expurgadas 

dos barbarismos medievais, estudadas segundo um modelo extraído dos clássicos. “[...] Desta atitude 

emergia o recurso à dialética, à técnica de argumentação e da retórica que o diálogo com os clássicos 

vinha reativar, com a recuperação de formas argumentativas distantes da silogística dos escolásticos” 

(CAMBI, 1999, p. 239-240). 
14

 De acordo com o Dicionário da Idade Méida: “O Trivium, ou encontro de três caminhos, consistia em 

gramática, dialética e retórica. Esses três ramos continham as disciplinas necessárias para o serviço na 

Igreja e, gradualmente, também na administração secular: domínio da estrutura da língua, capacidade para 

apresentar argumentos e apreciação da força do discurso em prosa e poesia. Um equilíbrio instável era 

mantido inicialmente entre o uso de textos clássicos e bíblicos como exemplos na instrução, com a 

balança pendendo fortemente, desde os tempos carolíngios, para o lado das Escrituras. A segunda parte 
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XX, foi acrescentado o termo clássicas às antigas humanidades, esta modalidade, 

privilegiou a partir do século XX, as línguas e as literaturas, mas agregadas às ciências 

(CHERVEL, 1999, p. 163). Além das disciplinas citadas acrescentaram o desenho 

geométrico e exercícios práticos de ciências. 

L’enseignement classique, organise autour de l’apprentissage des 

langues anciennes, latin et grec, offre aux enfants des notables une 

formation adaptée à leur futur état. Indifferent au monde réel, les 

humanités exaltent une Antiquité idéale, ses valeurs et ses discours. 

Vecues dans le meilleur des cas comme une ascese intellectuelle et 

morale, ouvrant sur un monde d’essences superieures, ells favorisent, 

au pire un pur et simple psittacisme. Dans tous les cas, l’enseignement 

classique redouble a barreira sociale du pouvoir et de l’argent em 

inoculant à l’élève, avec une langue, une culture et un diploma, la 

certitude intime de as distinction sociale (BELHOSTE, 1990, p. 375). 

Os estudos no liceu seriam, sobretudo, uma alavanca social: “o ensino 

secundário define-se fundamentalmente nivelando-se por cima, e sua maior ou menor 

abertura para as ciências não alterou sua função principal de preparação para os estudos 

superiores [...]” (PETITAT, 1994, p. 172). Este projeto do liceu napoleônico, 

organizado em classes subsequentes
15

 trouxe de volta os internatos, suprimidos nas 

Escolas Centrais. Esta característica, além de elitizar ainda mais os estudos desenvolveu 

possibilidades a uma nova pedagogia humanista: a aula, com duas seções quotidianas de 

aproximadamente duas horas, ministrada pelo professor; e o estudo, momento em que 

os alunos desenvolvem seus trabalhos sob a supervisão dos mestres de estudo 

(SAVOIE, 2007, p. 13). Havia alunos externos, mas eles tinham apoio de professores 

em outros lugares como, pensões privadas ou casas de professores particulares. 

O projeto de 1802 não pretende ganhar terreno nem oferecer para 

todos uma instrução garantida pelo Estado. Pretende, sim, fazer 

escolas suficientemente bem cotadas por seus professores, seus alunos 

e a força de seu ensino, para que possam impor seu modelo a todas 

aquelas que propõem estudos da mesma ordem. Pretende, aliás, criar 

um laço entre as outras escolas e os liceus, recrutando nelas os futuros 

alunos do governo, isto é, os bolsistas nacionais que fornecem a cada 

liceu sua clientela fundamental (SAVOIE, 2007, p. 15). 

Esta organização conferiu ao liceu um status nato, a existência das chamadas 

escolas secundárias, fizeram-no se tornar uma alavanca para o nível superior, pois 

dentro de sua organização, o nível superior já era contemplado com professores que 

pertenciam à cátedra das faculdades de letras e ciências. 

                                                                                                                                               
do syllabus era mais científica; o Quadrivium, ou encontro de quatro caminhos, incluía aritmética, 

geometria, astronomia e música” (LOYN, 1990, p. 32) 
15

 As salas do liceu eram numeradas da oitava à primeira, em ordem decrescente, significava que o aluno 

que alcançasse a primeira classe estava no último ano. 
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[...] Para dar uma educação comum às elites sociais, dispensa uma 

cultura geral abstrata e desinteressada, fundamentada nas 

humanidades, preparando, ao mesmo tempo, uma parte dos seus 

alunos para o bacharelado, indispensável para entrar na faculdade e 

nas “escolas do governo”, chamadas frequentemente de “grandes 

escolas” a partir de 1880 (LUC, 2007, p. 197). 

Durante todo o século XIX, as investidas do Estado Francês em montar um 

sistema de ensino estatal, não público, mas que seguisse as normativas políticas levou à 

crise dos internatos, dos liceus e das escolas secundárias (estas que passaram a se 

chamar escolas comunais em meados do século XIX). Em 1898, houve uma convocação 

da comissão parlamentar que culminou na reforma de 1902, que modificou o número de 

séries, a forma de organização das disciplinas, o número de aulas, contudo: “O liceu 

moderno continua sendo o liceu de uma elite” (SAVOIE, 2007, p. 30). 

É importante destacar que o liceu na França não era uma exclusividade no 

ensino secundário, este era oferecido gratuitamente em outros estabelecimentos, em 

coexistência com o liceu, havia os colégios comunais, estabelecimentos privados e 

escolas diocesanas. 

A oferta de instrução secundária é muito mais ampla, pois se apóia em 

uma rede, mais densa, de colégios comunais (267 para 85 liceus, em 

1882) e de estabelecimentos privados (702 em 1882), que recebem, 

até os anos de 1970, mais alunos que o conjunto de estabelecimentos 

públicos. Mas a população escolarizada fora dos liceus continua, 

também, relativamente estável depois de um forte aumento no meio 

do século [...] (LUC, 2007, p. 202). 

Porém, como todos estes meios de ensino, ou da falta dele, o liceu permaneceu 

como instituição destinada à elite jovem francesa, com o principal objetivo: o acesso ao 

ensino superior, para a formação de profissionais liberais. Este grupo formado pelo liceu 

pode ser configurado como subelite que está intimamente ligada à elite, a minoria 

detentora do poder político. Segundo Bottomore esta sub-elite é “[...] um grupo bem 

maior que compreende, para todos os efeitos, toda a ‘nova classe média’ de funcionários 

públicos, gerentes e empregados de loja e escritório, cientistas e engenheiros, estudiosos 

e intelectuais”, orgânicos ou não (BOTTOMORE, 1974, p. 12). Nesse sentido é que 

pretende-se entender o aluno do liceu, pois o modelo francês como se verá nas páginas 

seguintes foi paradigma no Lyceu em Goiás. 
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1.2 Portugal e Brasil: inspiração de fragmentação social 

 

Durante todo o século XIX o ensino secundário francês foi influência para 

outros países europeus
16

 e suas colônias na América. Portugal se influenciou pelas 

ideias do ensino francês, mas montou o seu próprio esquema de ensino em 1836, com 

seu ensino liceal criado por Decreto publicado dia 17 de novembro e Portaria que o 

validava publicada a 15 de dezembro deste mesmo ano
17

. Observa-se no trecho do 

Decreto, assinado pela Rainha de Portugal que afirmava a necessidade de se abrir a 

instituição no reino de Portugal. 

Attendendo a que a Instrucção Secundaria é de todas as partes da 

Instrucção Publica aquella que mais carece de reforma, [...] 

Attendendo outrosim a que não póde haver illustração geral e 

proveitosa, sem que as grandes massas de Cidadãos, que não aspiram 

aos estudos superiores, possuam os elementos scientificos e technicos 

indispensaveis aos usos da vida no estado actual das sociedades; Hei 

por bem Approvar, e Decretar o Plano dos Lyceos Nacionaes, que Me 

foi offerecido pelo Vice-Reitor da Universidade de Coimbra o Doutor 

José Alexandre de Campos, e que vai assignado por Manoel da Silva 

Passos, Secretario d’Estado dos Negocios do Reino (PORTUGAL, 

1836, p. 136). 

O ensino liceal em Portugal apresentou uma organização curricular também 

humanista, porém impetrada de disciplinas científicas para a formação geral dos jovens 

portugueses. Observa-se no Decreto artigos que destacam o liceu como instituição 

especial em Portugal, pois não era a única forma aprovada pelo governo de oferecer o 

ensino secundário. Igualmente, como afirma o preâmbulo do decreto, este ensino era 

destinado aos jovens “que não aspiram aos estudos superiores”, ou seja, apesar do 

currículo em Portugal ser parecido com o da França, o liceu tinha uma responsabilidade 

diferente do liceu francês. 

No plano da Instrução Secundária, estão contempladas as seguintes disciplinas 

para o liceu, divididas em cadeiras: 1ª Gramática Portuguesa, e latina, clássicos 

portugueses e latinos; 2ª francês e inglês e suas gramáticas; 3ª ideologia, gramática geral 

e lógica; 4ª moral universal; aritmética e álgebra, geometria, trigonometria e desenho; 5ª 

geografia, cronologia e história; 6ª física, química, mecânica aplicada às artes e ofícios; 

7ª história natural dos três reinos da natureza; 8ª economia política, administração 

pública e comércio; 9ª oratória, poética, literatura clássica, especialmente a portuguesa. 

                                                 
16

 Com exceção da Alemanha que criou outro modelo, escolas chamadas de reais-ginásios, contando com 

outra organização. 
17

 A legislação Portuguesa do século XIX não obedecia a uma numeração serial, como conhecemos hoje 

no Brasil, os decretos, leis e portarias eram reconhecidos somente por sua data de publicação. 
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Neste montante de disciplinas observa-se que as línguas e as disciplinas que 

completam o quadro de humanidades estão presentes em todo o curso e aspectos 

científicos relegados apenas à sexta cadeira: física, química, mecânica aplicada às artes 

e ofícios. Este aspecto foi repassado a outras instituições de ensino secundário em 

Portugal, de acordo com o regulamento, pois apesar da liberdade para qualquer cidade 

abrir um liceu, o regulamento seria seguido de acordo com as determinações da coroa. 

Os liceus portugueses eram mantidos pela coroa, instalados em prédios públicos, 

porém, cada aluno deveria pagar no ato da matrícula 4$800 (quatro mil e oitocentos 

reis), e o mesmo valor no ato de fechamento do ano letivo (PORTUGAL, 1836). Esta 

taxa contradizia o Decreto que afirmava ser uma instrução para todos os jovens do 

reino, este sistema de ensino secundário. 

Em 1844, o texto vigente foi substituído pelo Decreto de 20 de setembro de 

1844, publicado a 28 de setembro no Diário do Governo de Portugal, o preâmbulo do 

decreto estabelecia: 

Attendendo ás urgentes necessidades da Instrucção Publica; tendo Eu 

visto, sobre este ramo de administração, o Projecto de Lei approvado 

na Camara dos Deputados; e Conformando-Me com o parecer de 

pessoas doutas e entendidas sobre as Consultas dos diversos 

estabelecimentos artísticos, litterarios, e scientificos [...] 

(PORTUGAL, 1844, p. 306). 

No Decreto de 1844 havia as determinações sobre a instrução primária, 

secundária e superior. Quanto à instrução secundária, deveria continuar nos liceus, 

porém, a partir deste ano, cada região de Portugal teria um ensino diferenciado, todos 

com um currículo básico, mas, cada uma das regiões ensinaria línguas diferentes. Por 

exemplo, o Lycêo de Lisboa teria além do currículo básico, as línguas grega, hebraica, 

francesa, inglesa, alemã e árabe, acrescido ainda de aulas de comércio, de geometria e 

de mecânica. Enquanto que no Lycêo de Coimbra não teria as aulas de comércio, a 

língua árabe, geometria e mecânica. Em cada um dos doze liceus havia diferenciações 

que demonstravam a ordem política do país e como o governo controlava a educação 

(PORTUGAL, 1844). 

No art. 73 fica estabelecido que não poderia ser empregado em nenhum lugar 

público, indivíduo algum que não tivesse o diploma do curso do liceu. Todos estes 

artigos, tanto do Decreto de 1836, quanto do Decreto de 1844, revelam aspectos 

elitisantes do liceu português, pois deixava apenas uma parte da sociedade com acesso a 

esta realidade de ensino não estendíveis a toda a população em idade escolar. Esta 

prática de exclusão de um grande grupo em relação à educação humanista proposta por 
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Portugal não é nada mais que um reflexo das políticas educacionais europeias vigentes 

no período que prevaleceram por todo o século
18

. Aqui nota-se como a sociedade tem 

uma hierarquia que Gramsci denomina de camadas sociais que se relacionam 

organicamente a fim de se sobressaírem nos aspectos econômicos, políticos e sociais. 

Em 1808 o ensino no Brasil foi dividido por d. João VI em primário, secundário 

e superior. O primeiro ensinaria a ler e escrever, o secundário continuou com o sistema 

de aulas régias e o superior surgiu com o Curso de Cirurgia na Bahia e o de Cirurgia e 

Anatomia no Rio de Janeiro, seguidos por outros cursos criados nos anos seguintes 

(GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 28). 

As referências dos liceus franceses e portugueses chegaram ao Brasil ainda no 

século XIX após a Independência e a tentativa do país em traçar suas próprias diretrizes 

legais para a educação, na Constituição de 1824 e no Ato Adicional de 1834. Houve 

uma mescla entre o previsto pelos regulamentos criados e a partir de então, o liceu 

brasileiro se tornou uma escola com raízes na Europa revolucionária e na cultura geral 

dos fidalgos portugueses que queriam criar um ensino formador da alma e do espírito do 

jovem brasileiro. 

No Brasil deste período existia uma incipiência no ensino secundário, tanto na 

Corte, na cidade do Rio de Janeiro, quanto nas outras Províncias; algumas com uma 

situação parecida com a capital, outras ainda mais carentes. Porém, tanto a Constituição 

de 1824, quanto o Ato Adicional de 1834, não proporcionaram um avanço na educação 

dos jovens brasileiros.
19

 

Após discussões, projetos elaborados e desprezados, tentativas de concurso para 

a construção de um plano de ensino para o Brasil; ainda assim, a Constituição de 1824 

não apresentou os planos educacionais. No seu título 8º, a carta magna diz: “XXXII – a 

instrução primária é gratuita a todos os cidadãos; XXXIII – Colégios e universidades 

onde serão ensinados os elementos das Ciências, Belas Artes e Letras” (BRASIL, 

1824). 

 “A educação básica ficou absolutamente relegada à iniciativa privada até o Ato 

Adicional de 1834 e a criação da universidade foi mais um motivo de emulação entre 

deputados provinciais, que proposta efetiva para a criação de estudos superiores no 

                                                 
18

 No século XX, foram realizadas duas grandes reformas no ensino secundário português, uma em 1905 

e outra em 1918. Veja nos Anexos B e C os quadros de disciplinas das reformas (CUNHA, 2002, p. 8-

11). 

19
 Cf. o estudo sobre a educação no Império Brasileiro de Maria de Lourdes Mariotto Haidar. 
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Brasil” (CHIZZOTTI, 2001, p. 50). Somente após o Ato Adicional de 1834 foram 

efetivadas providências na organização do ensino secundário. As cadeiras avulsas 

estabelecidas pela Reforma Pombalina foram agrupadas em algumas províncias e 

chamadas de liceus, os primeiros em Rio Grande do Norte, em 1835, na Bahia e na 

Paraíba em 1836 (HAIDAR, 1972, p. 22). Porém, estas iniciativas isoladas não 

conferiram uma organização ou mesmo um sistema de ensino brasileiro. O que não 

ocorreu nem mesmo com a criação do Colégio Pedro II, instituição pública que serviria 

de modelo para as províncias que se interessassem em desenvolver o ensino secundário. 

Pelo decreto de 2 de dezembro de 1837 o Seminário de São Joaquim do Rio de Janeiro, 

foi transformado em estabelecimento de instrução secundária, o Colégio Pedro II. Nele 

seriam ensinadas as línguas latina, grega, francesa e inglesa, retórica e os princípios 

elementares de geografia, história, filosofia, zoologia, mineralogia, botânica, química, 

física, aritmética, álgebra, geometria e astronomia (BRASIL, 1837).  

Todas estas disciplinas de caráter humanista revelam o quanto o regulamento 

francês influenciou a criação do Colégio de Pedro II. Interessante constatar que pela 

força do Ato Adicional de 1834, o ensino secundário e primário no Brasil ficou 

descentralizado e não havia nenhuma legislação na época que normatizasse a nível 

nacional e nem local que estruturasse esses níveis de ensino. Devido a esta lacuna na 

política educacional brasileira no século XIX compreende-se porque o Colégio Pedro II 

foi o paradigma do ensino humanista destinado á formação da elite e da intelectualidade 

brasileira. 

A criação do Colégio Pedro II em 1837 foi a ação do governo imperial brasileiro 

para criar um ensino de nível secundário no país capaz de educar os jovens de 11 a 18 

anos e lhes proporcionar embasamento suficiente para o ingresso futuro em cursos 

superiores, no Brasil ou na Europa, prática comum entre os filhos das famílias mais 

ricas residentes aqui. Após a abertura da instituição, as províncias, assim como indicava 

o Ato Adicional de 1834, iniciaram a criação de instituições de ensino que, copiando o 

modelo proposto no Rio de janeiro também educaria os jovens filhos das famílias 

abastadas de suas regiões. 

Art. 10 - Compete às mesmas Assembléias legislar: [...] § 2 - Sobre 

instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não 

compreendendo as faculdades de medicina, os cursos jurídicos, 

academias atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos 

de instrução que, para o futuro, forem criados por lei geral (BRASIL, 

1834). 
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O quadro abaixo, trás a ordem de criação dos liceus brasileiros, bem como suas 

localizações. Observa-se que nos primeiros 10 anos de aplicação das prerrogativas 

abertas pelo Ato Adicional foram oficializados 21 (vinte e um) institutos com a 

roupagem de ensino secundário, mas nem todos com a organização almejada por um 

liceu, pois o regime de aulas avulsas foi ainda difundido por algumas escolas durante 

todo o século XIX. 

 Instituição Educativa Local Data 

1 Ateneu Rio Grande do Norte 1834 

2 Lyceu Paraybano Paraíba 1836 

3 Lyceu da Bahia Bahia 1836 

4 Lyceu de Pernambuco Pernambuco 1837 

5 Colégio de Santa Catarina Santa Catarina 1837 

6 Colégio de Pedro II Rio de Janeiro 1837 

7 Lyceu do Maranhão Maranhão 1838 

8 Lyceu Imperial Rio de Janeiro 1839 

9 Colégio Minas Gerais 1839 

10 Lyceu do Pará Pará 1841 

11 Lyceu do Ceará Ceará 1844 

12 Lyceu do Espírito Santo Espírito Santo 1845 

13 Lyceu do Piauí Piauí 1845 

14 Lyceu Dom Afonso Rio Grande do Sul 1846 

15 Lyceu de Curitiba Paraná 1846 

16 Lyceu de Taubaté São Paulo 1846 

17 Lyceu de Goyaz Goiás 1846 

18 Lyceu de Sergipe Sergipe 1847 

19 Lyceu do Mato Grosso Mato Grosso 1848 

20 Lyceu de Alagoas Alagoas 1849 

21 Lyceu do Amazonas Amazonas 1859 
Quadro 1  Liceus criados no Brasil no século XIX 

Fonte: BRETAS, 2001, p. 207-208. 

O Regulamento n. 8 do Colégio Pedro II, publicado em 1838, estabelecia todos 

os detalhes da instrução secundária que seria oferecida ali (BRASIL, 1838). Um dos 

aspectos do regulamento francês que influenciou o Brasil, é a distribuição dos alunos. 

Tal qual está definido no art. 49 do Regulamento ficou estabelecido que o: “O Collegio 

he dividido, quanto ao estudo, em oito Aulas, a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª”, 

assim como no Lyceu Luis-Le-Grand e nos outros liceus franceses (BELHOSTE, 1990, 

p. 375). 

Os Estatutos do Imperial Collegio de Pedro II aprovados pelo 

Regulamento n. 8 de 31 de janeiro de 1838 foram organizados com 

base nos estatutos dos liceus franceses. Segundo seu criador, o 

Ministro da Justiça e Interino do Império, Bernardo de Vasconsellos, o 

regulamento era uma adaptação dos que regiam os liceus da França, 
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sendo que muitas das disposições eram cópias literais (VECHIA, 

2003, p. 27). 

Os regulamentos sofreram durante o século XIX alterações que significaram 

remodelação de disciplinas, de carga horária e na organização do pessoal, entre outras. 

Em 1841 ocorreu a reorganização das disciplinas de suas respectivas séries e outras três 

reformas nos anos de 1870: em 1870 – a Reforma Paulino de Souza; a reforma em 1876 

– Decreto n. 6.130; e em 1879 – a Reforma Leôncio de Carvalho. Estes textos legais 

serão apresentados a seguir. Todas estas reformas reforçaram o ensino humanista e 

deixaram o ensino secundário cada vez mais distante da classe popular e as classes 

abastadas com ainda mais condição de exercer o poder político e intelectual dentro da 

sociedade brasileira. 

Os programas de ensino do Colégio Pedro II demonstram como a 

força da cultura clássica humanista serviu de eixo articulador dos 

estudos, embora com a presença das ciências (matemáticas, história 

natural, física, química), que conferiam um caráter enciclopédico 

(também espírito das humanidades) ao currículo. Esse aspecto 

associado à ideia de formação integral, com as ciências, as letras e as 

artes, não impedia que o passado clássico, com os textos gregos e 

latinos (e o ensino de história universal) predominasse por muito 

tempo no plano de estudos (GASPARELLO, 2003, p. 3). 

A tentativa de organização de um sistema educacional brasileiro e goiano no 

século XIX seguiu a tradição francesa. Mesmo que não tenha sido efetivado um sistema 

educacional no Brasil, o ensino secundário foi responsável pela formação e construção 

da intelectualidade brasileira. As províncias, influenciadas pela leva de escolas 

secundárias, cada uma a seu tempo, criaram seus liceus, uns já com organização igual à 

do Colégio de Pedro II, outras apenas reuniram as aulas avulsas em um prédio, sob a 

direção de uma pessoa e as chamava de liceu.  

 

1.3 A escola secundária em Goiás 

 

O Lyceu de Goyaz, o 17º na ordem de criação, foi criado pela Lei n. 9 de 20 de 

junho de 1846 e instalado em 23 de fevereiro de 1847, e durante todo o restante do 

século XIX, a apatia beirava a instituição que não era mais que uma reunião de aulas 

avulsas, ministradas primeiramente em casa nos fundos da Casa da Fazenda. Sem sede 

própria o Lyceu ficou refém de empréstimos de prédios públicos até o ano de 1857, 

quando foi transferido para casa doada pelo Dr. Corumbá
20

 para abrigar tal instituição. 

                                                 
20

Dr, Corumbá, João Gomes Machado Corumbá, matemático formado em Lisboa e morador da cidade de 
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Nos Relatórios de governo da Província de Goyaz constam alguns detalhes de como 

estava organizado o Lyceu, desde a sua criação até o início do século XX. Diante desses 

relatórios percebeu-se que em todos os anos, porém, a lamentação dos governantes 

goianos era de que a apatia por que passava a instituição atrapalhava seu crescimento, 

pois a falta de professores qualificados, de matrículas e estrutura levavam a instituição a 

se arrastar na tentativa de sucesso. 

Em 1845 e 1846, a espera pelo ensino secundário era notória e os governantes 

goianos entendiam que, seria este grau de ensino responsável por “[...] inspirar nos 

meninos os princípios de Moral, o amor ao trabalho [...]” (MASCARENHAS, 1845, p. 

14).  A reunião das aulas avulsas, que em Goiás eram somente de latim, e a criação de 

outras cadeiras, deixaram os governantes da província animados com o futuro do 

ensino.  

Em 1846, o ensino secundário goiano se resumia a 4 cadeiras avulsas de 

gramática latina, uma na Cidade de Goyaz, ocupada pelo Padre José Ribeiro Dantas de 

Amorim contando com 31 alunos, uma em Meiaponte - atual Pirenópolis, ocupada por 

Braz Luiz de Pinna Junior com 21 alunos, uma na Vila Arraias - atual Cidade de 

Arraias, ocupada pelo Padre Francisco Pires do Frade, com 21 alunos, uma na Vila de 

Catalão e outra na Vila de São José, sem alunos (RAMALHO, 1846). Estes primeiros 

professores nos deixam uma amostra de como a Igreja esteve presente na educação e 

integrou a formação do intelectual goiano. Isto possibilita confirmar a afirmação de 

Gramsci sobre o clero como grupo integrante da classe dominante, e que esse representa 

uma parte dos intelectuais em uma sociedade, principalmente se esta foi uma sociedade 

com características rurais acentuadas, seja pelos aspectos econômicos ou de organização 

da cidade. 

Com a criação do Lyceu de Goyaz em 20 de junho de 1846, além da cadeira de 

Gramática Latina, foram criadas as de Francês, Geometria, Retórica e Poética, Filosofia 

e História, como se vê, todas voltadas ao humanismo. Reunidas sob a direção de Padre 

Emigdio Joaquim Marques
21

. As cadeiras criadas durante todo o século XIX não foram 

                                                                                                                                               
Goiás, doou em testamento de 1844, seus bens para a Província e no mesmo documento destinou 2 casas 

de sua propriedade para a instalação do Lyceu de Goyaz, com a exigência de fosse oferecida uma cadeira 

de geometria na instituição. O testamento só foi efetivamente executado em 1857 por desacordos entre a 

província de Goiás e o Ministério do Império, mantenedor dos bens deixados por Corumbá. Cf. 

BARROS, 2006; BRETAS, 2001, p. 195-204. 
21

 O padre exerceu a direção do Lyceu até 1854 e era  frequentemente substituído por Vicente Moretti 

Foggia, professor de aritmética e secretário da instituição, que cumpriu a função de diretor interino em 

várias ocasiões. foram diretores nos anos seguintes também, o Sr. Felipe Antonio Cardoso de Santa Cruz,, 

Sr. Joaquim Félix de Souza, Antonio José de Castro, Bendito Félix de Souza, Cônego Joaquim Vicente de 
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preenchidas totalmente, uma ou outra sempre se achavam vagas, ou por falta de 

professores, ou por falta de alunos. A instituição foi estabelecida por legislação 

estadual, foram contratados professores, mas a organização interna ainda era feita com o 

sistema proposto por Pombal, as aulas avulsas. O seu primeiro regulamento foi 

aprovado pela resolução n. 21, de 7 de julho de 1850, foram criadas seis cadeiras: latim 

em prosa e verso; francês em prosa e verso; retórica e poética; filosofia – lógica, 

metafísica, ética; aritmética e geometria; história e geografia. 

Apesar de alguns dos professores serem padres e o primeiro diretor também ter 

sido padre e ficado no cargo por 16 anos, o Lyceu nunca foi uma instituição religiosa, 

apenas contou com a participação da Igreja na medida em que o Estado brasileiro 

permitiu, principalmente nos anos imperiais, já que após a República esta relação foi 

sempre marcada por conturbadas disputas, e a carência de formação de professores 

sempre foi um dos vetores da inserção do clero na escola pública. 

Era necessário à escola adaptar ou não o ensino religioso no seu currículo 

oficial, mesmo que a religião católica nunca tenha se afastado completamente das salas 

de aula. A oposição entre ideais políticos esteve presente também no Lyceu já que os 

seus professores eram, em boa parte, envolvidos na política local, veja-se o caso de 

Felix de Bulhões, ainda nos anos de 1869, professor de História e Geografia e opositor 

ao presidente da província.
22

 

No quadro 2 abaixo apresenta-se a grade curricular do Colégio Pedro II, 

estabelecida pelo Regulamento n. 8 de 31/01/1838,  Percebe-se a diferença quanto à 

organização do Lyceu de Goyaz que continuou com as disciplinas das cadeiras já 

citadas por todo o século XIX. A seriação do Colégio Pedro II aconteceu logo nos seus 

primeiros anos de funcionamento, proposta modificada por seus regulamentos, sempre 

com a intenção de aprimorar o estudo das línguas e das ciências, influenciados ora pelos 

franceses, ora pelos alemães, ou pelos suíços. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Azevedo, João augusto de Pádua Fleury, Coriolano Augusto de Loyola, Jerônimo José de Campos 

Curado Fleury. (BRETAS, 2001, p. 345). 
22

 Cf. Tese de Doutorado de Mirian Bianca Amaral Ribeiro, Cultura Histórica e História ensinada em 

Goiás (1846-1934), p. 66-69. 
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 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

7ª 

série 

8ª 

série 

Total 

do 

curso 

1
23

 Francez - - 1 2 2 - - - 5 

1 Gramatica Nacional 5 4 - - - - - - 9 

1 Grego - - 3 5 5 5 - - 18 

1 Inglez - - - 2 2 1 - - 5 

1 Latim 5 5 10 10 10 10 - - 50 

1 Rhetorica e Poetica - - - - - - 10 10 20 

2 Matemática – Álgebra - - 5 - - - - - 5 

2 Matemática – Arithmetica 5 5 1 - - - - - 11 

2 Matemática – Geometria - - - 2 2 - - - 4 

2 Matemática- 

Trigonometria/Mecânica 

- - - - - - 6 3 9 

3 Astronomia - - - - - - - 3 3 

3 Ciências Físicas – 

Química e Física 

- - - - - 2 2 2 6 

3 História Natural – 

Zoologia, Botânica, 

Mineralogia 

- - - 2 2 - - - 4 

4 Geographia 5 5 1 - - - - - 11 

4 História - - 2 2 2 2 2 2 12 

5 Desenho  - - - - - 2 2 2 6 

5 Musica vocal 2 2 2 - - - - - 6 

6 Philosophia - - - - - - 10 10 20 

 Total por série 22 21 24 25 25 22 32 32  

Quadro 2 Organização curricular do Collegio Pedro II - 1838 

Fonte: BRASIL. Regulamento n. 8 de 31 de janeiro de 1838. Contém os Estatutos para o Collegio Pedro Segundo. 

Brasil: Coleção de Leis do Império, 1838. Artigo 117. 

O ensino no Colégio Pedro II foi dividido em oito anos e, teria em seu currículo 

todas as classes de disciplinas, das línguas às filosofias, passando pelas matemáticas, 

ciências, história e artes. Para o seu estudo foram contempladas dezoito disciplinas em 

204 aulas de segunda a sexta-feira para todo o curso secundário, numa média de 25 

aulas semanais por série. O aluno formado por um estabelecimento com tal currículo 

seria um aluno com formação básica em línguas, já que das 204 horas, 107 eram de 

línguas; as ciências teriam apenas treze das aulas totais, ou seja, ainda não seria o centro 

do currículo. 

Levando em consideração que a idade dos alunos deste grau de ensino era de 12 

a 18 anos, pode-se com certeza afirmar a seriedade proposta pelos estudos, já que o 

curso se fazia com 18 disciplinas de cunho humanista, com a intenção de formar o 

homem erudito, ou um jovem pensante, capaz de se tornar um cidadão pleno para a 

atuação na sua sociedade. Os conhecimentos básicos de línguas, matemática, e história 

eram, aos olhos dos responsáveis pela elaboração dos currículos, suficientes para o 

                                                 
23

 Foi seguido um padrão de classificação das disciplinas deste e de todos os quadros de disciplina neste 

texto. As disciplinas foram numeradas de acordo com as seguintes categorias: 1. Línguas e literaturas; 2. 

Matemáticas; 3. Ciências físicas e naturais; 4. Histórias e geografias; 5. Artes; 6. Filosofia e outras. 
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cumprimento do objetivo de formação do curso secundário. Relevante também é a 

quantidade de aulas de filosofia das últimas classes, 10 aulas semanais dedicadas aos 

estudos filosóficos seriam suficientes para um bom estudo básico da disciplina. Porém, 

por razões práticas, a maioria dos alunos não chegava ao final do curso, já que era 

dispendioso ao estudante que não ingressaria no ensino superior, este não chegava a se 

esforçar tanto a ponto de cumprir todas as exigências do curso, abandonando-o antes de 

conclui-lo. 

Durante todo o restante do século XIX, o Lyceu de Goyaz ainda continuou como 

uma instituição com aulas avulsas, aglomeradas num mesmo estabelecimento. Este 

currículo apresentado no quadro 2 de 1838 não foi aplicado no Lyceu, e pode-se afirmar 

que a falta destas normatizações em Goiás impediram um crescimento da educação 

secundária que acompanhasse a evolução da capital imperial. No Lyceu de Goyaz a 

seriação só aconteceu em 1905. As disciplinas ministradas, desde 1838, eram as 

mesmas citadas anteriormente com acréscimos temporários de cadeiras como Geografia, 

Aritmética e Geometria, Filosofia, Desenho, Contabilidade. Observando as disciplinas 

de 1838 e 1841 do Colégio Pedro II
24

, percebe-se a distância do Lyceu de Goyaz em 

relação ao ensino proposto pelo modelo de educação secundária a ser seguido no Brasil. 

Os problemas do Lyceu de Goyaz eram muitos e por todo o século XIX 

continuaram. Em 1847, primeiro ano de funcionamento, a maior dificuldade aos olhos 

dos governantes da Província era “[...] os professores faltos de conhecimentos 

especiaes, e mais guiados pelo mesquinho lucro de seus ordenados, do que pelo amor de 

cultivar os talentos da mocidade [...]” (MASCARENHAS, 1847, p. 75). Contudo, não 

se vê em nenhum documento do período qualquer iniciativa por parte do governo na 

formação dos professores em Goiás, há apenas menção de se contratar professores 

qualificados de outras regiões. 

No ano de 1848 foi levada às discussões dos deputados a necessidade de se criar 

uma cadeira de teologia moral, no entanto isto não foi feito por todo o séc. XIX. 

Contudo, a cadeira de música foi criada em 1858, e fez parte da instituição por todo o 

século, ora instalada no prédio do Lyceu, ora em casa de professores ou outros locais. 

O modelo criado pelo Colégio Pedro II só começou a ser utilizado em alguns 

aspectos em 1858, contudo, as intenções de equiparar o Lyceu à instituição da Corte não 

deixaram os papéis ou as discussões dos deputados e professores. Os problemas a serem 

                                                 
24

 Cf. no Anexo D a mudança proposta no Regulamento de 1841. 
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resolvidos com professores, e a falta de alunos pela inexistência de um internato na 

cidade, eram usados pelo governo goiano para qualquer iniciativa de melhoria curricular 

na instituição fosse feita, dificultando a formação dos alunos em todos os seus aspectos, 

já que os ensinamentos oferecidos não permitiam uma boa formação propedêutica, não 

sendo suficiente para o ingresso no ensino superior, o objetivo principal da instituição. 

Em 1863, o Presidente da Província José Vieira Couto de Magalhães externou seus 

sentimentos em relação ao Lyceu. 

Está muito longe o primeiro destes estabelecimentos do fim que se 

teve em vista com a sua creação, não porque o digno Director Geral de 

Instrucção Publica e seos collegas do magisterio não procurem pelos 

meios a seo alcance fazer com que elle prospere. Não é por culpa 

d’elles, é índole d’estas instituições, organisadas sob o plano 

imperfeito em que se acha a nossa, dar fructos chochos que nem um 

valor tem alem do de illudir e enganar aos que são pouco avisados e 

prudentes (MAGALHÃES, José, 1863, p. 220). 

Vários textos estudados mostram as contradições entre o que era proposto e o 

que era de fato praticado no Lyceu goiano, tão distante da corte e mais ainda da França. 

A citação acima leva à reflexão sobre as contradições existentes nos discursos dos 

governantes apresentados em seus relatórios. Isto deixa à mostra a característica que o 

Lyceu adquiriu transformando-se em um dos instrumentos de manipulação dos líderes 

goianos. 

Declarações veementes como esta se fazem presentes em vários relatórios de 

presidentes de Província ou de inspetores de instrução, o que é compreensível pois, 

esses documentos são instrumentos que estão a serviço da política, seja para justificar 

ou criticar realizações de gestões governamentais. Tendo bem claro isto e a despeito 

disso nos revela a realidade do Lyceu neste momento. A partir da análise desses 

relatórios vê-se que há uma pequena demonstração de melhoria quando os exames de 

preparatórios são aplicados no cenário das províncias, tão suficientes para o governo 

imperial como quanto insuficientes para alunos de tais regiões. O que ocorria nos 

exames provinciais era que só eram oferecidos exames das disciplinas ministradas na 

instituição local, o que no caso do Lyceu de Goyaz não eram as mesmas do Colégio 

Pedro II, ou seja, o aluno que ingressaria no curso superior do Rio de Janeiro, por 

exemplo, teria que prestar outros exames na corte, para concluir com êxito os requisitos 

para o curso superior. 

As reformas, do século XIX, no Colégio Pedro II coordenaram de forma 

significativa as diferenças entre o ensino ministrado nesta instituição e nas instituições 
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das províncias. A partir de 1854, o Colégio Pedro II foi regulado com seriação e uma 

organização escolar definida, enquanto que as províncias tiveram os exames de 

preparatórios como norma estabelecida, podendo as que se interessassem igualar os seus 

regulamentos ao do Colégio, porém as exigências eram por vezes inatingíveis por liceus 

como o de Goyaz, precariamente instalados. Há exemplos claros dessa diferenciação na 

justificativa dos decretos que baixam os regulamentos: “Hei por bem que os 

regulamentos da Instrucção primaria e secundaria do município da Côrte, os dos exames 

de preparatórios nas províncias, e os estatutos das Faculdades de Medicina e da Escola 

Polytechnica [...]” (BRASIL, 1879). Os exames de preparatórios serviram de entrave 

para o desenvolvimento do ensino liceal na Província de Goyaz, por permitirem que os 

alunos não se vinculassem definitivamente à instituição, prestassem exames parcelados 

de uma ou mais disciplinas. 

Nos decretos imperiais os exames de preparatórios foram regulamentados pela 

primeira vez na chamada Reforma de Couto Ferraz, no Decreto n. 1.331A de 17 de 

fevereiro de 1854. Neste documento foram estabelecidas normas gerais para a instrução 

no Império, nota-se a contraposição entre o ensino secundário na Côrte e o ensino das 

aulas avulsas, - praticadas também no Lyceu de Goyaz. No decreto consta, em seu art. 

112, a seguinte determinação: 

Os discípulos das aulas e estabelecimentos particulares de instrucção 

secundaria serão admittidos todos os annos, no mez de Novembro, a 

exames públicos por escripto das matérias que são requeridas como 

preparatórios para a admissão nos cursos de estudo superiores. [...] Os 

alumnos que nelles se distinguirem terão os seguintes prêmios, que 

serão graduados naquellas instrucções: 1º isenção de direitos de 

matricula no Collegio de Pedro II para tomar o grão de Bacharel, 

querendo-o. 2º a mesma isenção das Academias de ensino superior. 3º 

Preferencia de admissão no dito Collegio como repetidores (Brasil, 

1854) (grifos nossos). 

O que poderia ser entendido como regalias propostas no decreto reafirmam a 

condição privilegiada dos estudos realizados nas Províncias. Notoriamente, quem se 

saísse bem teria que repetir seus estudos caso se interessasse no diploma de bacharel 

oferecido apenas no Colégio Pedro II. Não fica claro na legislação o lugar dos exames, 

porém, nota-se com o acompanhamento de regulamentos específicos para a realização 

de tais exames, que se realizavam no município da Côrte, exclusivamente no Colégio 

Pedro II até os anos de 1879, quando a nova legislação, a Reforma de Leôncio de 

Carvalho, previu a realização destes exames nas Províncias. Exemplos de 
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regulamentação destes exames estão nos Decretos n. 4.259 de 10 de outubro de 1868, e 

o Decreto n. 4.430 de 30 de outubro de 1869, que diziam em seu Art. 1º: 

No dia 3 de Novembro do corrente anno abrir-se-há, na Secretaria da 

instrucção publica primaria e secundaria do Municipio da Corte, a 

inscripção dos alumnos das escolas publicas e dos collegios e 

professores particulares, que pretenderem fazer exame das matérias 

exigidas como preparatórios para a admissão nos cursos de estudos 

superiores do Imperio (BRASIL, 1868; 1869). 

Tais exames se limitavam ao Município da Corte até 1873, quando o Decreto n. 

5.429 de 2 de outubro de 1873, estendeu os privilégios de realização dos exames de 

preparatórios a todas as Províncias, “Attendendo à necessidade de desenvolver o ensino 

secundário nas Provincias onde não há Faculdades, e facilitar aos estudantes os meios 

de fazerem os respectivos exames [...]”. 

No Lyceu de Goyaz, os exames foram feitos pela primeira vez em 1875 (ASSIS, 

1876, p. 85), no qual foram inscritos 6 alunos em exames de Português, Frances, Latim 

e Geografia. A partir de então, os exames foram realizados anualmente no Lyceu de 

Goyaz. As mudanças projetadas para o ensino secundário, que eram denominadas pelo 

governo imperial, aparecem na documentação goiana com um ou dois anos de atraso, e 

não é diferente no caso dos exames de preparatórios, que só aconteceu dois anos depois 

da publicação do Decreto de n. 5.429 de 1873, esta realidade foi vista todas as vezes que 

uma nova regra era criada no Rio de Janeiro. 

Em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho, pelo Decreto n. 7.247 de 19 de abril 

de 1879, reformulou o ensino primário e secundário no município da corte e o superior 

em todo o império; ficou conhecida como a Reforma do ensino livre. Este decreto 

reafirmou o principio descentralizador do ato adicional de 1834 e eximiu o governo 

imperial de organizar o ensino secundário em todo o território, pois afirmou em seu Art. 

1º: “É completamente livre o ensino primário e secundário no município da Côrte e o 

superior em todo o Império, salvo a inspecção necessária para garantir as condições de 

moralidade e hygiene.” Da mesma forma estabeleceu a prerrogativa de equiparação às 

instituições de ensino secundário das Províncias ao Colégio Pedro II. 

Art. 8, inciso 1º Conceder as prerrogativas de que goza o Imperial 

Collegio de Pedro II aos estabelecimentos de instrucção secundaria 

que seguirem o mesmo programa de estudos e, havendo funccionado 

regularmente por mais de 7 annos, apresentarem pelo menos 60 

alumnos graduados com o bacharelado em letras (BRASIL, 1879). 

Especialmente no que se refere ao número de alunos, Goiás não conseguiu 

atender durante muitos anos essa exigência, pois não havia número suficiente de 
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bacharéis formados na instituição por fatores como os exames de preparatórios, a falta 

de internato, entre outros. 

Essas determinações de equiparação abriram às instituições de ensino secundário 

de todo o Império prerrogativas já pedidas pelos seus dirigentes. Na Província goiana a 

equiparação foi requerida pela Assembleia Legislativa algumas vezes, em sessões 

ordinárias, mas os pedidos foram negados por não cumprirem todas as exigências do 

regulamento, ora as instalações físicas, ora a qualificação de professores, exigida por 

um governo que não proporcionava nenhuma iniciativa na área de formação de 

professores. Porém, a legislação nacional não afetou diretamente o Lyceu de Goyaz, a 

equiparação não foi concedida e a Província fez duas reformas de instrução locais, a 

Reforma Cruz de 1882 com a resolução n. 676 de 03/08/1882 e a Reforma Silvério de 

1886, Resolução Estadual n. 746 de 12/04/1886. A reforma Cruz tirou o nome do Lyceu 

e o denominou como curso anexo à Escola Normal, recém-criada. Causando vários 

transtornos com esta mudança, Genesco Ferreira Bretas fala de um destes transtornos 

quando afirma que: “A convivência respeitosa entre moças e rapazes no mesmo 

estabelecimento não era ainda possível naquela época” (2001, p. 326). 

No final do período imperial os exames de preparatórios, feitos tanto na Corte 

quanto nas Províncias, receberam nova legislação, com o Decreto n. 9.647 de 2 de 

outubro de 1886, fixando principalmente que o conteúdo dos exames, em Províncias 

que possuíam liceus, seria o ministrado nestes estabelecimentos, e não o do Colégio 

Pedro II. Avanço esperado, já que os estudantes que se candidatavam aos preparatórios 

sempre precisavam contar com a ajuda de preceptores particulares que eram os próprios 

professores do Lyceu. Estas aulas eram requeridas pelos alunos a fim de conseguirem 

aprovação nos exames preparatórios que cobravam disciplinas não oferecidas nas 

cadeiras da instituição goiana. 

Em 1886 foram revistas as decisões da Reforma de 1882, a Resolução n. 746 de 

10 de abril de 1886 devolveu o nome ao Lyceu com as prerrogativas antigas. Porém, foi 

permitida a matrícula de moças, desde que fosse destinado a elas um local específico 

para os intervalos, longe dos rapazes. Uma segunda tentativa de seriação foi tomada, 

contudo a Reforma foi tão criticada que não houve condições de aplicação efetiva da lei. 

O que o Liceu queria era ser tão somente um estabelecimento de 

preparação para as escolas superiores, onde pudessem formar-se nas 

cadeiras “nobres”. Nada de estudantes de comércio, ou de magistério, 

carreiras consideradas inferiores, sentados com eles nos mesmos 

bancos, em “promiscuidade” (BRETAS, 2001, p. 328). 
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Os anos de 1880 foram de efervescência política em Goiás e no Lyceu, 

mudanças radicais – transformá-lo em escola de comércio, por exemplo, foram 

propostas à Instituição, não vingaram, pois, a força intrínseca da elite da Província em 

relação ao ensino secundário propedêutico conseguiu preservar os antigos padrões do 

Lyceu de Goyaz, que com a Proclamação da República voltou aos moldes anteriores. O 

final do Império deixou na apatia o ensino secundário no Lyceu de Goyaz; os jovens 

não se interessavam tanto assim pelo ensino e a falta de um internato, dificultava o 

acesso de rapazes de outras cidades. Observa-se no gráfico a evolução do número de 

alunos da instituição desde a sua criação até o ano de 1877. 

 

Gráfico 1 Número de alunos do Lyceu de Goyaz de 1847 a 1877 

 Fonte: Relatórios de Governo, Coleção Memórias Goianas. V. 4 a 15 

45 

56 

100 

83 

104 

84 

75 
79 

112 

106 

86 

76 

58 58 

103 

80 

86 

67 

99 
103 

126 

102 

11 

106 
103 

45 
49 

105 

0

20

40

60

80

100

120

140

1
8

4
7

1
8

4
8

1
8

4
9

1
8

5
0

1
8

5
1

/1
8

5
2

1
8

5
2

/1
8

5
3

1
8

5
3

/1
8

5
4

1
8

5
4

/1
8

5
5

1
8

5
6

/1
8

5
7

1
8

5
7

1
8

5
8

1
8

5
8

/1
8

5
9

1
8

5
9

/1
8

6
0

1
8

6
1

1
8

6
2

1
8

6
3

1
8

6
4

1
8

6
6

1
8

6
8

1
9

6
9

1
8

7
0

1
8

7
1

1
8

7
2

1
8

7
3

1
8

7
4

1
8

7
5

1
8

7
6

1
8

7
7

Número de Alunos



51 
 

Nota-se uma oscilação nas matrículas nos anos imperiais, e observa-se que 

apesar de alguns anos apresentarem um grande número de matrículas, este número nem 

sempre representa a totalidade de alunos matriculados, já que o que ocorria eram aulas 

avulsas. Os relatórios de governo apresentavam o total de matrículas em todas as aulas, 

não coincidindo com o real número de estudantes que frequentavam a instituição. Este 

número variava, já que o aluno poderia se matricular em apenas uma das cadeiras de 

cada vez, ou em todas ao mesmo tempo, isto dependeria da sua disponibilidade em se 

prestar aos estudos e às vagas oferecidas pelos mestres, bem como o desempenho 

educativo de cada estudante. Infelizmente estes dados reais não foram registrados na 

documentação oficial, e os registros do Lyceu deste período foram deteriorados pelo 

tempo, pois, não contaram com uma conservação suficiente para a sua preservação. 

Também não há dados de matrícula do ano de 1878 a 1888. 

A organização do Lyceu de Goyaz, a mesma praticamente dos primeiros anos de 

seu funcionamento, viu o Império acabar no Brasil e transformações políticas e 

educacionais serem propostas. Os tempos da República tinham implícitos, uma nova 

roupagem, novas expectativas e uma nova instituição educativa deveria ser montada 

para receber as novas políticas. 

A formação do Lyceu de Goyaz nestes anos imperiais teve como prerrogativa e 

fim a criação de um intelectual do tipo tradicional em Goiás, o intelectual erudito, com 

formação geral de elite, já que os representantes do clero na Província eram os 

detentores de tal posto. Segundo Gramsci:  

Forma-se assim, historicamente, categorias especializadas para o 

exercício de função intelectual, forma-se em conexão com todos os 

grupos sociais, mas, sobretudo em conexão com os grupos sociais 

mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em 

ligação com o grupo social dominante (GRAMSCI, 2004, p. 18-19). 

A formação de um aluno que seria Bacharel em Letras significava ao povo 

goiano criar um novo grupo na cidade que seria responsável pelo futuro da Província, 

com a preservação das forças oligárquicas e de toda a situação política criada neste 

século. Por este motivo afirma-se ser o intelectual do tipo tradicional, segundo o 

conceito gramsciano o responsável pela perpetuação da situação social que se fazia 

presente em Goiás. 
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1.4 Lyceu de Goyaz e a República: o ensino secundário seriado em Goiás 

 

A República brasileira foi proclamada sob os olhos ineptos dos brasileiros que, 

em sua grande maioria, não tinham a dimensão real do acontecimento contrabalançado 

por uma elite defensora do regime abortado e outra fiel aos preceitos de renovação que 

traria a República à sociedade brasileira. O novo regime deveria ter também uma nova 

sociedade civil, a qual teria que ser formada sob novos preceitos, e a ciência foi 

entendida como o caminho para a formação do novo homem brasileiro. O Positivismo 

serviu de inspiração aos republicanos na montagem dos ideais do novo regime, e esteve 

ligado ao ensino secundário através das disciplinas científicas como a física e a química, 

que ganharam um espaço neste ensino aos poucos, mas ocupando um lugar fundamental 

na formação do aluno. 

Em Goiás o novo regime foi marcado pelas disputas políticas, e por um tempo 

pela apatia por parte dos políticos, pois apenas em dezembro de 1889 foi constituído um 

governo provisório formado por três pessoas, Dr. Joaquim Xavier Guimarães Natal, Dr. 

José Joaquim de Souza e major Eugênio Augusto de Melo (CAMPOS, 1983, p. 69). 

Este governo provisório articulado às dissidências políticas do Estado se organizou em 

partidos e legitimaram-se em Goiás grupos políticos que rivalizaram durante todo o 

período de Primeira República. 

A história dos partidos políticos em Goiás, na Primeira República, tem 

seu início na cisão do antigo Partido Liberal. Os dissidentes passaram 

a formar o Partido Liberal Clubista, dirigido pelos Bulhões, enquanto 

o outro partido (partido Liberal Histórico) ficou sendo comandado 

pelos Fleury. Em 1887, é fundado por Guimarães Natal o Partido 

Republicano de Goiás, mais conhecido como Centro Republicano. [...] 

Já em 1890, os Bulhões e seus coligados passam a integrar o Centro 

Republicano, que elegeu cinco de seus membros para a Constituinte 

da época. Houve uma segunda cisão, ou segundo cisma partidário, em 

que Leopoldo de Bulhões, ao apoiar Prudente de Moraes, viu-se 

derrotado pelos Fleury, que apoiaram Deodoro. Este se une ao Partido 

Católico, fundado, em 1891, o Partido Republicano Federal (CHAUL, 

2010, p. 131). 

Podemos dizer que estes partidos se mantiveram na Primeira República ora no 

poder, ora brigando por ele. As famílias: Bulhões e Fleury, seguiram por pelo menos 

vinte anos brigando pelo poder em Goiás, sempre ligadas ao governo federal, 

preservando laços de amizade e partidarismo firmados durante o fim do Império. “A 

história política de Goiás após a renúncia de Deodoro confunde-se com o domínio 
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exercido pelos Bulhões e com as relações entre eles e os governos federais. Este cenário 

só será modificado no governo de Hermes da Fonseca” (CHAUL, 2010, p. 132). 

A população civil de Goiás teve como representantes na vida política os 

integrantes da classe média e alta, formada pelos comerciantes, proprietários de terra, os 

empregados públicos e difundidos em todos estes grupos, os bacharéis. 

Em Goiás, médicos, advogados, comerciantes, engenheiros e demais 

profissionais liberais, por origem social, eram de classe média, mas 

ideologicamente estavam ligados aos grupos oligárquicos e, muitas 

vezes, foram os elementos fundamentais de ligação entre os 

proprietários rurais e os eleitores (SILVA, A., 2005, p. 49). 

Estes profissionais com algumas exceções eram ex-alunos do Lyceu que iam ao 

Rio de Janeiro ou a Portugal se formavam e voltavam para Goiás. Ana Lucia da Silva 

mostra em seu texto A Revolução de 30 em Goiás, a representação das oligarquias 

goianas no Congresso Federal; os quadros da autora foram adaptados neste texto, para, 

apenas quantitativamente, demonstrar a situação dos políticos goianos que chegaram a 

ocupar cargos na câmara dos deputados e no senado. 

 Origem Profissão principal 

1890-1908 capital interior bacharel Fazendeiro militar Comerciante 

Deputados federais por 

Goiás 

10 3 7 3 2 1 

Senadores por Goiás 7 2 3 4 1 1 

Quadro 3 – profissão e domicílio dos deputados federais e senadores de Goiás 1890 – 1908 

Fonte: SILVA, Ana Lucia da. A Revolução de 30 em Goiás. 2.ed. Goiânia: Cânone, 2005. p. 51-52 

Nota-se que os representantes políticos do estado eram pertencentes a classes 

sociais privilegiadas, os bacharéis que tinham origem na classe de fazendeiros, militares 

e/ou comerciantes, que aliados aos demais se tornaram um elo forte da cadeia política 

em Goiás. A educação secundária na cidade de Goiás foi utilizada como uma forma de 

inserir mais pessoas no meio político, já que os filhos dos Bulhões, Fleury, e Caiado 

entre outros, foram alunos do Lyceu com o intuito de que o diploma de bacharel lhes 

conferisse um status na política. Estes dados serão apresentados nos capítulos seguintes. 
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1.4.1 As reformas republicanas da educação 

 

As reformas políticas que aconteceram no Brasil nos primeiros anos de 

República foram aplicadas no Estado de Goiás pelos governantes locais com total zelo 

pelas determinações nacionais. Em relação à educação a primeira decisão da República 

foi a Reforma Benjamin Constant, com o Decreto n. 981 de 8/11/1890, que além de 

alterar o nome do Colégio Pedro II para Gymnasio Nacional (art. 25), no art. 33, 

reformulou os exames: substituindo os antigos exames de preparatórios pelos de: 

suficiência, os finais, e o de madureza, este último dava o direito à matrícula em 

qualquer estabelecimento de ensino superior na Corte (art. 38).  

As regras para os exames se modificaram em novas legislações, nos Decretos n. 

668 de 14/11/1891, e o de n. 1041, de 11/09/1892; este último assinado por Floriano 

Peixoto, que deu maior autonomia aos liceus provinciais
25

, proporcionando a estas 

instituições a prerrogativa de receberem alunos de outras instituições particulares ou de 

outros liceus, também foi publicado o Decreto n. 2.032 de 26/06/1895, que continha 

instruções sobre os exames. 

Tais mudanças, bruscas e inovadoras tomaram de surpresa os institutos dos 

Estados recém-formados, causando frenesi na população goiana e uma expectativa na 

comunidade do Lyceu. As duas reformas provinciais dos anos de 1880, a Reforma Cruz 

e a Silvério, que precederam as mudanças nacionais, apenas causaram 

descontentamentos aos alunos e professores do Lyceu, nenhum crescimento foi firmado 

no que diz respeito à seriação efetiva, aos exames de preparatórios que abrangessem 

todas as matérias exigidas pelo Colégio Pedro II, ou mesmo ao preenchimento das 

vagas ociosas; tais expectativas só foram preenchidas com a Reforma Benjamin 

Constant, que contava com problemas, apesar da seriação tão necessária ao Lyceu
26

. 

Em mensagem presidencial, o presidente do Estado em 1895, citou reforma feita 

neste ano que obteve bons frutos, e que tentou dar ao Lyceu uma nova roupagem:  

Está sendo executada a lei que votastes reformando a instrução 

publica. Esta reforma vai produzindo bons resultados no Lyceu d’esta 

capital; o ensino está mais methodisado e obedece a um programma 

regularmente organizado; a frequência e aplicação dos alumnos tem se 

                                                 
25

 Pela primeira vez em uma legislação nacional o nome liceu é escrito em denominação a todas as 

instituições de ensino secundário. 
26

 Outros decretos em relação ao ensino foram publicados ainda neste século, mas envolveram questões 

administrativas mais amplas que não afetaram diretamente a organização do Lyceu. Foram os decretos n. 

1.176 de 23/12/1892 que desligou a inspetoria geral da instrução pública da capital federal; o decreto n. 

1.177 de 23 de dezembro de 1892, extinguiu o conselho diretor da instrução do distrito federal. 
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tornado muito mais regular do que em anos anteriores e prometem 

satisfatório resultado que fará o Lyceu readquirir o bello conceito que 

em outros tempos gozou, e que de certo tempo para cá havia perdido 

(BRITO, 1895, p. 14). 

A República brasileira trouxe os ideais liberais à tona, e um pequeno grupo 

letrado, tendo como principal expressão Rui Barbosa
27

, esperava que o Estado se 

firmasse como mantenedor da coisa pública, como precursor de uma escola pública que 

atendesse aos anseios de cultura necessária à população brasileira.  Assistindo ao 

movimento politico à distância, o público geral, ficou estagnado, ou mesmo 

bestializado
28

, com mudanças que não trouxeram grandes resultados a esta população. 

O direito da nova sociedade republicana de receber cuidados essenciais do novo estado 

republicano não chegou a ser exercido, apesar dos ideais de cidadania. 

Nos primeiros anos do novo regime o Lyceu de Goyaz não sofreu 

transformações na sua forma e conteúdo, não deixou de ter a organização anterior, a do 

Império, com o descaso à classe pobre tanto quanto no regime monárquico. A educação 

não sofreu avanços na forma como era gerida no séc. XIX, uma vez que as reformas 

localizadas e pontuais foram feitas e as escolas iam seguindo o vai e vem de normas. 

Seja pelo argumento de que, se no Império, que era um regime 

político centralizado, a instrução estava descentralizada, a fortiori na 

República Federativa, um regime político centralizado, a instrução 

estava descentralizada, seja pela influência do modelo norte-

americano, seja principalmente pelo peso econômico do setor cafeeiro 

que desejava a diminuição do poder central em favor do mando local, 

o certo é que o novo regime não assumiu a instrução púbica como 

uma questão de responsabilidade do governo central, o que foi 

legitimado na primeira Constituição republicana (SAVIANI, 2006, p. 

22). 

A Constituição republicana incumbiu o Congresso Nacional de “criar 

instituições de ensino superior e secundário nos Estados” (inciso 3°) e “prover a 

instrução secundária no Distrito Federal” (inciso 4°). Embora omissa quanto à 

responsabilidade sobre o ensino primário, delegava aos estados competência para 

legislar e prover esse nível de ensino (SAVIANI, 2006, p. 22). 

 As decisões da carta magna não se fizeram maiores que a prática já exercida nas 

Províncias desde os anos finais do Império. O que havia no cenário educacional era uma 

escola secundária oficial em cada uma das províncias, ou pelo menos na maioria delas e 

esparsas escolas primárias, espalhadas pelos maiores municípios, umas instaladas em 

                                                 
27

 Rui Barbosa foi uma das principais personalidades da Primeira República e publicou textos sobre a 

instrução no Brasil. 
28

 Este termo é o título da obra de José Murilo de Carvalho que trata da Proclamação da República que se 

refere à forma como a sociedade brasileira assistiu ao movimento político, bestializada. 
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luxuosos prédios, e outras em pardieiros
29

, porém, ambos os modelos escolares 

seguidos nas cidades existiam sem uma regra definida pelo estado republicano nascente. 

Assim, o campo da educação básica, não entrando como tarefa 

Constitucional Federal nem da União, nem dos Estados, se insere na 

administração destes últimos que, em sua maior parte, não poderiam 

arcar com os ônus pesados de uma expansão quantitativa da escola, 

apesar mesmo do “entusiasmo pela educação. Por isso mesmo, e por 

outras razões, o ensino é assumido nas Constituições Estaduais como 

tarefa pública não-obrigatória, com alguma exceção (CURY, 2001, p. 

289). 

O estado republicano não tinha intenção de assumir a criação de escolas em todo 

o território nacional, dando possibilidades a várias iniciativas particulares, tanto 

confessionais quando leigas, que se faziam presentes em boa parte do Brasil. Esta 

iniciativa não foi reprimida pelos liberais, que entendiam que o Estado não precisava 

assumir a educação, mas que pressionado pelos grupos dos positivistas e católicos, não 

poderiam deixar a educação totalmente à deriva. 

A educação, do ponto de vista administrativo, ficou aberta tanto á 

iniciativa estatal quanto à iniciativa privada. Os liberais, por ideologia 

ou pragmatismo, não poderiam se fechar a nenhuma das iniciativas. 

Pelo lado estatal, a educação pública era vista como instrumento de 

oportunidade no acesso aos direitos políticos, mas sem coação e pelo 

privado era visto como uma questão de escolha e concorrência. Os 

católicos endossavam sobretudo a segunda parte do argumento e nem 

tanto a primeira parte. Já os positivistas recusavam por princípio a 

educação que não fosse livre e por isso procuravam ver na “educação 

livre” não só o recurso à iniciativa privada, como também a possível 

(res)socialização das elites e das massas dentro daquele pensamento a 

que todos deveriam chegar pelo jogo das idéias claras e distintas e não 

pela coação oficial (CURY, 2001, p. 278). 

A passagem de Império para a República em relação à educação reafirmou o 

descaso com a educação básica popular. “Sob o novo regime político permaneceram, 

praticamente, a mesma estrutura de poder, a mesma mentalidade, as mesmas instituições 

básicas, enfim, os mesmos interesses dos grupos ou classes que se estruturaram no 

período imperial [...]” (NAGLE, 2001, p. 361). 

As classes sociais nos primeiros anos de República não se reestruturaram, era 

ainda uma sociedade de moldes aristocráticos, em que os títulos tinham uma importante 

missão, a de manter o sistema dominante como estava. O coronel e o bacharel
30

 eram 

títulos como os de nobreza, que davam a seus possuidores a condição de viver com 

                                                 
29

 Este termo faz parte do título do livro de Luciano Mendes Faria Filho. Dos Pardieiros aos palácios: 

cultura escolar e urbana em Belo Horizonte na primeira república. 
30

 Esta é uma realidade brasileira da primeira república que se processou também em Goiás. 
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regalias especiais. “[...] a instituição do bacharelismo foi uma força social de muita 

repercussão na evolução histórica brasileira” (NAGLE, 2001, p. 362). 

A população brasileira durante muitos anos vivia esparsa pela vastidão do país 

sem constituir-se em unidade, sem vida política. Contudo, a partir de meados da década 

de dez, o conjunto social começou a se modificar, com o surgimento de novas forças 

sociais, o sindicalismo, anarquismo e integralismo, foram exemplos dessas mudanças 

sociais e culturais destes anos. As iniciativas de construção de uma escola diferenciada 

por grupos como os de imigrantes foram vetadas pelo governo republicano, marca do 

federalismo e nacionalismo da República. 

A educação republicana inseriu aos poucos novos ideais como o de laicidade. 

“[...] O ensino público oficial será leigo, isto é, ele não professará nenhum credo e nem 

o subvencionará. A laicidade será o sinal marcante com que o Estado Republicano 

desejou ver inscrito na escola a idéia de igualdade [...]” (CURY, 2001, p. 279). Mesmo 

com as determinações legais, a religião nunca ficou totalmente fora da escola já que os 

valores e costumes repassados aos alunos em todos os seus momentos de socialização 

eram os preservados pela Igreja Católica, que contava também com muitos 

representantes seus dentro das escolas primárias e secundárias, os professores, padres 

que eram buscados pelo ensino público, pois, a formação de professores era incipiente 

no país. 

Contudo, a questão republicana criou uma nova polêmica, o voto. Censitário, era 

de direito apenas dos homens alfabetizados maiores de 21 anos. Esta marca do sexo 

masculino no poder de voto confirmou a elitização que a escola exercia desde os seus 

primórdios. Com a falta de programas para a escola primária e da grande barreira para o 

ingresso à escola secundária, o voto se comprometia e a escola era por sua vez levada à 

exclusão social em todos os sentidos. Um círculo vicioso bancado pelo esquema 

oligárquico e coronelístico da República café-com-leite. 

A alfabetização seria uma alavanca para o ideário republicano, fazendo da 

educação popular um propulsor para o novo regime. Esta teria também a função de 

mantenedora da ordem social, o povo educado segundo os moldes civilizatórios de 

docilidade e molde nacional. 

A escola pública emerge dos sentidos dessa relação intrínseca – é uma 

escola para a difusão dos valores republicanos e comprometida com a 

construção e a consolidação do novo regime; é a escola da República e 

para a República. Esse vínculo entre a educação popular e o novo 

regime democrático era exaltado pelos profissionais da educação 

(SOUZA, R., 1998, p. 27-28). 
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O dilema se estendia no início do século XX entre escola primária e secundária e 

demorou a ser resolvido. A escola primária tomou outra roupagem. 

No bojo desse processo, a escola primária foi (re)inventada: novas 

finalidades, outra concepção educacional e organização do ensino. O 

método individual cedeu lugar ao ensino simultâneo; a escola de 

várias classes e vários professores, o método tradicional dá lugar ao 

método intuitivo, a mulher encontrou no magistério primário uma 

profissão, os professores e professoras tornaram-se profissionais da 

educação (SOUZA, R., 1998, p. 29). 

Enquanto isso, a escola secundária se fazia ainda a escola das elites, dos filhos 

dos juristas, coronéis, bacharéis, governantes, e ricos de modo geral. Mesmo os filhos 

de pessoas sem posses financeiras na escola secundária brasileira eram considerados 

privilegiados por algum motivo, ou pela inteligência notável, ou pelo apadrinhamento, o 

que seria mais comum. As oportunidades de ingresso para a classe pobre eram ínfimas, 

já que os exames de admissão sempre se fizeram perceber pela dificuldade em vencê-

los. Como o entusiasmo pela educação só começou a se formar após meados da década 

de dez, a situação não mudou muito nestas escolas propedêuticas e enciclopedistas. 

O século XIX terminou e o Lyceu preservou sua tradição, contudo, uma tradição 

fundada na vontade de professores e alunos em construir uma instituição de peso 

intelectual. O início da República para o Lyceu não significou um novo ciclo, este só se 

iniciou após a adaptação goiana ao que vigorava no cenário nacional, estabelecido por 

uma nova Reforma republicana, a Epitácio Pessoa de 1901, no Decreto n. 3.890, de 

1/1901, que oficializou a equiparação
31

. No seu artigo 365, ditava: 

Os institutos fundados pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por 

particulares, que quizerem obter a equiparação aos institutos federaes, 

declararão a sua denominação, sede e fins, o nome a naturalidade dos 

seus administradores e da pessoa a cujo cargo estiver a sua direcção 

technica, e instruirão o pedido com os seguintes documentos [...] 

(BRASIL, 1901a). 

Este texto legal contrapôs a liberdade concedida pela Reforma Benjamin 

Constant de 1890 e, além disso, deu novos ares ao ensino secundário, visto a partir deste 

momento com maior responsabilidade pelo poder público nacional, deixando de ser 

apenas um aglomerado de iniciativas isoladas, o que, não garantiria o seu sucesso. 

Alguns termos foram utilizados pela primeira vez neste decreto em referência a 

outras instituições que não o Colégio Pedro II, por exemplo: transferências e a 

concessão do grau de bacharel a alunos de outros institutos – Art. 370 - “Os institutos 

                                                 
31

 Esta reforma foi precedida por dois decretos. O Decreto n. 2.857 de 30/03/1898 que aprovou o 

regulamento do Colégio Pedro II e do ensino secundários nos estados, e o Decreto n. 3.491 de 11/11/1899 

que altera as instruções para o reconhecimentos dos institutos de ensino secundário dos Estados. 
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terão o direito de conferir aos seus alunos os graos que concedem os estabelecimentos 

federaes, uma vez que elles tenham obtido as approvações exigidas pelos regulamentos 

destes para a obtenção dos mesmos graos” (BRASIL, 1901a). Outra determinação da 

nova lei foi a permissão de matrícula para mulheres, para as quais haveria lugar 

separado (art. 21). É importante observar que todas as mudanças processadas no interior 

do Lyceu de Goyaz eram fiéis aos regulamentos, editais e decretos do governo central, 

que tinham a prerrogativa de manter o controle. 

 

1.4.2 O Lyceu de Goyaz: república, seriação e equiparação 

 

Somente a partir desta nova regra para o ensino brasileiro o Lyceu de Goyaz 

iniciou a sua organização a fim de se equiparar ao Colégio Pedro II e se tornar além de 

uma instituição de tradição, um instituto que proporcionasse frutos aos seus alunos, 

dados os debates já citados neste texto, de governantes que apresentavam em seus 

relatórios que o Lyceu não era produtivo o suficiente, todas as perspectivas de mudança 

eram encaradas pela comunidade da instituição como algo positivo para o reforço do 

ensino propedêutico e humanista oferecido em sua organização. Esta característica tinha 

como principal fim a formação de um intelectual tradicional, erudito e ligado à literatura 

e filosofia, com parcos conhecimentos de ciências físicas e naturais. 

Estabelecido um novo tempo ao Lyceu, agora o desafio seria outro, o de levar a 

cabo todas as reivindicações do século que findava, e fazer crescer um ensino 

secundário próprio de um estado capaz de criar seus próprios jovens, e desenvolver 

nestes a intelectualidade necessária à preservação dos ideais políticos goianos. Um 

intelectual capaz de participar da vida política nacional, representando Goiás, e levando 

para a capital vilaboense o desenvolvimento a tanto esperado. Observa-se que estes 

princípios da escola goiana não significaram uma democratização da escola secundária 

em Goiás e tampouco a difusão para todas as classes. As reivindicações de melhoria 

desta escola eram feitas por uma classe específica e para uma classe específica. A 

população goiana ainda era refém do ostracismo educacional e do analfabetismo que 

acompanhava os índices nacionais, em torno de 80% de analfabetos. 

O número de alunos sofreu mudanças após a Proclamação da República, porém 

não é possível definir todos os anos de matrícula, apenas constam nos relatórios de 

governo, o número de alunos dos anos de 1896, 1899, 1901, 1904 e 1905, que são 

respectivamente 64, 123, 125, 77 e 79 alunos. Lembrando que se trata de uma única 
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escola secundária em um Estado de vasto território onde o que crescia nestes primeiros 

anos de República era uma pequena parcela do território, as partes Sul e Sudeste. 

Mesmo com as iniciativas culturais propostas por órgãos públicos e particulares, 

o ensino pouco se desenvolveu em Goiás em termos mais concretos, além de 

conhecimentos localizados em pequenos grupos da elite, que financiavam a vinda de 

obras literárias e filosóficas da Europa e EUA, para leitura em grupo no Gabinete 

Literário ou em estudo formal no Lyceu.  

A escola secundária deste início de república acompanhou o ritmo da escola 

primária goiana e do ensino secundário brasileiro como um todo. Não se pode deixar de 

mencionar que o estudo travado sobre o Lyceu em Goiás não representa uma instituição 

isolada; mas uma réplica da estrutura educacional que se configurava no Brasil do início 

do século XX. Ou seja, num Estado como Goiás, que apesar de todas as suas 

particularidades em relação ao seu crescimento, instruiu menos de 1% de jovens no 

nível secundário nos primeiros anos de República, é perceptível a sua equivalência à 

realidade do Brasil se observados os dados nacionais.32 

O início do século XX em Goiás foi apenas uma continuação das lutas 

oligárquicas que já eram rotineiras. Os Bulhões para continuarem no poder indicaram o 

correligionário José Xavier de Almeida que, nas eleições de 1901 foi eleito como 

presidente do Estado e após a eleição começou a atuar politicamente independente dos 

Bulhões, iniciando uma nova era na política goiana. Esta fase do governo xavierista 

imputou ao povo goiano novas regras fiscais, nova legislação educacional, mas nenhum 

avanço na realidade educacional. As escolas existentes, tanto no ensino primário quanto 

no secundário não foram acrescentados novas instituições. Às vagas ofertada, poucas 

mudanças se manifestaram.  

Para o Lyceu, a espera pela equiparação que ocorreu apenas em 1906 foi capaz 

de dar nova vida à instituição goiana, não que ela tenha se tornada democrática, laica, 

gratuita, mas passou a ser mais abrangente, conduzindo os jovens goianos a uma 

realidade mais próxima do esperado pelos governantes goianos, ou seja, a equiparação 

fazia da elite goiana, os alunos do Lyceu, uma elite com o diploma de bacharel em 

ciências e letras, o que antes só era concedido pelo Colégio Pedro II e outras 

equiparadas. Nos relatórios oficiais o otimismo foi visto em Goiás nestes anos iniciais 
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 A realidade do Brasil em relação ao ensino secundário era muito parecida com a de Goiás. Cf. o 

Apêndice A com as tabelas demonstrativas de matrícula do ensino secundário em outros estados 

brasileiros. 
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da República, posto que os governantes mostravam em suas falas que apostavam todas 

as suas fichas no Lyceu de Goyaz. Um exemplo do que houve nestes anos está 

configurado na fala do secretário de Instrução, Indústrias, terras e obras públicas em 

1905: “O serviço letivo está normalizado, a disciplina e a ordem reinam no 

estabelecimento e os alunos e os metres procuram cumprir seu dever. O Lyceu hoje é 

um instituto digno da nossa capital, tendo readquirido a confiança pública” (CASTRO, 

1905, P. 174). 

No capítulo seguinte o estudo se estende aos primeiros vinte e cinco anos do 

Lyceu equiparado, com mudanças bruscas de legislação educacional proposta pelo 

governo federal, a fim de chegar a um sistema educacional organizado no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 LYCEU DE GOYAZ: a instituição se organiza e faz jus à tradição 

1906-1930 

 

“Para os correligionários tudo; para os 

adversários a lei.” 

                                     Ana Lúcia da Silva 

                     A Revolução de 30 em Goiás 

 

Os anos de 1906 a 1930 tiveram como referencial um ensino propedêutico, 

humanista e marcado por reformas educacionais propostas pelo governo federal. Este 

capítulo tem como objetivo analisar a estrutura do Lyceu nos anos em que esteve na 

capital do recém-intitulado Estado de Goiás, e observar de que forma a sua organização 

foi responsável pela formação dos jovens que ali passaram. 

Nas páginas seguintes apresenta-se a adaptação do Lyceu de Goyaz às normas 

federais de ensino e a sua tentativa constante de se adaptar à realidade educacional 

nacional, já que a instituição já contava com o prestígio local como responsável pela 

elevação dos jovens ao universo do saber e, por conseguinte alguns chegariam ao 

universo político. 

Primeiramente apresentam-se alguns aspectos da política partidária goiana 

destes anos, analisando como a alternância de grupos oligárquicos no poder do Estado 

representou também a elevação de um grupo maior de pessoas às aspirações 

educacionais, ou seja, tornando o ensino secundário mais atrativo para um número cada 

vez maior de pessoas. A Primeira República teve em seus aspectos educacionais uma 

gama de reformas que mudaram principalmente o ensino secundário, e estas foram 

seguidas por todo o país, que assim como Goiás tinham escolas mantidas pelo poder 

público e com características parecidas, tais como, um ensino descentralizado e com as 

diferenças regionais um tanto mais aparentes que um núcleo comum pensado pelo 

governo. 

Estes vinte e cinco anos do Lyceu na cidade de Goiás foram determinantes para 

a sua transferência à nova capital do Estado em 1937, a cidade de Goiânia, já que foram 

anos decisivos para o estabelecimento da instituição de forma mais organizada, tempo 

suficiente para que a tradição pregada no séc. XIX pudesse se fortalecer com as 

adaptações às normativas da educação nacional. 

O período da história da educação que se iniciava no Brasil e em Goiás na 

primeira década do século XX era de descobertas de outras pedagogias. A excursão de 
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educadores brasileiros em literatura educacional internacional que proporcionou 

mudanças e reformas localizadas. A inciativa deste grupo de bacharéis que pensavam a 

educação da República foi instituir as primeiras reformas educacionais nos Estados. 

Reformas isoladas que aos poucos foram copiadas. Porém, estas reformas isoladas não 

saíram de seus estados, e o grupo de educadores responsáveis por elas também não 

saíram do eixo dos estados mais desenvolvidos economicamente, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais e Bahia. 

Estados mais distantes do centro político e econômico do Brasil, como Goiás, 

não receberam nenhuma iniciativa de mudança. Apenas em 1929
33

 foi feito um esboço 

de reforma, contudo, com a reforma Francisco Campos de 1931, os esforços goianos 

foram cancelados e nem mesmo foram concluídos. 

Durante todo o período da Primeira República, o ensino secundário sofreu 

modificações na sua matriz curricular, com menos ou mais aulas de línguas ou de 

ciências, mas não na sua estrutura, na sua forma. O objetivo de formação de elites do 

século XIX persistiu e se fortaleceu, destinando a população menos abastada a apenas o 

ensino primário, que aprendia o básico como ler, escrever e contar. As elites brasileiras 

e goianas puderam durante os 30 primeiros anos do século XX se utilizar de um ensino 

destinado apenas a este grupo, que seria o grupo político, econômico e intelectual com 

mais prestígio em terras dos coronéis brasileiros. O panorama destes anos teria como 

principal característica a política coronelista e em Goiás não foi diferente, já que os 

coronéis sempre estiveram presentes nessa região. “As oligarquias da Primeira 

República eram grupos fechados, aparentados entre si, que se apoiavam mutuamente e 

tudo faziam para manter-se no poder” (FREITAS, 2009, p. 181). 

Os grupos de poderosos goianos foram representados por três grupos 

oligárquicos neste período. Pelos Bulhões, no poder desde o século XIX, o grupo 

xavierista no início do século XX, e os Caiado, ativos em cargos políticos desde os 

século XIX, mas com poder regional mais estruturado após a revolta goiana de 1909.
34

 

Destes dois grupos, várias famílias se tornaram aliadas no decorrer dos tempos, 

formando verdadeiros clãs políticos, capazes de mandar e desmandar no Estado, já que 

as leis brasileiras não impediam os desmandos como as fraudes eleitorais. Estas 
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 Foi criada uma comissão para dar parecer no projeto de reforma proposto pelo Conselho Nacional de 

Ensino. Esta comissão foi formada por membros do Lyceu de Goyaz, como professores, diretor e 

secretário a fim de elaborar este parecer que foi publicado no Correio Official n. 1632 de 23/11/1929. Não 

foram encontradas mais informações sobre este parecer, contudo não foi colocada em prática esta reforma 

de imediato pelas mudanças políticas causadas pelo movimento de 1930. 
34

 Sobre este evento Cf. FREITAS, 2009. 
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famílias, representadas por fortes sobrenomes, já citados neste texto, ficaram no poder 

político da região por toda a Primeira República, e mesmo longe do poder formal, 

estiveram presentes em Goiás. 

Em relação aos alunos destes anos de 1906 a 1930 foram colhidas informações 

relevantes neste estudo sobre vários aspectos do seu ingresso no Lyceu, bem como do 

destino profissional que tomaram. Para conhecer o perfil dos alunos do Lyceu e a 

ligação da instituição com estes clãs, fez-se uma seleção de sobrenomes ligados à 

política, - já citados na Introdução -, educação e intelectualidade em Goiás, e elencamos 

seus sobrenomes, para que pudessem ser feitas comparações aproximadas sobre as 

origens destes alunos. 

 

2.1 O panorama coronelístico de Goyaz de 1906 a 1930 

 

Goiás foi marcado por arranjos entre coronéis no panorama político da Primeira 

República. Os latifundiários goianos firmavam parcerias a todo o momento a fim de 

permanecer no poder político local e como representantes de Goiás nas esferas 

nacionais. A partir de 1901 o grupo xavierista era o grupo do poder, tendo como 

representante Xavier de Almeida, que tinha sido secretário do Interior e Justiça nas 

últimas gestões e apoiado pelo grupo bulhonista foi eleito presidente do Estado para a 

gestão de 1901-1905.
35

 

Contudo, como era de costume na região, as alianças se formavam de acordo 

com os interesses pessoais e não pelo bem público, deste modo, Xavier de Almeida se 

tornou oposição aos Bulhões, após a sua eleição em que foi apoiado por eles, e isto 

gerou um descontentamento nos coronéis, já que a política xavierista pregava “exercer a 

mais severa vigilância na arrecadação e evitar as condescendências do passado”, 

discurso do político que servia de referência aos seus inimigos políticos, mas de acordo 

com estudos sobre a política goiana, sabe-se que a prática de cobrança de impostos na 

região não aconteceu como pregava o governante. Itami Campos analisa como esta 

política foi vista pelos outros coronéis: 

Esta ação governamental reorganizando e fiscalizando rigidamente os 

postos de arrecadação, proibindo as ‘condescendências fiscais’, aliada 

à crise econômica por que passava o País vão resultar numa 

insatisfação geral entre os coronéis – fazendeiros, ‘os mais 
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 Sobre este assunto Cf. CAMPOS, Francisco Itami. Coronelismo em Goiás; SILVA, Ana Lúcia. A 

Revolução de 30 em Goiás; CHAUL, Nasr Fayad. Caminhos de Goiás. 
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prejudicados com as alterações e moralizações do sistema fiscal. 

Insatisfação essa que vai ser adequadamente canalizada na 

mobilização dos coronéis que resultou na ‘Revolução de 1909’ e no 

fim político de Xavier de Almeida (CAMPOS, 1983, p. 72). 

O sucessor de Xavier de Almeida, Miguel da Rocha Lima, gestou de 1905-1909, 

seguiu as práticas políticas do seu antecessor. A política de arrecadação fiscal dos dois 

governos foi duramente combatida pelos municípios. “É de se supor que nos demais 

municípios também não se quisesse pagar impostos [...]. Essas medidas econômicas do 

governo, ao prejudicarem os interesses coronelísticos, na instância política, geraram um 

desencontro entre a classe e seus representantes no poder” (SILVA, 2005, p. 71). 

Xavier de Almeida rompeu com todas as suas agremiações e lançou em 1909 

outro candidato ao governo do Estado, por este motivo, Gonzaga Jayme, antigo aliado, 

se uniu aos Caiado e aos Bulhões e articulou a “Oposição Republicana do Estado ou 

Coligação Republicana”. Esta liga concorreu às eleições e Leopoldo de Bulhões que 

contava com a vitória foi vencido após uma apuração considerada duvidosa pelo 

candidato xavierista. Diante desta situação foi deflagrado um movimento armado em 

Goiás conhecido como Revolução de 1909. 

Armas foram adquiridas. Os chefes políticos do interior, os ‘coronéis’ 

com gente de sua confiança foram sendo concentrados nos arredores 

da Capital. Foram organizadas duas legiões: uma composta de 

políticos do norte e outra de políticos do sul do Estado (CAMPOS, 

1983, p. 73). 

A luta armada teve repercussões no governo federal, que teria sido comunicado 

pelos xavieristas que pediram reforços, mas não foram atendidos. A 30 de abril de 1909 

os revoltosos entraram na cidade de Goiás e tomaram o poder. 

Vitoriosos, os rebeldes entraram na capital. Batalhões da polícia 

vieram dar boas-vindas; cavaleiros e infantes ocuparam as ruas 

centrais, ao som da banda de música. Uma fotografia mostra a longa 

fileira de integrantes da Legião Rubra no Largo do Chafariz: à frente 

da coluna, garbosamente montados, o coronel Eugênio Rodrigues 

Jardim, o ex-ministro Leopoldo de Bulhões e Antonio Ramos Caiado, 

cuja estrela política entrava em ascensão. No cumprimento da 

Constituição, o 3⁰ vice-presidente, coronel José (Zeca) Batista assume 

o governo do estado, que está acéfalo (FREITAS, 2009, p. 194). 

Esta revolução deu início ao poder de um novo grupo político, o grupo dos 

Caiado. Portanto, percebe-se que a Primeira República foi marcada pelo poder 

coronelístico, representado por grupos políticas fechados e articulados sob um mesmo 

prisma, a manutenção do poder político local e da representação política na esfera 

nacional. 
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Os anos de 1912 até 1917 foram instáveis politicamente, pois os Bulhões, 

Caiado, Fleury, Curado e Jayme, grupos oligárquicos regionais, tentavam tomar o poder 

gerando uma crescente intervenção do governo federal, este fato culminou com a 

indicação de Olegário Herculano S. Pinto, militar da confiança do presidente Hermes da 

Fonseca, para ocupar a presidência do Estado de Goiás em 1913 (SILVA, 2005, p. 74). 

As intervenções federais à política goiana proporcionaram novas alianças 

políticas entre os Bulhões e os Caiado que apoiaram o candidato de 1917, o 

desembargador João Alves de Castro. A partir desde momento o Partido Republicano 

dos Bulhões e o Partido Democrata dos Caiado foram responsáveis pela estabilidade da 

política interna e pela eleição de 18 deputados democratas e 5 republicanos na 

Assembleia Legislativa, esta eleição seria a primeira mostra dos poderes crescentes dos 

Caiado no cenário goiano. “Em 1928, a oligarquia caiadista consolidaria seu poder 

político em Goiás, dominando a estrutura do poder de forma, inclusive familiocrática” 

(SILVA, 2005, p. 74). 

No Brasil o cenário era o da “política das salvações”, do presidente Hermes da 

Fonseca, política esta que não chegou a intervir diretamente no Estado de Goiás, já que 

a Revolta armada de 1909 em Goiás, liderada pela oposição do governo do momento, 

tomou o poder por seus próprios méritos e elegendo a força um novo presidente para o 

estado. 

Mudanças políticas aconteceram em Goiás, a família Bulhões que ente 1906 e 

1911 não esteve na presidência do Estado, mas contava com José Leopoldo de Bulhões 

Jardim na Câmara federal e depois no Senado, teve seu lugar na política estadual 

tomado por um novo grupo oligárquico, os Caiado e seus correligionários, grupo 

liderado por Antônio Ramos Caiado. Tais mudanças apenas tiraram um grupo do poder 

e inseriu outro, iniciando um período da política goiana conhecido como caiadismo, 

repleto de desmandos políticos. 

O poder dos Caiado foi por vezes ameaçado, mas deveras reforçado a cada 

tentativa de boicote, a legislação aprovada pelos deputados fazia jus ao mandonismo 

local e as ameaças como o movimento local de Santa Dica e a Coluna Prestes
36

 

passando por Goiás, não foram suficientes para enfraquecer o poderio deste grupo. 

O Partido Democrata, estruturado em 1909 e reestruturado em 1912 – 

pela exclusão dos políticos ligados ao bulhonismo -, tornou-se 

praticamente, o único partido da década de 1920, em virtude de sua 
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 Sobre estes dois assuntos conferir a obra Poder e Paixão: a saga dos Caiado de Lena Castello Branco 

Ferreira de Freitas. 
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sólida organização. A reorganização dos círculos eleitorais, reduzidos 

a 50% em 1916, favoreceu o controle das eleições. O acesso à 

representação federal não era aberto, cabendo aos Caiados a maioria 

dos mandatos (NEPOMUCENO, 2003, p. 137). 

Apenas a Revolução de 1930 com a Aliança Liberal, formada pelas dissidências 

políticas goianas, foram suficientes para tirar das mãos dos Caiado o governo do Estado, 

dando lugar a outro grupo oligárquico, os Ludovico Teixeira, ou seja, mais uma vez, o 

poder mudou de família, mas continuou um poder oligárquico e com caráter coronelista, 

apesar de que em 1930 a conjuntura política foi um tanto diferente dos anos anteriores. 

 

2.2 O formação do ensino secundário na Primeira República 

 

Umas das principais ligações da política brasileira da Primeira República com a 

educação secundária foi a valorização do título de bacharel pelos candidatos a cargos 

executivos ou legislativos. O que chamamos aqui de bacharelismo
37

, foi suficiente para 

que o Lyceu de Goyaz tomasse uma roupagem diferente de outras instituições de ensino 

goianas, já que ele seria o responsável pela obtenção do título no secundário que era 

exigência para o superior. 

A organização do Lyceu de Goyaz neste período sofreu todas as modificações 

propostas pelo plano nacional. Da valorização do ensino particular pela Reforma 

Epitácio Pessoa à primeira organização mais condizente com um sistema de ensino 

brasileiro como a Reforma Luiz Alves. Assim, o ensino secundário goiano após as duas 

primeiras reformas republicanas, e o novo Decreto n. 3.914 de 23/01/1901 que baixou o 

regulamento do Colégio Pedro II, iniciou uma nova fase, a de reformulação de suas 

regras e estrutura para se adaptar ao novo, contudo, o processo lento só se efetivou em 

1906. A equiparação proposta pela Reforma Epitácio Pessoa era o grande objetivo da 

instituição goiana, pois a partir do momento que isto fosse conseguido, o 

reconhecimento do seu ensino seria alcançado em todo o Brasil, e seus estudantes se 

tornariam bacharéis aqui mesmo em Goiás, não precisando mais prestar os exames de 

preparatórios em bancas específicas como era antes da publicação da reforma. 

O principal aspecto exigido para a equiparação ao Pedro II, era a seriação do 

curso secundário do Lyceu, que até 1904 não acontecera. Neste ano, o Decreto Estadual 
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 O termo já foi usado largamente na literatura e tomamos de empréstimo para que se entenda como 

suficiente para demonstrar a principal característica do ensino secundário goiano, isso não significa um 

alargamento de oportunidade, pelo contrário, representa uma busca feita por um grupo específico de 

jovens que passam a se identificar pelo título de Bacharel em Ciências e Letras. 
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n. 1.233 de 15/03/1904 estabeleceu a seriação com a seguinte organização: o curso seria 

de 6 (seis) anos e as disciplinas seriam distribuídas nas seguintes séries: 1º Português, 

Francês, Geografia; 2º Português, Francês, Geografia; 3º Português, Aritmética, 

Escrituração mercantil, Inglês, Latim; 4º Latim, Geometria, Álgebra, Trigonometria, 

Desenho, Inglês; 5º Latim, Geometria, Álgebra, Trigonometria, História Universal, 

Ciências Físicas e naturais, Noções de Constituição Política da República e do 

Estado de Goiás (BRETAS, 2001, p. 476, grifos nossos). 

Apesar de manter disciplinas do curso de humanidades, como as línguas, as 

matemáticas e o desenho, muitas foram as inserções que desvirtuaram o curso dando a 

ele um caráter de curso comercial que há muito já era criticado pelos liceanos, com as 

disciplinas marcadas em negrito. Este regulamento de 1904 não se adaptou ao do 

Gymnasio Nacional (Colégio Pedro II), o que não possibilitou a equiparação do Lyceu 

de Goyaz a este estabelecimento. Das 19 disciplinas do Colégio Pedro II, apenas 16 

foram contempladas pelo Lyceu, portanto o processo de reformulação do regulamento 

foi reiniciado. 

Em 1906 foi feita mais uma Reforma no Regulamento goiano, contudo rejeitado 

pelo Ministério da Justiça e Negócios interiores que era o responsável pela educação, já 

que o Ministério da Instrução fora extinto em 1892. Neste regulamento os goianos 

deixaram claro qual o objetivo do Lyceu de Goyaz, objetivo este que contradizia 

algumas das ações dos últimos anos do século XIX, como o curso de comércio e o de 

magistério (Escola Normal), mas que apresentava o ideal trazido do século XIX a esta 

instituição que demorou tanto para se organizar efetivamente apesar de toda a sua carga 

histórica. 

Art. 1 O Lyceu, fundado a 23 de fevereiro de 1847, é um externato de 

instrucção secundária e tem por fim proporcionar o ensino das 

matérias necessárias à matrícula nos cursos superiores da República e 

á obtenção do Grao de bacharel em sciencias e lettras (GOIÁS, 1906). 

Neste texto, os dirigentes da instituição deixavam claro que a missão do Lyceu 

era formar a elite de Goiás, um grupo de intelectuais que seria parte da classe de 

dirigentes do Estado. Já no primeiro artigo do regulamento, o acesso do público jovem à 

instituição era limitado, ou seja, quem não tinha a intenção ou condições financeiras de 

se dedicar aos estudos se via excluído imediatamente do curso secundário, o mesmo 

acontecia com as mulheres, que apesar de não haver nenhuma restrição no regulamento 

em relação à matrícula destas, este não era o público alvo do ensino humanístico e 

propedêutico oferecido no secundário e nem mesmo no ensino superior. Existiam outras 
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escolas com este fim, por exemplo, o Colégio Santana
38

, das irmãs dominicanas 

fundado em 1889. 

Para o Estado, o Lyceu propunha a formação de uma nova classe, que fosse apta 

ao trabalho, mas não mais o trabalho rural e sim o liberal, de gabinete, no comércio ou 

na política, ou seja, o intelectual que Gramsci denomina de tradicional. O autor afirma 

que há na sociedade moderna uma “reabsorção da função intelectual na casta 

tradicional, onde os elementos singulares são de origem popular; mas onde o caráter de 

casta prevalece neles sobre suas origens” (GRAMSCI, 2004, p. 32). 

Esta afirmação demonstra a assimilação de alunos de origens diversas no Lyceu, 

a partir da abertura que o regulamento propõe à matrícula de jovens com idade de 11 a 

18 anos. Esta era a única limitação legal, o que restringia ficava a cargo do currículo, 

das esferas políticas internas e externas ao Lyceu e às condições econômicas destes 

jovens. 

No seu art. 13, o regulamento de 1906 contempla: 

O bacharel em sciencias e lettras tem preferência à nomeação de 

qualquer emprego publico de carater estadoal, respeitadas as 

exigências de habilitações especiaes e technicas, ficando dispensado 

do concurso salvo para o logar de lente do Lyceu e da Eschola Normal 

(GOIÁS, 1906). 

Ser bacharel era mesmo uma condição diferenciada que concederia privilégios 

aos alunos que eram aprovados no exame de admissão e concluíam o curso secundário, 

afastando a população em geral de privilégios. Primeiramente, servindo de desempate 

nos concursos públicos e em seguida, desobrigando de concurso para a carreira do 

magistério, são duas situações em que o recém-formado do Lyceu teria direitos 

adquiridos. Seria, portanto, o Lyceu, nestes primeiros anos do século XX uma alavanca 

ao sucesso social, pois transformava jovens em intelectuais, chamados de doutores, com 

saberes humanistas, literários e filosóficos, jovens capazes de trabalhar nos ramos 

públicos como a Secretaria da Fazenda ou o mais complexo, como professores do 

ensino secundário. 

O desafio do Lyceu era o de transformar jovens e adolescentes, em bacharéis 

com a função de construir uma nova sociedade goiana com representantes no cenário 

político nacional, pois o ensino superior seria o ápice alcançado por este grupo, que só 

seria conseguido em Goiás se o aluno tivesse posses para ir ao Rio de Janeiro e isto era 

facilitado se estudasse no Lyceu. Ou seja, “[...] não se trata de um estudo da população 
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 Cf. A Escola normal em Goiás, de Maria Teresa Canesin e Walderes Nunes Loureiro.  
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que, chegando ao poder cria seus intelectuais [...] mas de um organismo 

tradicionalmente selecionado que, assimila aos seus quadros indivíduos singulares [...]” 

(GRAMSCI, 2004, p. 82).  

Estudar no Lyceu, antes da equiparação só possibilitava aos alunos um acúmulo 

de conhecimentos suficientes para a aprovação nos exames preparatórios, exames estes 

que dariam o título de bacharel e, a condição ao aluno de se tornar apto ao ensino 

superior. O problema do Lyceu com o regulamento de 1906 que requeria a equiparação 

foi o currículo, mais uma vez modificado, mas, outra vez não adaptado ao Colégio 

Pedro II. Com a seriação em 6 anos, a grade de disciplinas ainda teria três disciplinas 

divergentes do regulamento a ser seguido. A legislação de 1901 era clara em relação a 

esta condição, podemos entender esta não adaptação de duas formas, ou os goianos 

eram muito despreparados para a efetivação da reforma ou a sua condição era a de supor 

que poderiam criar um regulamento melhor que o proposto pelo Colégio Pedro II. 

No quadro de disciplinas de 1906 apenas algumas disciplinas se diferem do 

regulamente, mas o número de aulas também está diferente do proposto pelo 

regulamento do Pedro II, a base da reforma.  

A inserção de disciplinas tanto de humanidades clássicas como de científicas 

apresenta a novo proposta pedagógica do ensino secundário brasileiro, inspirado no 

francês. Mas é importante destacar que disciplinas como química, física e geografia 

física não contavam com professores aptos a ensina-la e nem mesmo material didático 

traduzido para a língua portuguesa, realidade encontrada no Colégio Pedro II e mais 

crítica quando se trata de Goiás. 

No quadro estão apresentadas as disciplinas do Regulamento não aprovado para 

a equiparação de 1906 do Lyceu. A numeração da primeira coluna segue a definição de 

categorias explicitadas no primeiro quadro. 
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 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Allemão # - - - 3* 3 2 8 

1 Francez 4 3* 2 1 - 1 11 

1 Grego # - - - 3* 3* 2 8 

1 Inglez # - 3 2* 2 1 1 9 

1 Latim - - 2 3 3 - 8 

1 Litteratura # - - - - 2* 2 4 

1 Portuguez 3 3 2* 2 - - 10 

2 Algebra - 3 -* - - - 3 

2 Aritmética 4* 3 - - - - 7 

2 Geometria e Algebra - - 4* - - - 4 

2 Mathematica - - - - - 2 2 

2 Trigonometria, Geometria 

e álgebra 

- - -* 4 - - 4 

3 Historia Natural - - - - 2* 5 7 

3 Mechanica e Astronomia # - - - -* 3 - 3 

3 Physica e Chimica - - - -* 4 3 7 

4 Chorographia do Brasil - - 2 - - - 2 

4 Geografia 3 3* - - - 1 7 

4 Historia - - - 3* 3 - 6 

4 Historia do Brasil - - - - -* 3 3 

5 Desenho 3 3 2* 2 - - 10 

6 Lógica - - - - -* 3 3 

 Total da série 17 21 16 23 24 25  
Quadro 4 Organização curricular do Lyceu de Goyaz - 1906 

Fonte: Regulamento do Lyceu Publicado em 13/01/1906 no Semanário Official n. 323 Seção de Hemeroteca, n. 

AHE 51 Arquivo Público Estadual – AGEPEL. 

Obs.: * Exames Finais; # Disciplinas Facultativas para quem não quer o bacharelado 

 

Neste conjunto estão disciplinas de todas as categorias e percebe-se o quanto as 

línguas eram ainda privilegiadas, o que ia ainda levar algum tempo para se modificar. 

As disciplinas de línguas, até mesmo o alemão sempre teve professores em Goiás, 

mesmo sendo apenas bons falantes da língua, estas pessoas iam para a sala de aula 

reproduzindo o que haviam aprendido na escola que cursaram em seus tempos de 

estudantes. 

As ciências, mesmo presentes no curso, tinham um lugar modesto, o que 

configurava o aluno como um conhecedor de línguas, desenho e matemáticas, mas, não 

a ponto de ser um estudioso no assunto matemático, ou seja, o aluno do Lyceu, com 

toda a sua pompa, era um ouvinte e memorizador de saberes prontos, e que depois eram 

reproduzidos por ele em suas atividades, assim como pregava a pedagogia tradicional. 

O regulamento de 1906 do Lyceu não mencionou os exames de preparatórios, 

contudo, a polêmica iniciada no século XIX continuou nestes primeiros anos, 
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coexistindo ao curso seriado do Lyceu os exames de promoção e de madureza, este 

último que conferiria o grau de bacharel em ciências e letras aos alunos que concluíssem 

o curso. 

A luta pela equiparação continuou e o que havia sido proposto no regulamento 

de 1906, foi refeito para um novo texto em 1907. O novo regulamento foi corrigido e o 

número de disciplinas, aulas e todos os aspectos referentes à organização das aulas 

foram adaptados ao regulamento do colégio carioca. O quadro de disciplinas com 

apenas algumas mudanças expostas reforça a rivalidade entre disciplinas de 

humanidades e as ciências, que se faziam presentes neste início de século. 

 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Allemão # - - - 3* 3* 2* 8 

1 Francez 4* 3* 2* 1* - 1 11 

1 Grego # - - - 3* 3* 2* 8 

1 Inglez # - 3 3* 2* 1* 1 10 

1 Latim - - 2* 3* 3* 1 9 

1 Litteratura # - - - - 2* 2* 4 

1 Portuguez 3* 3* 2* 2* - - 10 

2 Aritmética 4*  - - - - 4 

2 Geometria e Algebra - 3* 4* - - - 7 

2 Mathematica - - - - - 2 2 

2 Trigonometria, Geometria 

e álgebra 

- - - 4* - - 4 

2 Algebra e Arithmetica        

3 Historia Natural - - - - 2* 5* 7 

3 Mechanica e Astronomia # - - - - 3* - 3 

3 Physica e Chimica - - - - 4* 3* 7 

4 Geografia 3* 3* 2* - - 1 9 

4 Historia - - - 3* 3* - 6 

4 Historia do Brasil - - - - - 3* 3 

5 Desenho 3* 3* 3 2* - - 11 

6 Lógica # - - - - - 3* 3 

 Total por série 17 18 18 23 24 26  
Quadro 5 Organização curricular do Lyceu de Goyaz - 1907 

Fonte: Regulamento do Lyceu Publicado em 23/02/1907 no Semanário Official n. 375, aprovado pelo Decreto 

n.1855, Seção de Hemeroteca, n. AHE 52 Arquivo Público Estadual – AGEPEL. 

Obs.: * Exames de Promoção; # Disciplinas Facultativas para quem não quer o bacharelado 

No quadro observa-se que das 20 disciplinas, 6 (seis) são línguas, configurando 

mais uma vez o ensino voltado às humanidades, das 126 aulas do curso, 60 eram destas 

6 línguas, o que representa aproximadamente 50% do curso. As línguas presentes neste 

programa, apenas se destinavam à preparação de bons leitores e apreciadores da 
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literatura como arte, este ensino não dava condições ao aluno para ser um literato, 

apenas se este já fosse o seu talento, como aconteceu com o ilustre poeta goiano 

Bernardo Elis, representante destes alunos que se tornaram famosos pelas letras.  

A concepção de vida resultante deste currículo ficava limitada apenas às artes, às 

letras, destacando apenas alguns aspectos da vida comum do dia-a-dia e dava 

conhecimentos ao aluno para se candidatar ao ensino superior e depois se tornar um 

profissional, mas ainda assim o diferenciava do grande grupo de jovens goianos, 

chamados por muitos de ignorantes. 

O ensino secundário neste momento brasileiro tinha caráter exclusivamente 

cultural, de formação humana, e nada de formação prática, para o trabalho, para a 

produção. O aluno que saía do secundário, apenas se habilitava ao ensino superior que o 

tornaria bacharel com alto conhecimento literário e em línguas. Assim como afirma 

Gramsci sobre o estudo das línguas no secundário.  

Na velha escola, o estudo gramatical das línguas latina e grega, unido 

ao estudo das literaturas e histórias políticas respectivas, era um 

princípio educativo, pois o ideal humanista, que se personifica em 

Atenas e Roma, era difundido em toda a sociedade, era um elemento 

essencial da vida e da cultura nacionais. Inclusive a mecanicidade do 

estudo gramatical era encaminhada pela perspectiva cultural. As 

várias noções não eram apreendidas visando-se a uma imediata 

finalidade prático-profissional: esta finalidade aparecia desinteressada, 

pois o interesse era o desenvolvimento interior da personalidade, a 

formação do caráter através da absorção e da assimilação de todo o 

passado cultural da civilização europeia moderna. Não se aprendia o 

latim e o grego para saber falar estas línguas, para servir de garçom, 

de intérprete ou de correspondente comercial. Aprendia-se a fim de 

conhecer diretamente a civilização dos dois povos, pressuposto 

necessário da civilização moderna, isto é, a fim de ser e de conhecer 

conscientemente a si mesmos (GRAMSCI, 2010, p. 118-119). 

O interesse pelas ciências humanas e/ou naturais apenas era despertado neste 

nível mais alto, onde engenheiros, juristas e médicos se formariam para exercerem, 

muitas vezes, cargos políticos e não as suas profissões de formação, como é o caso de 

Antonio Ramos Caiado, que foi muitas vezes criticado por isso. 

O Regulamento publicado pelo Decreto Estadual n. 1.855 de 23/02/1907, 

alterado conforme o regulamento do Pedro II proporcionou a aceitação do pedido de 

equiparação. Finalmente em 5/09/1907, o Decreto n. 6.630 concedeu ao Lyceu de 

Goyaz os privilégios e garantias de que gozava o Colégio Pedro II, a principal garantia 

seria a permissão para oferecer o diploma de Bacharel em Ciências e Letras aos alunos, 

e estes não necessitavam mais se deslocar até o Rio de Janeiro para obter tal certificado 

ou esperar banca de exames preparatórios. 
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Este novo regulamento retirou a disciplina Chorographia do Brasil do 

documento de 1906, e modificou a carga horária de outras. Estas alterações foram 

significativas e eram as que faltavam para a equiparação. Porém, a maior das mudanças, 

pelo menos em âmbito estadual foi a retirada do artigo 13 do regulamento de 1906 que 

davam regalias aos alunos do Lyceu: a não obrigatoriedade de concursos para a 

ocupação de cargos públicos.  

Art. 13 – O bacharel em sciencias e letras tem preferencia à nomeação 

de qualquer emprego publico de caracter estadoal, respeitadas as 

exigências de habilitações especiaes e technicas, ficando dispensado 

do concurso, salvo para o logar de lente do Lyceu e da Eschola 

Normal (GOYAZ, 1906). 

Atentos para a história da instituição, sabemos que estas regalias não deixaram 

de existir, porém, não mais legitimadas oficialmente. Este foi um dos instrumentos 

usados pelos governantes goianos para o fortalecimento do Estado. Pode-se analisar este 

processo de fortalecimento a partir do momento em que o Bacharel seria parte da 

máquina administrativa e fortaleceria o grupo político que estava no poder, já que o 

intelectual que saía do Lyceu fazia parte de um grupo social privilegiado. Contudo, o 

privilégio não era o econômico, mas sim o político, o tradicional e familiar, os membros 

das famílias que estavam disputando o poder político e seus partidários. 

A equiparação causou euforia e alegria nos liceanos e vilaboenses em geral, pois 

era esperada e traria agora ao Lyceu um ensino mais normalizado e de acordo com as 

aspirações nacionais. Abaixo a descrição da chegada da notícia da equiparação na 

capital. 

Um arauto saiu do Palácio, calado mas célere, e leva a notícia em 

primeira mão ao Liceu. De repente estoura ali uma algazarra louca, 

hurras e vivas subindo aos ares. A banda de música, prevenida, 

marcha para o Liceu, o povo em alvoroço acompanha e, dentro de 

instantes, forma-se a passeata: à frente a banda, atrás os professores e 

os alunos levando em glória a bandeira nacional (BRETAS, 2001, p. 

482-483). 

Neste processo de equiparação aconteceram mais mudanças em um curto 

período de tempo do que em todo o século XIX. Após a concessão da equiparação, o 

regulamento sofreu uma alteração significativa, deixaram de ser aceitos exames de outra 

instituição, ou seja, em caso de transferência de alunos para o Lyceu, não seriam aceitos 

os exames feitos por estes em outros locais. Bem como as mudanças para a contratação 

de professores, os concursos eram necessários a partir desta regulamentação com perigo 

de perda da equiparação, mesmo que estes certames acontecessem sem muita 

concorrência. 
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De 1906 a 1911 o ensino secundário nacional e goiano ganharam ânimo e, em 

todo o estado, alunos se atentavam para o nível de ensino que os levaria ao curso 

superior. Os exames de preparatórios deixaram de existir tal e qual os decretos do séc. 

XIX e de 1901 –último que se referiu aos exames –, no entanto foram substituídos pelo 

exame de madureza, exame este que certificava a conclusão do curso pelo aluno e a 

concessão do diploma de bacharel em ciências e letras. Este seria então o passaporte ao 

ensino superior. Mas fique claro que o ânimo do ensino era localizado e restrito, o que é 

notado no número de matrículas. 

O panorama do Lyceu em relação aos seus alunos era claro, ocupado 

principalmente pelos filhos das elites locais e com um leve avanço no número de 

matrículas nestes anos. No gráfico apresenta-se o número de alunos dos anos de 1906 a 

1911, estes números dizem respeito à matrícula na primeira série do curso e não do 

número total de alunos cursistas de cada ano, pois pela documentação que foi 

encontrada, estes dados não seriam exatos já que o número de repetências possibilitaria 

uma leitura aproximada destes dados.

 

Gráfico 2 Relação de alunos, por sexo, do Lyceu de Goyaz de 1906 a 1911 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de escolas e nos 

editais do Correio Offical do Arquivo Histórico do Estado de Goiás.  
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No gráfico 2 percebe-se a forte presença da elite vilaboense no Lyceu, sem 

mesmo elaborar-se a análise por origem familiar que se fará presente no desenrolar 

deste texto. As mulheres começam aos poucos se matricular no Lyceu, nestes anos 

apenas 6 mulheres matriculadas na primeira série. No entanto, não há dados sobre a 

conclusão do curso destas alunas. É preciso observar que neste princípio de século XX 

era grande a movimentação de pessoas pelos estados brasileiros, principalmente 

comerciantes e militares, fazendo com que o Lyceu recebesse os filhos de pessoas que 

se mudaram para Goiás neste período. Portanto, quando se tem uma instituição com tão 

poucos alunos, pode-se com um primeiro olhar dizer que pertenciam a esta elite e 

afirmar que o serviço prestado por este estabelecimento deveria ser moldado aos olhos 

dos pais destes alunos, para que seus interesses fossem atendidos na educação dos seus 

futuros representantes. 

Ainda observando o pequeno número de alunos da instituição, 186 matriculados 

em 6 anos percebe-se que além do ensino ser dispendioso, a cultura da educação escolar 

ainda não era difundida em todas as famílias, existia a política de contenção do ensino 

superior por parte do governo federal, que tinha a função de limitar ainda mais o 

número de alunos ingressantes nas faculdades brasileiras. 

Esta nova característica do ensino deve-se principalmente à política de 

desoficialização do ensino brasileiro, delegando aos Estados a obrigação pelo ensino e 

tirando do governo central a responsabilidade pela sua organização.  

Com a instituição do regime republicano, esse movimento 

desoficializado, até então conduzido pelos liberais, veio a ser 

impulsionado pelos positivistas, que lhes tomaram a bandeira e 

ligaram a defesa a liberdade de ensino com a liberdade de profissão, 

com amplas repercussões sobre a política educacional posterior a 

1910. Conseguiram, em razão da vitória do movimento pela 

desoficialização do ensino, alterar radicalmente o mecanismo de 

discriminação cultural/social posto na passagem do ensino secundário 

para o superior (CUNHA, Luiz, 2007, p. 160). 

Esta política que vinha do Império e se potencializou nos anos de 1910 em todo 

o Brasil, tomou o ensino secundário e também o superior, conhecida como política de 

contenção. Caracterizou-se “pela retração do setor estatal do ensino superior em 

proveito do setor privado, praticamente inexistente nesse grau de ensino” (CUNHA, 

Luiz, 2007, p. 160). 

No restante do Brasil o panorama educacional era o mesmo, não era um caso 

isolado o que acontecia em Goiás. 
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Nas províncias, a situação da educação secundária era crítica no início 

da República, com irregularidades visíveis em Estados como Piauí, 

Sergipe, Rio Grande do Norte e Espírito Santo. Em Santa Catarina, as 

experiências com o ensino secundário no período imperial não tiveram 

sucesso. [...] A equiparação era um dos pontos de tal reforma, que 

pressionava pela reformulação dos ginásios estaduais conforme as 

estruturas pedagógicas do Ginásio Nacional (ASSIS; FASOLO, 2007, 

p. 241-243). 

Nestes anos de primeira equiparação o Lyceu pôde ser partícipe da realidade 

educacional brasileira e não mais uma instituição, única, isolada no meio do cerrado 

goiano. A cultura que circulava na instituição em relação aos conteúdos, livros didáticos 

e exames era a cultura do ensino secundário circulante no Brasil. Não era privilégio de 

Goiás a formação do intelectual que configurava a sub elite da cidade, mas sim da 

escola brasileira, o que analisa-se aqui era qual intelectual e como as forças oligárquicas 

locais contribuíram para isso. Nos anos seguintes, a história do Lyceu ficou ainda mais 

nacionalizada, pois, a nova legislação propôs agora mudanças drásticas na já 

estabelecida realidade dos institutos estaduais. 

 

2.3 Liberdade de ensino ou abandono do Estado? 

 

Em 1911 a educação nacional sofre mais uma reforma, a chamada Reforma 

Rivadávia, pelo Decreto n. 8.659 de 5/04/1911 que “Aprovou a Lei Orgânica do Ensino 

Superior e do Ensino Fundamental na República” (BRASIL, 1911). A mudança de 

nomenclatura foi significativa na organização do ensino, uma vez que, até este momento 

o ensino brasileiro era dividido em primário, secundário e superior. Não foram 

consideras aqui as subdivisões destes tipos. Mas mesmo organizado desta forma, o 

ensino não poderia ser dividido em níveis de ensino, pois não havia articulação entre os 

três, apenas a dependência criada pelos institutos de ensino secundário em relação ao 

ensino superior. A nova nomenclatura de 1911 misturou em ensino fundamental, os 

antigos primário e secundário, contudo, não há no texto do decreto referências claras às 

regras do ensino primário. 

Primeiramente, a equiparação dos institutos de ensino superior e secundário 

concedida pela Reforma Epitácio Pessoa em 1901 deixou de existir no texto de 

Rivadávia. “Art. 2- Os institutos, até agora, subordinados ao Ministério do Interior, 

serão, de ora em diante, considerados corporações, tanto do ponto de vista didactico, 

como do administrativo” (BRASIL, 1911). Este passo deixou o ensino oferecido em 
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todo o território brasileiro sob as decisões locais, principalmente no que diz respeito à 

didática dos liceus, se até 1911 o Colégio Pedro II seria o modelo até mesmo de postura 

do professor em sala de aula, em 1911 tudo poderia ser feito de acordo com a vontade 

das pessoas que estavam nos Estados, contudo a prática de seguir o Pedro II como 

referência não foi abandonada. 

A centralização ou descentralização foram a pauta das duas reformas do início 

do século XX, ora relegando os liceus a meros seguidores de uma política da capital, 

fundada numa realidade muito diversa da vista em todas as instituições do país, ora 

deixando-os totalmente sem referência, causando uma desregulação total na forma com 

que os liceus instruíam seus alunos. 

Em Goiás a desequiparação tomou de surpresa os alunos do liceu e em seu novo 

regulamento, Decreto Estadual n. 3.004 de 4/8/1911 esclareceu: 

Art. 1 – O Lyceu Goyano, fundado a 23 de fevereiro de 1847, tem por 

fim proporcionar a cultura intelectual necessária para a obtenção do 

grau de bacharel em sciencias e lettras, e bem assim ministrar aquelles 

que o preferirem, apenas o ensino de uma ou algumas das matérias 

nelle ensinadas (GOIÁS, 1911). 

É possível notar o retrocesso causado por esta reforma ao Lyceu, em regime de 

seriação desde 1904, com alunos matriculados na instituição, com pelo menos a 

intenção de terminar os seis anos de curso. A partir de 1911 retorna à situação de 

ministrar o curso seriado a apenas alguns alunos e a outros o regime de aulas avulsas, já 

que não havia mais a obrigatoriedade do aluno em cursar todo o período do curso. 

Assim, esta prática de aulas e exames avulsos causou queda nas matrículas, que podem 

ser vistas no gráfico 3 nas páginas seguintes. 

O Colégio Pedro II, apesar de ter seu nome histórico restaurado, em lugar de 

Ginásio Nacional, ganhou também uma nova função. 

Art. 6 – Pella completa autonomia didactica que lhes é conferida, cabe 

aos institutos a organização dos programas de seus cursos, devendo os 

do Collegio Pedro II revestir-se de caracter prático e libertar-se da 

condição subalterna de meio preparatório para as academias 

(BRASIL, 1911). 

Por conseguinte, o Lyceu vendo-se novamente órfão de uma referência didática, 

nada faz além de continuar seguindo as ideias do Pedro II, assim como outras 

instituições. A inclusão de aulas práticas no Lyceu, com professores chamados de 

preparadores foi possibilitada pela abertura do Decreto de 1911 que em todo o seu texto 

revelou que a educação secundária deveria formar não só o pensador, mas dar condições 

de trabalho ao aluno dos liceus. 
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A Reforma Rivadávia alterou o cenário com um currículo mais homogêneo entre 

as categorias de disciplinas. Com exceção das línguas que continuaram como as mais 

evidentes na formação dos jovens secundaristas, com 57 aulas semanais dedicadas ao 

estudo de alemão, francês, inglês, italiano, latim e português.  

Este currículo era apenas base a ser seguida pelas instituições, pois as 

equiparações foram suspensas. Nesta nova fase do ensino secundário brasileiro surgiu 

uma disciplina, que antes não estava presente nos currículos, a psicologia, que teve 

neste início de século XX, a função de formação do homem e do profissional capaz de 

entender o seu meio de forma mais aprofundada, que completasse os conhecimentos de 

ensino, já que quem era formado nestes institutos poderia ocupar o cargo de magistério 

em escolas de primeiras letras. “[...] a Psicologia tornou-se necessária como ciência 

básica e instrumental para a Pedagogia, o que acarretou seu desenvolvimento, quer no 

plano teórico, quer no plano prático” (ANTUNES, 2005, p. 63). 

Abaixo, as disciplinas do Lyceu em 1911, conforme o regulamento do Pedro II.  

 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Allemão  - - 2* 2* 2* 2# 8 

1 Francez 3* 3* 2* 2# - - 10 

1 Inglez  - 3* 3* 3* 1# - 10 

1 Italiano - - - - 4* 4# 8 

1 Latim - - - 3* 3* 3# 9 

1 Portuguez 3* 3* 3* 3# - - 12 

2 Álgebra  - - 3* - - - 3 

2 Aritmética 3* 3* - - - - 6 

2 Geometria e Algebra - - - 3* - - 3 

2 Trigonometria, Geometria e 

álgebra 

- - - - 4# - 4 

3 Cosmografia - - # - - -  

3 Historia Natural - - - - 2* 5# 7 

3 Physica e Chimica - - - - 2* 5# 7 

4 Chorografia do Brasil - - 3# - - - 3 

4 Geografia 3* 3* - - - - 6 

4 Historia do Brasil - - - - - 3# 3 

4 Historia Universal - - - 3* 3*# - 6 

5 Desenho 3* 3* 3* 2# - - 11 

6 Lógica  - - - - - 3# 3 

6 Psychologia - - - - 3# - 3 

 Total da série 15 18 19 21 24 25 122 
Quadro 6 Organização curricular do Lyceu de Goyaz – 1911 

Fonte: Regulamento do Lyceu Publicado em 18/08/1911 no Semanário Official n. 27, aprovado pelo 

Decreto n. 3004 de 04/08/1911, Seção de Hemeroteca, n. AHE 58 Arquivo Público Estadual – AGEPEL. 

Obs.: * Exames de Promoção; # Exames finais 
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Comparando o quadro com a reforma de 1907 – primeiro regulamento que 

possibilitou a equiparação, nota-se poucas mudanças, a disciplina de Psicologia é uma 

delas, a outra foi a retirada do grego e a inclusão do italiano. A literatura agora era parte 

do programa das 6 línguas, pois havia discussões sobre a inutilidade desta disciplina 

para a formação dos jovens liceanos. Das 122 aulas, as línguas representavam 47% do 

tempo dos alunos, o que reafirma o currículo propedêutico e humanista, deixando as 

ciências relegadas a 14 aulas de todo o curso, com apenas 11%. 

A Reforma Rivadávia criou o Conselho Superior de Educação e o privilégio da 

Livre Docência
39

, este último continua atualmente sendo oferecido pelo Estado de São 

Paulo. Outra das iniciativas do Decreto foi a criação do exame que é chamado 

atualmente de Vestibular. O exame de admissão ao ensino superior deixou de ser uma 

responsabilidade dos institutos de ensino secundário, ou seja, dos liceus, e passou a 

cargo dos institutos de ensino superior. 

Art. 65. Para concessão da matricula, o candidato passará por exame 

que habilite a um juízo de conjunto sobre o seu desenvolvimento 

intellectual e capacidade para emprehender efficazmente o estudo das 

matérias que constituem o ensino da faculdade (BRASIL , 1911). 

Ainda não chamado de Vestibular, oficialmente, estes exames apenas reforçaram 

a liberdade dada pela Reforma Rivadávia. Este novo exame criou uma nova dinâmica ao 

ensino secundário pois os exames finais confeririam o diploma de Bacharel em Ciências 

e Letras aos seus alunos, mas não mais os habilitariam a entrar no ensino superior, outra 

barreira precisaria ser vencida, e as faculdades agora poderiam selecionar com critérios 

próprios os seus estudantes. Houve também o surgimento de cursos preparatórios 

particulares para o exame de admissão ao ensino superior, ministrados por professores 

das próprias instituições de ensino secundário, apesar da proibição legal acabavam 

recebendo altas taxas de alunos mais abastados facilitando a aprovação da classe mais 

privilegiada nos exames oficiais. Nota-se neste momento uma maior elitização do 

ensino, pois as condições para aprovação nos exames dependia ainda mais de dedicação 

aos estudos e condições de participar desses cursos particulares. 

Mas a função desempenhada pelo sistema educacional escolar, nas 

sociedades capitalistas, de fonte fornecedora de diplomas garantidores 

de posse de conhecimentos “apropriados” aos cargos conferidores de 

maior remuneração prestígio e poder, chegou a ser ameaçada por 

aquele processo de expansão/ facilitação: os diplomas das escolas 

superiores tendiam a perder raridade e, consequentemente, a deixar de 

ser instrumento de discriminação social eficaz e aceito como legítimo. 

                                                 
39

 A livre-docência atualmente é regulada pelas Lei nº. 5.802/72 e nº. 6.096/74 e pelo Decreto 76.119/75 e 

pelo Parecer 826/98 do extinto Conselho Federal de Educação 
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A introdução dos exames vestibulares às escolas superiores foi uma 

tentativa de se restabelecer o desempenho daquela função. Além do 

mais, o imediatismo na busca dos diplomas escolares, principalmente 

do grau superior, acelerada pelo bacharelismo, comprometia a função 

do ensino, nesse grau, de formar os intelectuais orgânicos das classes 

dominantes, mais necessitados deles do que nunca, agora que a 

hegemonia de uma das frações sobre outras, e de todas elas sobre as 

demais classes, achava-se em crise (CUNHA, 2007, p. 134). 

Nos quatro anos de vigência da reforma Rivadávia, o Congresso Nacional 

recebeu críticas alteradas pela organização do ensino, considerado liberal demais por 

uns e totalmente anárquico por outros. Tais críticas forçaram a uma nova reforma, a 

chamada Reforma Maximiliano, publicado no Decreto n. 11.530 de 18/03/1915. 

Esta foi considerada a reforma educacional mais inteligente realizada durante 

toda a Primeira República. Carlos Maximiliano era liberal de formação e estava 

preocupado em melhorar a qualidade do ensino secundário, prejudicada pela reforma 

Rivadávia Corrêa. Esta reforma de 1915 readaptou o ensino com a função de 

preparatório ao ensino superior que, ainda, era o que os estudantes e seus familiares 

esperavam do ensino secundário. 

Essa concepção de ensino não poderia ser diferente, uma vez que em 

um país de analfabetos, onde a maioria da população sequer tinha 

acesso ao ensino primário, acabava sendo perfeitamente normal que os 

poucos a conseguir chegar ao ensino secundário, apenas o fizessem 

com o intuito de poder ingressar no ensino superior. Daí, também, a 

preferência pelos exames de parcelados, herdados do Império e que, 

ainda, fizeram muito sucesso durante toda a Primeira República, 

constituindo-se, aliás, em um grande obstáculo à consolidação do 

ensino secundário (PALMA FILHO, 2005, p. 5). 

O novo texto dedicado ao ensino foi destinado às instituições e academias 

federais para direcionar as novas regras da educação. O ensino primário foi mais uma 

vez deixado de lado nesta legislação, que estabeleceu regras mais detalhadas quanto à 

administração e às questões didáticas dos níveis secundário e superior. Foram 

abordados aspectos tais como, a organização do Conselho Superior de Ensino, corpo 

docente, as congregações de cada instituto, o regime de exames escolares, as funções do 

diretor e do pessoal administrativo, bem como diretrizes para a organização curricular 

das academias e do Colégio Pedro II. 

No que diz respeito ao Conselho, cabia a este a consultoria ao governo em 

relação ao ensino no Brasil e também a fiscalização dos institutos oficiais e dos 

equiparados a estes. Das várias funções deste órgão, uma que chama a atenção é a de 

“[...] i) promover a reforma de os melhoramentos necessários ao ensino” (BRASIL, 
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1915). Esta alínea do art. 30 representa a abrangência do Conselho e o quanto os 

Estados agora tinham que seguir às ordenações determinativas deste grupo. 

Quanto às instituições estaduais, estas poderiam ser novamente equiparadas aos 

institutos federais de ensino, o que possibilitou que novamente o Lyceu de Goyaz 

propusesse a sua equiparação ao Colégio de Pedro II.  

Porém, conforme o art. 24 do Decreto, “Nenhum estabelecimento de instrucção 

secundaria, mantido por particulares com intento de lucro ou de propaganda 

philosophica ou religiosa, poderá ser equiparado ao Collegio de Pedro II.” (BRASIL, 

1915). Esta ação impediu instituições de renome nacional de se equiparar a institutos 

federais, deixando-os com maior liberdade ainda, dada a exclusão de regras para tais 

escolas, dentro deste novo texto. 

Foram definidas também, regras para a contratação de professores, e de uma 

melhor definição de hierarquia destes servidores dentro das instituições. A posição 

destes funcionários na Congregação teria uma gama de obrigações nos liceus e 

faculdades, dando a este grupo autonomia necessária para organizar cada instituição de 

acordo com sua realidade. Esta autonomia, defendida por este novo decreto, foi posta 

em prática pelo Lyceu de Goyaz, que a partir dele redigiu seu novo regulamento com 

uma maior capacidade de adaptação do instituto à realidade goiana, sem perder de vista 

o seu objetivo maior, a equiparação. 

Publicado no Decreto Estadual n. 4.089 de 23/02/1916 o novo regulamento 

apresentou modificações, mas as que ficaram mais notáveis foram as que definiam a 

aceitação de alunos não matriculados na instituição que possuíam agora condições de 

realizar exames parcelados. 

Art. 11. Os estudantes não matriculados serão examinados em 

Dezembro conjuntamente com os alunos não estando obrigados às 

séries de materiais, porém não se podendo inscrever para exames de 

mais de oito disciplinas em 1916 nem para mais de quatro nos anos 

posteriores (GOIÁS, 1916). 

Uma das mudanças aconteceu na perda de uma série do curso do liceu, de 6 anos 

passou para 5, e embora tivesse poucos alunos, assim os alunos do sexto ano cursariam 

a partir de 1916 o quinto ano do novo Lyceu. Totalmente diferente do currículo de 

1911, o de 1916 além de diminuir um ano do curso também tirou disciplinas que antes 

faziam parte da matriz, como a Psychologia, o Italiano, e a Lógica. Nestes dois textos 

mudaram muitas disciplinas. Em 1916 deixaram de existir 5 delas, e entraram em cena 

outras que ainda eram parte integrante de alguma disciplina já existente e foi 
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desmembrada, ou surgiram agora no currículo como a ginástica, que antes apesar de ser 

parte das aulas, não tinha um lugar definido na grade de aulas. 

Das 122 aulas que existiam em 1911 ficaram 80 em 1916. Mas ainda assim as 

línguas significaram a maior parte dos currículos deste ano, com 36 aulas. Pode se 

observar também que os exames não mais aprecem marcados neste quadro como no 

anterior, pois este novo regulamento estabelecia exames para todas as disciplinas como 

parte integrante do curso e não mais como exames válidos aos preparatórios como eram 

antes de 1915. 

As disciplinas ficaram assim organizadas no Lyceu em 1916. 

 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Francez 3 3 3 - - 9 

1 Inglês ou Allemão - - 3 3 3 9 

1 Latim 3 3 3 - - 9 

1 Portuguez 3 3 3 - - 9 

2 Algebra e Geometria Plana - - 3 - - 3 

2 Arithmetica  3 - - - 3 

2 Geometria no Espaço - - - 3 - 3 

2 Trigonometria retilínea  - - - 3 - 3 

3 Historia Natural - - - - 3 3 

3 Physica e Chimica - - - 3 3 6 

4 Chorographia do Brasil e Noções 

de Cosmographia 

- 3 - - - 3 

4 Geografia Geral 3 - - - - 3 

4 Historia do Brazil - - - - 3 3 

4 Historia Universal - - - 3 - 3 

5 Desenho 2 2 1 2 - 7 

5 Gymnastica 1
 

1 1 1 - 4 

 Total por série 15 18 17 18 12 80 
Quadro 7 Organização curricular do Lyceu de Goyaz 1916  

Fonte: Regulamento do Lyceu de Goyaz, Decreto n. 4.089 de 23/02/1916. Publicado no Correio Official n. 57, 

26/02/1916, Seção de Hemeroteca, Arquivo Público Estadual – AGEPEL. 

Dentre as disciplinas contempladas, as da sexta categoria, ligadas à filosofia 

saíram deste currículo e a quantidade de línguas (36 aulas representando 45%) ainda era 

bem superior às ciências, com apenas 9 aulas do curso todo. Novamente o Lyceu 

continua propagando a tradição do curso humanista. 

Com o novo Decreto nacional os institutos deveriam reaver o processo de 

equiparação, e assim fez o Lyceu em 1916. Porém o primeiro pedido foi negado, e após 

a negativa do Conselho Superior em relação à equiparação, foi redigido um novo 

regulamento, este com uma nova matriz de disciplinas, agora de acordo com a Reforma 
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Maximiliano. O Decreto goiano n. 4.470 de 20/08/1917, baixou o regulamento de 

equiparação para o Lyceu. São ao todo 6 (seis) anos sem o resguardo da equiparação 

que o Lyceu permaneceu com um ensino visto por alguns como incipiente, já que as 

regalias concedidas antes de 1911, não eram mais possíveis de serem alcançadas pelos 

alunos destes tempos. 

O novo Decreto goiano, além de outras determinações, mudou primeiramente o 

objetivo do Lyceu. 

Art. 1. O Lyceu de Goyaz, fundado a 23 de fevereiro de 1847, tem por 

fim diffundir o ensino das sciencias e lettras, de conformidade com o 

que preceitua o Colegio Pedro II. 

Art. 2. O Lyceu de Goyaz, abrange porém, uma única secção – o 

Externato – e ahi se fará em cinco annos, um curso gymnasial com 

caracter litterario e scientifico, sufficiente para ministrar aos 

estudantes solida instrucção fundamental, habilitando-os a prestar, em 

qualquer Academia, o exame vestibular de que trata a lettra c do art. 

77 do Decreto n. 11.530, de 18 de março de 1915 (GOIÁS, 1917). 

Nota-se que o objetivo inicial da instituição, de concessão de grau de Bacharel 

em Ciências e Letras foi retirado do regulamento, ficando este com a função de 

preparação ao ensino superior. Mesmo ainda concedendo o diploma preferido pelos 

estudantes, não era mais este o fim último do Lyceu.  

A distribuição de matérias ficou diferente do currículo de 1916, agora com as 

disciplinas do quadro abaixo, a equiparação foi conseguida, já que atendiam às 

exigências do Colégio Pedro II. 

Neste currículo mais uma língua foi extinta, o italiano, e as artes e a filosofia 

foram extintas totalmente, esta última apesar de fazer parte do quadro ficou restrita a 

contextualizações dos professores em outras aulas. Desde 1838 a filosofia entrava e saia 

do ensino secundário, ora como disciplina, ora como conteúdo complementar a outras 

aulas em que se visse a necessidade de contemplar o seu conteúdo. 
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 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Allemão  - - 3* 3* 3° 9 

1 Francez 3* 3* 3° - - 9 

1 Inglez  - - 3* 3* 3° 9 

1 Latim 3* 3* 3° - - 9 

1 Portuguez 3* 3* 3° - - 9 

2 Álgebra  - - 3° - - 3 

2 Aritmética - 3° - - - 3 

2 Geometria no espaço - -  3* - 3 

2 Geometria Plana - - 3° - - 3 

2 Trigonometria retilínea - - - 3* - 3 

3 Cosmografia - 3°  - - 3 

3 Physica e Chimica - - - 3* 3° 6 

4 Chorografia do Brasil - 3°  - - 3 

4 Geografia Geral 3° - - - - 3 

4 Historia do Brasil - - - - 3° 3 

4 Historia Universal - - - 3* 3° 6 

6 Philosophia - - - - -°  

 Total da série 12 18 21 18 15 84 
Quadro 8 Organização curricular do Lyceu de Goyaz – 1917 

Fonte: Regulamento do Lyceu Publicado em 20/08/1917 no Correio Official n. 131, aprovado pelo 

Decreto n. 4470 de 20/08/1917, Seção de Hemeroteca, n. AHE 67 Arquivo Público Estadual – AGEPEL. 

Obs.: * Exames de Promoção; ° Exames finais; Inglês e Allemão era opcionais, o aluno escolheria entre 

um ou outro 

A partir deste ano, os alunos teriam além de grande quantidade de aulas de 

línguas, maior número de aulas das ciências, história e geografia. Das 84 aulas do curso 

de cinco séries, 45 eram de línguas, mais de 50% do tempo dedicado ao ensino de 

línguas e literaturas, As ciências foram reduzidas a 6 aulas em todo o curso. Apesar do 

diploma de bacharel em Ciências e Letras, as ciências durante a primeira República não 

tiveram um destaque como as línguas no currículo do secundário. 

A equiparação só foi aprovada em 1918, com a Lei Estadual n. 580 de 12/06 que 

remodelou o Lyceu de Goyaz pelo Colégio Pedro II. No Decreto vigente, permaneceram 

antigas determinações para o Lyceu inclusive o serviço militar, que há algum tempo já 

se fazia obrigatório a rapazes de 18 (dezoito) anos pelo governo federal, ministrado em 

institutos equiparados como o Lyceu de Goyaz.  

O ingresso nas academias por meio do exame vestibular foi mantido nesta 

legislação e foram traçadas regras específicas a este certame, que além de dar maior 

seriedade ao processo, proporcionou o afastamento dos liceus de questões referentes à 

regularização de professores que se dedicavam, fora das instituições, a cursos 

particulares para alunos candidatos ao curso superior. 
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Os exames de preparatórios foram substituídos pelos exames parcelados, mas 

tinham natureza diferente, o primeiro dispensava a presença do aluno nas aulas, e lhe 

dava o direito de receber o certificado para concorrer a vaga no ensino superior, os 

exames parcelados a partir desta data serviriam apenas aos alunos que já haviam 

iniciado os exames preparatórios, ou seja, era uma maneira de não prejudicar alunos que 

se beneficiaram da legislação anterior, contudo os exames parcelados não conferiam 

grau de bacharel, apenas certificavam o aluno para o vestibular. No curso regular 

prevaleceu o exame de admissão, os exames de promoção e os finais, que não mais se 

chamariam de madureza. Contudo, os exames de parcelados que entraram em vigor a 

partir de 1915, art. 152 do Decreto n. 11.530, passaram a determinar: “serão admittidos 

a exame no Collegio de Pedro II os candidatos a exames parcellados de todas as 

matérias do curso gymnasial, do Districto Federal ou do Estado do Rio de Janeiro” 

(BRASIL, 1915). Em Goiás muitos alunos preferiam este tipo de exame pela rapidez em 

obter certificado, pois quem procurava estes exames queria uma vaga de emprego, ou 

buscavam o vestibular em outras cidades. 

Com todas as inovações, retrocessos e permanências proporcionados pela 

equiparação do Lyceu ao Colégio Pedro II em 1918, as aulas avulsas continuaram a ser 

uma opção de instrução secundária nos municípios do Estado, já que em nenhum dos 

municípios goianos havia uma escola secundária estadual com o modelo do Lyceu. 

Estas aulas, regulamentadas pelo Decreto Estadual n. 5.980, de 12/12/1918, seriam 

apenas de Português, Aritmética, Geografia e História do Brasil, os seus professores 

teriam as mesmas obrigações que os contratados pelo Lyceu, embora, os alunos não 

pudessem receber certificado algum, senão o de conclusão das aulas avulsas cursadas. 

Os anos que antecederam os de 1920 foram anos de efervescência na política e 

em consequência na política educacional brasileira. Um dos resquícios das turbulências 

foi a suspensão temporária dos exames finais de 1918, ficando todos os alunos 

aprovados no ano letivo, desde que tivessem notas nos exames anteriores satisfatórias 

para a aprovação. No Lyceu este período foi incerto para os liceanos, a demora na 

equiparação causou certo descontentamento nos jovens candidatos ao ensino 

secundário, diminuindo substancialmente as matrículas. A explicação do governo 

goiano foi a dificuldade do curso: “A matricula sofreu um decrescimento motivado pela 

nova reforma do ensino que difficultou bastante os exames de admissão e pelo rigor nos 

últimos exames que muito concorreram para a seleção dos elementos aproveitáveis” 

(CAIADO, 1926). 
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No gráfico abaixo o número de matrículas dos anos de 1912 a 1924. 

 
Gráfico 3 Número de alunos do Lyceu de 1912 a 1924 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás.  

14 
15 

40 

37 

8 

12 

16 

30 

33 

17 

47 

40 

31 

3 
2 

0 

9 

1 
0 0 

3 
4 

2 2 2 
1 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924

Alunos

Alunas



88 
 

É notória a oscilação de matrículas, que acontece justamente no momento de 

incerteza das reformas nacionais e locais. A diminuição repentina de matrículas em 

1916 deve-se ao fato de os alunos não mais se sentirem seguros com a educação 

oferecida pelo Lyceu, e muitos destes alunos pararam de estudar, ou para os que tinham 

posses, foi preciso ir para a capital federal levar adiante seus estudos com a busca de 

qualidade suficiente para o ingresso no curso superior. As mulheres ainda aparecem de 

forma tímida no Lyceu, pois o mais comum era que cursassem a Escola Normal. Aqui 

neste período apenas 29 mulheres em treze anos letivos, com a maioria absoluta de 340 

homens. Estas mulheres foram lembradas na Mensagem Presidencial de 1923 de 

Eugênio Rodrigues Jardim, que se referiu à presença marcante das moças de Goiás no 

Lyceu. 

As elites permanecem presentes no Lyceu, contudo em menor quantidade, mas 

de forma alguma esquecidas ou menos importantes. Veremos no final deste capítulo a 

situação destas elites no Lyceu. Os latifundiários queriam filhos “doutores”; não só 

como meio de lhes dar a formação desejável para o bom desempenho das atividades 

políticas e o aumento do prestígio familiar, como, também, expediente para atenuar 

possíveis situações de destituição (CUNHA, 2007, p. 147). 

 

2.4 O Lyceu nos anos de 1920 

 

O panorama do ensino secundário de classe que perdurou de 1890 a 1920 não se 

preservou totalmente sem retoques após 1920, mas de certo modo houve uma tentativa 

de reforço a partir da reforma de 1925. Esta reforma é reflexo dos acontecimentos 

anteriores; a partir de meados dos anos dez e principalmente após o início dos anos de 

1920 o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico
40

 que tomaram conta do 

cenário educacional brasileiro. Novas ideias pedagógicas chegaram ao Brasil com as 

traduções de obras do autor John Dewey, por educadores brasileiros, Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo. 

Por força da estrutura jurídico-constitucional vigente a década de 1920 

se apresenta como um período no qual a força política regional se 

sobrepõe à ação coordenadora do governo central. Trata-se de um 

período rico pelas reformas educacionais que abrigou, pelas agitações 

políticas que assistiu e pelas personagens que consolidou como 

“educadores profissionais” (FREITAS, BICCAS, 2009, p. 40). 

                                                 
40

 Cf. Nagle, Jorge. Educação e sociedade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
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O otimismo pedagógico em relação ao ensino secundário tentou estabelecer uma 

ordenação do ensino a ponto de fazê-lo partícipe da formação humana juntamente e 

articulado ao ensino primário da mesma forma que o ensino superior. 

Em conjugação com as letras modernas e, em certo grau, também em 

harmonia com as letras clássicas, a formação científica se transforma 

no mais rico, vigoroso e atual padrão de ensino e cultura, o único 

capaz de colocar a nação à altura do século e de dar bases sólidas ao 

desejado progresso econômico do país. [...] iniciam-se as primeiras 

tentativas mais sistemáticas para a articulação, correlação ou fusão 

desse ramo com os outros ramos e níveis (NAGLE, 2001, p. 158). 

Contudo, durante os anos de vigência da Reforma de 1915, a retomada dos 

exames parcelados acentuou a duplicidade do ensino secundário, ou seja, curso seriado 

para alunos dos institutos oficiais como o Pedro II e os equiparados, e os exames 

parcelados para alunos de instituições particulares de qualquer natureza, religiosos ou 

não. Isto fortaleceu o ensino secundário propedêutico, que seria de preparação ao ensino 

superior, não deixando que este ensino se tornasse um fim em si mesmo, preparando a 

classe trabalhadora, mas reforçou o seu objetivo, o de formação da elite. 

Em realidade, a decadência dos estudos clássicos vinha se acentuando 

desde a década anterior. A obrigatoriedade do ensino da língua grega 

foi eliminada do currículo do secundário em 1915, pela reforma 

Carlos Maximiliano (Decreto n. 11.530, de 18/3/1915). O ensino do 

Latim foi mantido, mas vinha sendo alvo de críticas em relação à sua 

necessidade e eficiência. Assim, na década de 1920, face aos ataques 

desferidos contra os estudos clássicos e às finalidades consagradas da 

formação secundária, alguns professores secundaristas e setores da 

igreja católica saíram em defesa das humanidades, especialmente do 

Latim (SOUZA, 2009, p. 75). 

O Brasil dos anos 1920 virou um cenário de reformas regionais capazes de 

potencializar as diferenças entre as escolas dos diversos estados nacionais. Entre elas 

destacam-se as principais: 1920 Reforma Sampaio Dória em São Paulo; 1922 Reforma 

Lourenço Filho no Ceará; 1922 Reforma Carneiro Leão no Distrito Federal; 1925 

Reforma José Augusto no Rio Grande do Norte; 1927 Reforma Lysímaco da Costa no 

Paraná; 1927 Reforma Francisco Campos em Minas Gerais; 1928 Reforma Carneiro 

Leão em Pernambuco; 1928 Reforma Fernando de Azevedo no Distrito Federal; 1928 

Reforma Anísio Teixeira na Bahia. 

O que se via nestas reformas era um desejo de renovação educacional proposto 

por estes educadores e que seria responsável pelos rumos da educação secundária dos 

anos seguintes. 

[...] vários intelectuais e educadores, defensores da renovação 

educacional, posicionaram-se favoráveis à remodelação da escola 

secundária adequando-a as necessidades da sociedade moderna, o que 
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implicava a defesa da ampliação dos estudos científicos nos 

programas, alterações no número de aulas dedicadas aos estudos 

clássicos, a divisão do curso secundário em dois ciclos e sua 

adaptação às características do alunado. Tais posições foram 

veiculadas e ganharam destaque em alguns fóruns de debates 

educacionais que mobilizaram a opinião pública nos anos 20, a saber: 

o Congresso Brasileiro de Instrução Superior e Secundária realizado 

em 1922, o Inquérito sobre a Instrução Pública, dirigido por Fernando 

de Azevedo para o jornal O Estado de São Paulo, em 1926, o 

inquérito promovido pela Associação Brasileira de Educação em 1929 

e as Conferências Nacionais de Educação realizadas no final dessa 

década (SOUZA, 2009, p. 74). 

A Reforma João Luiz Alves, aplicada pelo Decreto n. 16.782 A de 13/01/1925 

com 310 artigos detalhando a organização do ensino: “Estabelece o concurso da União 

para a diffusão do ensino primario, organiza o Departamento Nacional do Ensino, 

reforma o ensino secundário e o superior e dá outras providencias” (BRASIL, 1925). 

Tal reforma remodelou o ensino e criou o Departamento Nacional de Ensino, que seria 

responsável por todas as decisões concernentes ao ensino brasileiro. Para o ensino 

secundário, a grande mudança mais uma vez foi o currículo, as disciplinas e o número 

de anos do curso, mudados em cada um dos decretos nacionais. 

Uma das consequências dessas idéias foi a generalização da seriação 

na escola secundária, que até então constituía regime de exceção; 

portanto, foram abolidos os exames de preparatórios ou os exames 

parcelados para estudantes não matriculados no Colégio Pedro II e nos 

ginásios estaduais equiparados (NAGLE, 2001, p. 194). 

 Em 1925, o ensino secundário continuou com o Colégio Pedro II como 

referência a institutos estaduais, mantidos exclusivamente pelos estados, permanecendo 

o impedimento aos institutos particulares quanto à equiparação. Em Goiás somente o 

Lyceu pode ser afetado por esta Reforma, já que os outros estabelecimentos que 

existiam eram confessionais. 

Esta reforma de 1925 deu maior liberdade ao Pedro II de inserir disciplinas em 

seu currículo e de que estas fossem também ministradas nas instituições equiparadas, e 

o Lyceu aproveitando-se desta deixa legal, regulamentou a sua matriz curricular de 

acordo com o colégio carioca aumentando significativamente o número de disciplinas e 

aulas semanais. 
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A organização do currículo pelo decreto ficou da seguinte forma:  

 

 

Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Francez 2 2 2 - - - 6 

1 Inglez 2 - - - - - 2 

1 Inglez ou alemão - 2 2 - - - 4 

1 Latim - 4 4 4 4 - 16 

1 Literatura Brasileira - - - - - 2 2 

1 Literatura das Linguas Latinas - - - - - 2 2 

1 Portuguez 2 2 2 2 - - 8 

1 Portuguez (Noções de Literatura) - - - - 2 - 2 

2 Algebra - - 4 - - - 4 

2 Arithmetica 4 4 - - - - 8 

2 Geometria e trigonometria - - - 4 - - 4 

3 Chimica - - - 2 2 - 4 

3 Cosmographia - - - - 1 - 1 

3 Historia Natural - - - 2 2 - 4 

3 Physuca - - - 2 2 - 4 

4 Geogaphia (Chorographia do 

Brasil) 

- 2 - - - - 2 

4 Geographia Geral 2 - - - - - 2 

4 Historia do Brasil - - - 2 - - 2 

4 Historia Universal - 2 2 - - - 4 

4 Instrução Moral e Civica 1 - - - - - 1 

5 Desenho * * * * # -  

6 História da Philosophia - - - - - #  

6 Philosophia - - - - 2 - 2 

6 Sociologia - - - - - 1 1 

 Total 13 18 16 18 15 5 85 
Quadro 9 Matriz curricular do ensino secundário brasileiro 1925 

Fonte: Decreto n. 16.72 A de 13/01/1925  

*Prova gráfica  

# Sem quantidade determinada 

O que se vê nesta reforma é um currículo recheado de disciplinas agora 

desfragmentadas em várias aulas, com um número maior de professores, ao todo 24 

disciplinas, ao contrário das 16 do regulamento de 1917, distribuídas em 85 aulas 

semanais para todas as 6 séries e uma média de 14 aulas por turma a cada semana. 

Novamente as línguas: francês, inglês, alemão, latim, português, literatura brasileira, 

latina e portuguesa, tomaram maior parte das aulas, 42 das 85, aproximadamente 50 %. 

Contudo, foram contempladas todas as categorias de disciplinas, mesmo em menor 

quantidade as ciências aparecem com 16 aulas e representam 19% do total do curso. 
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Este currículo é tão propedêutico quanto os anteriores, e a reorganização das disciplinas 

não afeta a formação oferecida aos jovens da elite liceana. 

As mudanças propostas pelo texto de João Luiz Alves foram de certa forma 

benéfica aos estudantes dando-lhes, por exemplo, a opção de cursarem cinco ou seis 

anos. Com cinco anos, teriam condições de prestar vestibular em qualquer curso 

superior; caso concluísse o sexto ano, o aluno além de prestar o exame teria também o 

diploma de Bacharel em Ciências e Letras – registrado no Departamento Nacional de 

Ensino (BRASIL, 1925, art. 54). Mas para garantir o ingresso de estudantes ao sexto 

ano, o art. 207, inciso 3º estabelece: “Entre os approvados no exame vestibular, terão 

preferência para a matrícula, independente da ordem de classificação, os bacharéis em 

sciencias e letras”. 

Os professores se serviram a partir deste momento de uma legislação detalhada 

sobre a forma de concurso e os níveis garantidos de acordo com sua formação O 

ingresso por concurso já era regra legal desde o século XIX, contudo, as exceções a este 

quesito se tornaram regras seguidas pelos liceus, contratando professores pela sua 

ligação com a igreja, com o judiciário, ou por outros motivos, que não o concurso. No 

texto da reforma o art. 148 afirma que “O corpo docente dos institutos de ensino 

superior será constituído por professores cathedraticos, docentes-livres, professores 

honorários, professores privativos e professores de desenho e de gymnastica”, que os 

professores catedráticos seriam escolhidos por concurso, nomeados por decreto e 

vitalícios desde a data da posse. 

A realidade dos professores goianos não apresentou mudanças substanciais, já 

que a formação superior dos mestres era inexistente e se dava exclusivamente nas aulas 

do Lyceu, ou do Seminário Diocesano da cidade de Goiás, pois a Escola Normal 

formava apenas professores primários. Tal realidade só se modificou após 1937 com a 

oficialização federal da Escola Normal e mais tarde com a criação do Instituto de 

Educação
41

 já na cidade de Goiânia. 

Em Goyaz, a reforma de 1925 causou alardes de desequiparação do Lyceu, pois 

o art. 269 citado na imagem abaixo, foi suficiente para que imprensa noticiasse a 

desequiparação, causando alarme na população, mas as matrículas não foram afetadas. 

                                                 
41

 Sobre este assunto Cf. Instituto de Educação de Goiás (1937-1972):  o movimento instituinte-instituído 

de Iria Brzezinski 
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Figura 1: Notícia confirmando a manutenção da equiparação do Lyceu em 1925. 

Fonte: Correio Oficial n. 1012, de 16/04/1925 

A notícia foi veiculada no Correio Oficial de Goiás para que a população não 

fizesse o mesmo que em 1915, ou seja, tirassem seus filhos do Lyceu por entender que a 

escola não fosse funcionar da mesma forma. 

Após a publicação da Reforma João Luiz Alves foram tomadas providências 

imediatas para a regularização e adaptação do Lyceu de Goyaz às novas regras. 

Primeiramente, foi publicado o Decreto Estadual n. 8.615 de 30/04/1925, que criou uma 

cadeira de Instrução Moral e Cívica obrigatória a partir de 1925 e também exames de 

filosofia aos concluintes do curso, bem como a supressão de psicologia e lógica. 

Contudo, nas Mensagens Presidenciais de 1925, 1926, 1927 e 1929, foram 

descritos alardes criados na Cidade de Goiás pelos moradores e liceanos em relação à 

desequiparação do Lyceu ao Colégio Pedro II, estes rumores provocaram uma queda 
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nas matrículas a partir de 1926, como se vê no gráfico abaixo. Novamente as matrículas 

femininas não tiveram grandes adesões, seis anos apenas 29 mulheres matriculadas e 

292 homens. 

 
Gráfico 4 Número de alunos do Lyceu de Goyaz de 1912 a 1914 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo Histórico do Estado de Goiás.  
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Em 1926 houve a visita do Inspetor Federal ao Lyceu, que o ameaçou de 

desequiparação, pois encontrou neste estabelecimento dois professores vistos como 

“incompetentes e incapazes de assumirem o cargo que o ocupavam”, tal parecer 

[Parecer n. 4], foi reclamado pelo Presidente do Estado, que alegou a demissão de tais 

funcionários, sendo aprovada novamente a equiparação em março de 1927 pelo Parecer 

n. 5 do Departamento Nacional de Ensino. Estas medidas foram tomadas enquanto o 

regulamento era reformulado, e este só foi publicado em 1926, o Decreto Estadual n. 

8.878 em 12/011926 (CAIADO, 1927). 

Neste novo texto, o objetivo do Lyceu ficou ainda mais restrito. “Art. 1 – O 

Lyceu de Goyaz fundado a 23/02/1847, tem por fim diffundir o ensino das sciencias e 

letras.” Comparado ao artigo primeiro do regulamento de 1906, percebe-se o quanto foi 

simplificado o objetivo da instituição, que antes tinha uma missão completa de 

formação, passou a apenas preparação ao ensino superior. 

Uma novidade desta legislação é a gratuidade “Art. 26 – o ensino do Lyceu de 

Goyaz é gratuito ficando os alunos dispensados de pagamento de qualquer taxa e isento 

de sello estadoal qualquer petição dos mesmos”. Avanço para os alunos, que desde a 

criação da instituição pagavam taxas de 5$000 ou 10$000 (cinco mil réis ou dez mil 

réis), para as matriculas e mais taxas de exames. Além disso, constava no texto do 

regulamento que o material de uso diário como papel, pena e tinta seria fornecido pela 

instituição. Não foi possível a averiguação deste fato, mas com esta prerrogativa, dava 

direito aos alunos de cobrarem as promessas. 

As mudanças no número de disciplinas e de aulas do Lyceu de Goyaz foram 

feitas de acordo com as propostas pelo Colégio Pedro II, embora poucas, algumas 

alterações foram feitas, principalmente na filosofia e nas línguas.  
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O quadro abaixo traz as matérias do Lyceu de Goyaz em 1926: 

 Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

Total 

do 

curso 

1 Allemão  3* 3* 3° - - - 9 

1 Francez 3* 3* 3° - - - 9 

1 Inglez  3* 3* 3° - - - 9 

1 Latim - 3* 3* 3* 3° - 12 

1 Literatura das Linguas latinas - - - - - 3° 3 

1 Litteratura - - - - - 3° 3 

1 Portuguez 3* 3* 3* 3* 3° - 15 

2 Álgebra  - - 3° - - - 3 

2 Aritmética 3* 3° - - - - 6 

2 Geometria e Trigonometria - - - 3° - - 3 

3 Chimica - - - 3* 3° - 6 

3 Cosmografia - - - - 3° - 3 

3 Historia Natural - - - 3* 3° - 6 

3 Physica - - - 3* 3° - 6 

4 Geografia e Chorografia do 

Brasil 

- 3* - - - - 3 

4 Geografia Geral 3* - - - - - 3 

4 Historia do Brasil - - - 3° - - 3 

4 Historia Universal - 3* 3° - - - 6 

4 Instrução Moral e Cívica 3° - - - - - 3 

5 Desenho 3* 3* 3* 3* 3° - 15 

6 História da Philosophia - - - - - 3° 3 

6 Philosophia - - - - 3° - 3 

6 Sociologia - - - - - 3° 3 

 Total 24 27 24 24 24 12 135 
Quadro 10 Organização curricular do Lyceu de Goyaz – 1926 

Fonte: Regulamento do Lyceu Publicado em 16/01/1926 no Correio Official n. 1118, aprovado pelo 

Decreto n. 8878 de 12/01/1926, Seção de Hemeroteca, n. AHE 110 Arquivo Público Estadual – 

AGEPEL. 

Obs.: * Exames de Promoção; ° Exames finais 

Ainda as línguas: Alemão, Frances, Inglês, Latim, Português, Literatura Latina e 

Literatura, estiveram presentes em maioria neste currículo de 1926, com 60 das 135 

aulas. Porém, é a primeira vez que as ciências ganham um pouco mais de espaço neste 

manancial humanista, com 21 aulas semanais, assim, como as artes com 15 aulas. O 

número de aulas neste novo currículo aumentou significativamente em relação aos dois 

anteriores, foi o maior do século XX, tanto em número de aulas, 135, quanto na 

quantidade de disciplinas, 23 ao todo, maior inclusive que o currículo da Reforma 

nacional.  

Mesmo em processo de deterioração, os padrões pedagógicos do 

ensino secundário objetivam apenas encaminhar para os institutos 
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superiores os que devem compor a “elite dos letrados”, a “elite 

intelectual” do país, ainda que deixem à margem mais de 90% de 

adolescentes (NAGLE, 2011, p. 193). 

A quantidade de disciplinas de humanidades neste currículo, ainda representa 

mais de 80% nesta reforma, o que acentua a formação do ensino secundário como 

propedêutica, relegando ao seu público uma formação um tanto mais voltada para o 

ensino superior, excluindo de outra forma, o público que não se interessava ou não tinha 

condições de ir para o ensino superior, ainda incipiente no país, devido ao pequeno 

número de escolas e vagas. 

[...] a Reforma Rocha Vaz preparou ao mesmo tempo a definitiva 

implantação do ensino secundário como um curso regular capaz de 

preencher funções mais amplas que a de preparação fragmentária aos 

cursos superiores, que se tornará definitivamente realidade com as 

reformas posteriores a 1930, a de Francisco Campos e a de Gustavo 

Capanema (NAGLE, 2001, p. 198). 

Os anos que se seguiram a 1926 apresentaram modificações apenas em relação 

aos exames parcelados, estes que tinham sido aprovados em 1915, já que os exames de 

preparatórios foram substituídos pelo exame de vestibular, os novos exames de 

parcelados eram a alternativa a alunos que não se matriculavam regularmente em algum 

instituto equiparado. No decreto de 1925 foram estes exames extintos com uma 

exceção, o art. 297 previa: “Os estudantes que tenham um ou mais exames de 

preparatórios, poderão concluir o curso secundario pela fórma regulamentar anterior a 

este decreto, dentro do prazo de quatro annos, mas serão obrigados ao exame de 

Philosophia.” (BRASIL, 1925). 

O prazo de quatro anos valeria até 1928 e em 1927 foi publicado um novo 

decreto, n. 5.303 A de 31/10/1927, reforçando esta regalia aos estudantes neste ano. Em 

1928, o Decreto n. 5.578 de 16/11/1928 reforçou os exames para este ano, limitando o 

ingresso de estudantes que tivessem no histórico, exames de preparatórios prestados até 

1924, e abriu a concessão às escolas particulares de montarem bancas de exames em 

seus estabelecimentos. 

No Lyceu de Goyaz tais decisões nacionais foram noticiadas em 1930, 

aumentando as possibilidades a alunos ainda não matriculados nestes exames de os 

cursarem em segunda época. Essas normas serviram para regularizar a situação de 

alunos que sofreram com as mudanças de legislação os beneficiaram para que pudessem 

concluir seus estudos secundários. 

Estes exames parcelados foram retirados do cenário educacional nacional a 

partir de 1930, já com a instalação do governo provisório, o Decreto n. 19.404 de 
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14/11/1930 extinguiu os exames de qualquer espécie para a promoção dos alunos do 

último ano do ensino superior e do ensino secundário, ficando estes, que obtiveram 

média geral anual de pelo menos 3,5 com condições de promoção à série seguinte, caso 

não estivesse no último ano. Em seguida, dez dias depois, outro Decreto, de n. 19.426, 

dispôs sobre a habilitação dos alunos sujeitos ao regime de exames de preparatórios 

desde 1924. Um tanto confusas e arbitrárias tais decisões mostram o quanto as 

mudanças políticas dos anos finais da década de 1920 e do ano de 1930 afetaram o 

ensino secundário, transmitindo aos alunos incerteza nas suas ações. 

Por força da estrutura jurídico-constitucional vigente, a década de 

1920 se apresenta como um período no qual a força política regional 

se sobrepõe à ação coordenadora do governo central. Trata-se de um 

período rico pelas reformas educacionais que abrigou, pelas agitações 

políticas que assistiu e pelas personagens que consolidou como 

“educadores profissionais” (FREITAS; BICAS, 2009, p. 40). 

Em Goiás estas discussões não iam além dos muros do Lyceu que continuou até 

1929 como a principal instituição de ensino secundário de Goiás, e a única mantida 

exclusivamente pelo poder público, além de ser a única equiparada ao Pedro II. Em 

outras cidades do interior existiam escolas que se dedicavam ao ensino com autorização 

do governo estadual para funcionarem, no entanto sem condições de equiparação ao 

Colégio Pedro II, já que eram quase todas particulares e em sua maioria confeccionais. 

Em 1927 eram estas as instituições:  

Escolas Cidade 

Eschola Normal  (público) Goiás 

Colégio Santana (particular/confessional) Goiás 

Colégio São José (particular/confessional) Formosa 

Nossa Senhora Mãe de Deus  Catalão 

Colégio do Sagrado Coração de Jesus Porto Nacional 

Colégio da Conceição Pirenópolis 

Colégio Santa Clara 

(particular/confessional) 

Campinas (atual bairro de Goiânia) 

Colégio Nossa Senhora do Rosário Jaraguá 

Seminário São José 

(particular/confessional) 

Porto Nacional 

Insituto de Ciências e Letras  Anápolis 

Ginásio e Escola Prática de Agricultura ( 

atual Instituto Federal Goiano – Campus 

Rio Verde) 

Rio Verde 

Ginásio Anchieta Bonfim (Silvânia) 

Escola de Agricultura Bonfim (Silvânia) 
Quadro 11 Escolas de ensino secundário do Estado de Goiás nos anos de 1920 

Fonte: CAIADO, Brasil Ramos. Mensagem Presidencial. Correio Official, ano 72, n. 1.298, 04/06/1927. 

Arquivo Público Estadual, AGEPEL. Seção de Hemeroteca. n. AHE 118. 
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Nestes anos as discussões foram muitas, e principalmente se formaram em 

relação à função e ao pertencimento deste nível de ensino, que de formação 

praticamente exclusiva das elites do século XIX passou a um formador de alunos nem 

sempre pertencentes à este grupo econômico, mas que de algum modo se beneficiavam 

por serem escolhidas para tal ensino. Enquanto que no século XIX somente os filhos da 

elite econômica tinham acesso ao ensino secundário, na Primeira República, o acesso se 

dizia democrático, mas barrado pelos exames de admissão, o que permitia que a classe 

rica, se fizesse sempre presente nas primeiras colocações, mas dava abertura agora 

àqueles que realmente se interessavam pelos estudos e o entendiam como uma alavanca 

não só para o ensino superior, mas para uma nova classe social, que aceitava 

prontamente quem tivesse um diploma de bacharel, boas relações sociais e políticas, e 

não mais somente os nascidos em famílias abastadas. 

 

2.5 O público do Lyceu de Goyaz de 1906-1930: origens e destinos 

 

Nos anos de 1906 a 1930, os dos alunos do Lyceu foram analisados levando-se 

em conta diversos fatores. O principal foi a origem familiar, já que destaca-se a todo 

momento neste texto como os grupos se organizaram no Estado e fizeram com que a 

oligarquia familiar se mantivesse no poder político por tanto tempo em Goiás. 

O quadro abaixo relaciona de forma quantitativa os alunos que se matricularam 

no Lyceu de Goyaz, estes foram classificados seguindo critérios considerados 

suficientes para a compreensão de uma boa parcela de contribuição do Lyceu para a 

formação de um grupo particular do Estado de Goiás. Pois, à medida que se depara com 

as informações familiares dos alunos da instituição e com o quadro político e judiciário 

constata-se o quanto a formação oferecida pelo Lyceu foi determinante para a criação 

destes grupos. 

A análise levou em conta os dados dos alunos que foram separados em dois 

grupos, alunos com sobrenomes tradicionais em Goiás e alunos que não possuíam tais 

sobrenomes. Após esta primeira divisão, os nomes dos alunos de 1906 a 1930 foram 

comparados a pessoas pertencentes aos seguintes cargos em Goiás: os governadores, os 

deputados federais da bancada de Goiás, os deputados estaduais, os promotores públicos 

do Estado, os juízes de direito do Estado, os desembargadores e os presidentes da OAB. 

No quadro foram criados quatro divisões para determinar a quantidade de alunos que se 

destacaram nestas áreas, ou pela própria atuação, ou por serem filhos de pessoas ligadas 
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a estes órgãos, pois o pertencimento dos pais dos alunos a estes grupos também são 

determinantes para que eles sejam entendidos como a elite de Goiás. 

 

Ano de matrícula Número de 

matriculados 

Alunos 

pertencentes 

aos grupos 

familiares 

tradicionais 

Alunos não 

pertencentes 

aos grupos 

familiares 

tradicionais 

Alunos 

que 

foram 

políticos 

quando 

adultos 

Alunos 

filhos de 

políticos 

Alunos 

filhos de 

membros 

do 

judiciário 

Alunos 

que se 

tornaram 

membros 

do 

judiciário 

1906 52 32 20 3 0 0 1 

1907 25 11 14 3 3 1 1 

1908 22 15 07 3 1 2 1 

1909 36 13 23 0 0 1 2 

1910 21 11 10 4 0 4 1 

1911 30 14 16 3 0 0 0 

1912 17 6 11 2 0 0 1 

1913 17 7 10 1 0 2 0 

1914 40 10 30 2 0 0 0 

1915 46 9 37 0 0 0 0 

1916 9 6 3 1 0 1 0 

1917 12 4 8 0 0 0 0 

1918 16 8 8 1 2 2 2 

1919 33 10 23 1 0 0 1 

1920 37 10 27 1 0 2 2 

1921 19 8 11 1 0 2 2 

1922 49 14 35 3 1 4 0 

1923 42 13 29 3 1 1 2 

1924 32 12 20 3 0 3 0 

1925 70 31 39 2 0 2 1 

1926 61 33 28 0 0 0 0 

1927 48 24 24 0 2 2 0 

1928 48 22 26 0 0 0 4 

1929 54 23 31 1 0 2 0 

1930 40 13 27 1 0 2 0 

Total 876 359 517 39 10 33 21 

Porcentagem 100% 40,98% 59,02% 4,45% 1,14% 3,76% 2,39% 

 100% dos alunos do período 103 Alunos representam 11,75% 

do total 
Quadro 12 Alunos do Lyceu de Goyaz 1906-1930 

Fonte: Correio Official de Goiás; Ministério Público de Goiás; Assembleia Legislativa de Goiás, Poder 

Judiciário de Goiás. 

Os dados numéricos revelam que a tradição formada em torno do Lyceu não foi 

suficiente para que nele só estudassem os filhos da elite goiana, é possível perceber uma 

segunda função desta instituição, a de formadora da intelectualidade que por sua vez 

teria maiores chances de se tornar a elite. Pois o que Gramsci aponta em seus estudos é 

que os intelectuais não têm necessariamente uma ligação direta pelo nascimento ou 
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pelos aspectos econômicos com a elite tradicional, mas que estes intelectuais se uniriam 

à esta classe para fortalece-la ou modifica-la. 

Quanto ao pertencimento familiar dos alunos do Lyceu à primeira vista, 

observados pelos números, poderia ser afirmado que os alunos com sobrenomes de 

famílias tradicionais não representaram a maioria na instituição, mas se compararmos 

esta porcentagem com a quantidade de alunos e também com a população em Goiás 

neste período chega-se a outra leitura. 

O Estado de Goiás tinha uma população em 1910 de 407.405 pessoas, destes 

203.201 homens e 204.204 mulheres (IBGE). Em 1920 este número subiu para 511.919 

(IBGE) pessoas. Percebe-se que, sem se levar apenas pelo quantitativismo, mas para o 

significado qualitativo destes números. Em 1910, 407.405 pessoas que habitavam o 

Estado de Goiás e 21 alunos foram matriculados no Lyceu de Goyaz, 19 homens e 2 

mulheres; em 1920, 511.919 pessoas habitavam Goiás e 37 alunos, 33 homens e 4 

mulheres. Em 1910 apenas 0,0046% da população goiana chegou ao ensino secundário 

público, e 0,0072% em 1920, ou seja, um número insignificante de pessoas tinha o 

privilégio de cursar o ensino secundário em Goiás. Em relação aos números brasileiros, 

109.281 pessoas se matriculavam no ensino secundário, 0,86% da população em idade 

escolar, o número de alunos goianos neste ano representa 0,03% das pessoas em idade 

escolar de todo o território nacional. Portanto, em se tratando da Primeira República, 

afirma-se com exatidão que o ensino secundário oferecido pelo Lyceu era restrito e 

formava apenas a elite, como foi dito, a elite não era apenas representada pelos grupos 

familiares, mas também por pessoas que apoiavam estes grupos, ou pertenciam a classes 

privilegiadas como a dos militares; em Goiás essa divisão nunca foi tão clara, pois, 

como a capital do Estado tinha menos de 10.000 habitantes, o grupo dominante se 

entrecruzava com as classes abastadas. 

A amostra de pesquisa dentro do universo de alunos elaborada em relação ao 

grupo político, familiar e do judiciário foi utilizada para demonstrar com maior clareza 

o quanto os alunos do Lyceu eram privilegiados, tanto antes do ingresso quanto depois 

do curso. 

Não se pode afirmar aqui que o Lyceu foi o único responsável pela ascensão 

política de um grupo de alunos, ou mesmo pela descoberta de outras carreiras, caso 

fosse feito reduziria-se a sociedade goiana a apenas um dos seus aspectos, porém, a 

afirmação sobre a participação efetiva desta instituição na formação secundária em 

Goiás não pode ser considerada arbitrária. E mais uma vez, observando isto 
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numericamente, 11,75% dos alunos deste período ou fizeram parte do grupo político ou 

do grupo judiciário. Comparado à população do Estado de 1920 este número cai para 

0,02% de pessoas que passaram pelo ensino secundário em Goiás e pertenceram 

posteriormente aos grupos elitistas do Estado. 

A função da escola, porém, continuou a mesma, isolada dos outros tipos de 

escola, inclusive as de nível médio profissionalizante, “permanecia como o núcleo que 

sustentava a dualidade do sistema escolar brasileiro” (NAGLE, 2001, p. 202). Não 

seriam mudanças pontuais no currículo que desvirtuariam o papel primordial desta 

escola secundária brasileira, seja o Colégio Pedro II, ou o pequeno Lyceu de Goyaz. 

Estas mudanças notadas nestes regulamentos serviram até mesmo para que perdurasse 

um sistema antigo de dualidade e conservação das práticas de exclusão social através da 

educação. 

O empreguismo, o coronelismo e outros ismos do período inicial da república 

pesavam sobre a estrutura destes institutos que eram rodeados de políticos que ali 

idealizavam a educação de seus filhos, futuros seguidores de seus ideais bairristas e 

perpetuadores da tradição oligárquica, dando acesso a jovens que não pertenciam a este 

mundo, era o mesmo que dar acesso à população comum ao poder, que neste momento 

era e deveria continuar nas mãos de poucos homens. 

A Primeira República chegou ao fim com o ano de 1930 com o cenário do 

movimento revolucionário de 30.  

A Revolução de 30, resultado de uma crise que vinha de longe 

destruindo o monopólio do poder pelas velhas oligarquias, 

favorecendo a criação de algumas condições básicas para a 

implantação definitiva do capitalismo industrial no Brasil, acabou, 

portanto, criando também condições para que se modificassem o 

horizonte cultural e o nível de aspirações de parte da população 

brasileira, sobretudo nas áreas atingidas pela industrialização 

(ROMANELLI, 2001, p. 60). 

Em Goiás as mudanças políticas de 1930 chegaram no mesmo momento que 

aconteciam no restante do país. Getúlio Vargas teve em Goiás, um grande aliado, Pedro 

Ludovico Teixeira. No capítulo seguinte será feita uma análise do que o Lyceu de 

Goyaz se tornou durante a Segunda República e o período do Estado Novo. 
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CAPÍTULO 3 O GOVERNO REVOLUCIONÁRIO EM GOIÁS DE 1930 a 1945: 

mudanças estruturais na educação e na formação da elite 

 

 

O movimento realizou, pela via extralegal, o que 

as oposições nunca haviam conseguido, em 

Goiás, pela via legal: tornarem-se governo. 

Ana Lucia Silva 

 

“Mas, a Revolução de 30 só se operou, 

efetivamente, em 10 de novembro de 1937. É 

então que todo o seu conteúdo se condensa no 

sistema do Estado e a sua expressão política se 

sobrepõe aos entraves criados ainda pela velha 

ordem de coisas, empenhada em deter a marcha 

triunfante do destino do país.” 

Francisco Campos 

2002, p. 66 

 

 

As transformações políticas no Brasil dos anos de 1930-1945 foram 

responsáveis por mudanças profundas na sociedade em vários de seus aspectos. Pensar a 

educação secundária deste período leva ao entendimento de como as bases da educação 

se modificaram a partir do plano político. Neste capítulo atenta-se para a forma como o 

público do ensino secundário goiano se modificou, de que forma as elites se 

diversificaram em relação às décadas anteriores, e, sobretudo, como o Lyceu de Goyaz 

se tornou Lyceu de Goiânia e o que este significou aos jovens goianos, estudantes da 

instituição a transferência para a nova capital. 

O movimento armado conduzido pela Aliança Liberal em 1930 foi suficiente 

para causar também em Goiás uma mudança nos poderes oligárquicos. As famílias que 

controlavam Goiás nas décadas anteriores foram depostas do poder central do Estado e 

em seu lugar assumiu outro grupo, que também fez alianças políticas suficientes para se 

manter no poder por 15 anos, representados por Pedro Ludovico Teixeira. “O programa 

da Aliança Liberal refletia as aspirações das classes dominantes regionais não 

associadas ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média” 

(FAUSTO, 2002, p. 319). 

Neste início dos anos de 1930, quando o governo provisório tratava de se firmar, 

em meio a muitas incertezas no plano político, Getúlio Vargas representou o poder 

revolucionário no Brasil, e foi seguido pelos seus interventores estaduais. Em Goiás, 
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Pedro Ludovico Teixeira, indicado como interventor federal por Getúlio assumiu o 

governo revolucionário e se posicionou a favor do desenvolvimento do Estado. 

“[...] as políticas centralizadoras do governo provisório surgiram 

desde cedo. Em novembro de 1930, ele assumiu não só o Poder 

Executivo como o Legislativo, ao dissolver o Congresso Nacional, os 

legislativos estaduais e municipais. Todos os governadores, com 

exceção do novo governador eleito de Minas Gerais, foram demitidos 

e, em seu lugar, nomeados interventores federais” (FAUSTO, 2002, p. 

333). 

A política desenvolvimentista deste governo modificou o Estado de Goiás em 

vários de seus aspectos e a educação seguiu estas mudanças. Foram ampliadas as ofertas 

de educação primária em outras cidades, além da capital e a educação secundária, 

apesar de ganhar novas escolas, acompanhou totalmente as disposições federais de 

dualismo no ensino, ampliando vagas e destinando-as a grupos específicos da 

sociedade. O Lyceu por sua vez, no caminho destas reformulações esteve ao mesmo 

tempo como instituição diferenciada e formadora de um grupo privilegiado de jovens. 

Dizer que o público do Lyceu mudou neste período não é suficiente para 

descrevê-lo, mas é necessário que se entenda as mudanças que a instituição sofreu para 

que se tenha clareza de como a antiga elite do Lyceu permaneceu e conviveu com um 

novo grupo considerado elite pela nova organização da sociedade goiana, mas firmada 

em novas bases que não mais a tradição familiar. 

 

3.1 Goiás e o Governo revolucionário de 1930 

 

A oligarquia dos Caiado que já durava 20 anos e que havia sofrido críticas de 

vários segmentos da sociedade era contra o governo revolucionário desde as suas 

primeiras manifestações, portanto, como também eram os Caiado contrários aos 

Ludovico, foram os primeiros atingidos quando a força revolucionária ascendeu ao 

poder no Estado. Afinal o impasse, entre as forças políticas regionais e os grupos 

dominantes do sul e sudeste, era claro e irreversível, capaz de ser notado em toda a 

imprensa do Estado
42

. Aqui a transcrição de um diálogo entre Pedro Ludovico e Totó 

Caiado no momento em que o movimento de 1930 trinfou e Ramos Caiado, preso, ao 

prestar depoimento se encontra com Ludovico e este diz:  

- Aqui vem para lhe perguntar se é ou não certo que lhe devo a vida. 

Ao que o prisioneiro retrucou: 

                                                 
42

 Em relação às indisposições destes grupos expostas em jornais Cf. a Informação Goiana e a Voz do 

Povo 
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- O senhor não me deve nada. 

Ludovico bateu nos bolsos e afirmou: 

- Aqui tenho as provas, as fitas telegráficas. 

Referia-se às fitas gravadas que continha as mensagens trocadas pelo 

telégrafo, sobre o pretendido linchamento de Ludovico pela população 

de Rio Verde, o que fora impedido pelo então senador Ramos Caiado. 

Compreendendo as implicações das pessoas envolvidas, em face das 

mudanças políticas, Caiado replicou: 

- O senhor não me conhece. Não sou delator de ninguém. (FREITAS, 

v. 2, 2009, p. 85). 

Neste diálogo se vê uma amostra da relação entre os dois homens que tomaram 

frente do governo goiano e duelaram durante todo o início do século XX. A família 

Caiado era representante das forças políticas regionais não mostrava interesse em 

relação ao desenvolvimento do Estado e à sua adaptação às transformações 

sociopolíticas do país. Já as forças dissidentes do sul e sudeste de Goiás usaram a 

imprensa escrita para denunciar os desmandos da ‘encastelada’ situação política local. 

Assim, como no restante do país, a Aliança Liberal em Goiás teve uma formação 

heterogênea e serviu às oposições regionais; destacados políticos e intelectuais, como 

Mário Caiado, Pedro Ludovico, Domingos Neto Velasco, Americano do Brasil, Nero 

Macedo, entre outros, dela fizeram parte, em perfeita sintonia com o presidente da 

aliança em Minas Gerais, Antonio Carlos, o único governador que apoiou Getúlio 

Vargas (CHAUL, 2010, p. 188-189). 

Dessa forma, a oligarquia do sul e sudeste do Estado assumiu o poder até mesmo 

pela falta de outro grupo que pudesse se fazer forte o suficiente para este feito.  

Assim o Estado que se estrutura em Goiás após 1930 não difere do 

anterior em termos do seu conteúdo de classe, pois nenhum segmento 

da estrutura social tem condições, pelo nível de desenvolvimento das 

forças produtivas locais, de se constituir como força social e 

pressionar no sentido de seus interesses (SILVA, 2005, p. 123). 

A mudança substancial em relação à forma desta nova oligarquia no poder 

estadual, foi o centralismo político assumido pelo governo brasileiro, impedindo que 

nos Estados continuassem os desmandos locais. Esta nova ideologia de governo não se 

apresentou como nova ou mesmo transformadora da sociedade, mas continuou a mesma 

prática sócio-política, com a diferença de ser uma política pautada numa campanha de 

atendimento à sociedade, causando na mesma um furor de progresso e 

desenvolvimento, nem sempre visto quando se revisita a história do país. 

[...] as oligarquias dissidentes que assumiram o comando do Estado 

em 1930, da mesma forma que as oligarquias depostas, tinham suas 

bases políticas assentadas no setor agrário, embora se reproduzissem 

também nos meios urbanos e fossem marcadas pela presença 

substantiva dos bacharéis (NEPOMUCENO, 1994. p. 28). 



106 
 

Em Goiás, Pedro Ludovico se mostrou sempre a favor e em parceria com o 

governo central brasileiro e estava suficientemente apoiado por este, para que a sua 

política local fosse respeitada pela população goiana. No poder de 1931 a 1945, o líder 

político teve seu governo marcado pelas mudanças políticas nacionais e suas próprias 

iniciativas no Estado. A imprensa como antes, continuava a ser o canal de divulgação 

deste novo governo e Ludovico usou o Correio Official a todo o tempo do seu governo 

para demostrar os seus feitos. 

O relatório enviado em 1933 por Pedro Ludovico Teixeira, ao presidente da 

República, demonstrou como o Estado de Goiás se posicionava em relação à nova 

República. Neste relatório elencou as principais características de cada governo, e 

sempre de maneira otimista mostrava o quanto a nova República traria benefícios à 

sociedade
43

.  

A mudança substancial em relação à forma desta nova oligarquia no poder 

estadual foi o centralismo político assumido pelo governo central, impedindo que nos 

Estados continuassem com a política coronelística. “Esse esforço de centralização e 

concentração do poder na esfera nacional, que teve na criação do sistema de 

interventorias um de seus suportes, teria implicações profundas do ponto de vista das 

relações entre os diferentes grupos dominantes e o Estado“ (DINIZ, 1999, p. 25). 

As questões institucionais representaram as grandes inovações do período a 

partir de 1930, momento em que houve um remanejamento de poder à disposição dos 

segmentos das elites dominantes. 

                                                 
43

 Em Relatório de governo Ludovico Teixeira faz uma comparação entre a República Velha e a nova 

República por Pedro Ludovico Teixeira em 1933, em alguns tópicos: Velha República - O governo estava 

ao lado de uma classe: a dos poderosos; Administrava o Estado uma familiocracia; A rotina, a 

acomodação caracterizavam a máquina administrativa;  Os padrões de nomeação e administração dos 

cargos públicos relacionavam-se ao parentesco, ao protecionismo e ao apadrinhamento; A corrupção 

administrativa era geral, pois a aplicação do dinheiro público atendia aos interesses particulares de 

familiares; A administração caracterizava-se pelo caos e pela ausência de planificação;  O governo 

preocupava-se apenas com a capital. Esquecendo-se do interior; O governo beneficiava apenas as 

populações urbanas, esquecendo-se do homem do campo, que vivia na economia de subsistência; Os 

melhoramentos públicos beneficiavam apenas a região sul do estado, não se estendendo às populações do 

norte; O governo fazia prevalecer interesses familiocráticos usando até a violência, para a qual utilizava o 

aparelho policial. A Nova República propunha: O governo está acima das classes, servindo a todos; 

Administra o Estado um governo que representa a todos, e não grupos, menos ainda os familiocráticos; 

As ideias de progresso, o espírito de inovação e iniciativa caracterizavam a máquina administrativa; Os 

padrões de nomeação e administração aos cargos públicos são técnicos e por merecimento. Premiam-se os 

mais capazes; A moralidade administrativa é estabelecida, ao mesmo tempo em que os poucos recursos 

do Estado são aplicados em benefício da coletividade; A administração adquire um caráter racional 

técnico, científico e planificado; O governo defende e atende todas as regiões do estado; O governo 

preocupa-se com a coletividade goiana, principalmente com o sertanejo; O governo preocupa-se com todo 

o estado e quer levar benefícios também para o norte; O governo abole os privilégios familiares e a 

violência. O aparelho policial é usado para manter a ordem e aplicar a justiça. Relatório de governo in: 

SILVA, 2005, p. 125-126. 
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A forte campanha do novo governo em Goiás era a diferença em relação ao 

poder anterior e tentaram se distinguir neste momento descobrindo formas político-

ideológicas que pudessem simbolizar um novo governo, com novas ideias, que 

destituíssem totalmente o governo que caíra. 

Os anos 30 se apresentavam como a antítese do que havia sido Goiás 

até então. Em nome da modernidade não só se combatia a Primeira 

República com suas oligarquias retrógradas, como também se 

propunha uma nova era político-social e econômica para o estado, 

uma época de prosperidade e progresso (CHAUL, 2010, p. 170). 

Assim como em todo governo novo, este apregoava a ideia de modernidade e 

progresso; portanto progresso se tornou a palavra-chave deste novo grupo, e esta 

mentalidade seria suficiente para respaldar os projetos, ideias como a mudança da 

capital, a inserção do Estado no cenário econômico nacional e melhoria dos meios de 

comunicação, conseguiram adeptos de diversos segmentos do Estado. 

Os estímulos da “Marcha para o Oeste” e a criação de Goiânia foram 

acontecimentos que coadunaram plenamente com a ideologia do 

Estado Novo. Os anseios nacionalistas de Vargas tinham suas 

expressões nas realizações de Pedro Ludovico. Nesse sentido, Vargas 

e Ludovico, irmanaram-se (NEPOMUCENO; GUIMARÃES, 2007, p. 

112). 

A educação neste momento de mudanças tomou nova formatação e tornou-se 

propagando política ao progresso. O bacharelismo do início do século XX não foi 

abandonado por este novo grupo, foi sobremaneira ressaltado, por este motivo 

afirmamos que o grupo de intelectuais formado no Lyceu se diversificou, mas não 

deixou de ser a elite do Estado, que apenas ampliou-se em número e na origem. 

 

3.2 Educação no Brasil do governo provisório 1930-1937 

 

Em âmbitos políticos, o governo Vargas se propôs a uniformizar os vários 

aspectos da sociedade brasileira, se manifestando em cada região de uma forma, 

causando uma desfragmentação em vários de seus aspectos, em relação à educação, 

como foi citado no capítulo anterior, as reformas que se processavam eram localizadas, 

não chegando a se manifestar fora dos Estados em que eram propostas. Estas políticas 

localizadas causavam diferenciações educacionais capazes de agravar ainda mais a 

forma como a educação brasileira se desenvolvia nos primeiros anos da República. 

O principal aspecto da educação brasileira do período anterior a 1930 era a 

desigualdade social agravada pela educação e vice-versa, e tal característica, não se 
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diferenciou nos anos seguintes. Atentando-se apenas pelos aspectos estatísticos do 

período, sabe-se que em 1920 a população brasileira de 5 a 19 anos era de 12.703.077 e 

deste total, apenas 109.281 pessoas se matriculavam no ensino secundário, um número 

que em 1940 vai para 15.530.819 pessoas de 5 a 19 anos e 260.202 se matricularam no 

ensino secundário em todo o país. Esses dados mostram a realidade de exclusão na 

sociedade brasileira, pois, o número de pessoas matriculadas era muito pequeno. Os 

percentuais indicam que o número da população em idade escolar que se matriculava no 

ensino secundário no Brasil em 1920 era de aproximadamente 0,86% e em 1940, 

1,67%. (Fundação IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970; INEP/MEC; Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos, n. 101). 

É notório o crescimento e sem dúvidas estes números foram usados pelo 

governo de Getúlio para a sua propaganda, porém, não pode se considerar crescimento, 

quando a maior parte da população em idade escolar estava fora da escola, e aquela 

parte que participara apenas da escola primária, era vítima da seletividade do ensino 

secundário que não colaborava para a diminuição das desigualdades sociais que apenas 

cresciam. 

A “revolução de 1930” tornou-se uma referência cronológica 

brasileira para indicar uma espécie de “ponto de arranque” da 

educação brasileira em direção ao tema desenvolvimento. De fato, 

consideramos mais adequado pensar que esse “arranque” ocorreu no 

após-Segunda Guerra, mas muitos autores frisaram que aquele período 

iniciou uma nova vinculação entre educação, economia e problemas 

sociais (FREITAS; BICAS, 2009, p. 62). 

Pode-se afirmar que esta integração na verdade foi mais uma propaganda de 

governo do que uma realidade instalada, pois, a oferta de escola pública, a organização 

do sistema educacional brasileiro e a formação de professores não foi realização efetiva 

deste governo, no entanto não tira os seus méritos, foi observado algum progresso e 

modificação na escola brasileira e também na escola goiana. 

[...], a política educacional esboçada e posta em prática pelo governo 

de Goiás integrou-se ao movimento de expansão do capitalismo, 

visando criar comportamentos e impor valores capazes de incorporar 

significativos setores da população a um mundo regido pelo capital. 

Simultaneamente, esta política incorporou ao seu discurso e à sua 

prática o ideário escolanovista de reconstrução social pela educação, 

ideário já discutido e incorporado às reformas de ensino de outras 

áreas do país, principalmente na década de vinte (NEPOMUCENO, 

1994, p. 32). 

Estas afirmações acima citadas foram postas em prática pelo recriado Ministério 

da Educação e Saúde, que teve entre suas ações a reestruturação completa da ação 



109 
 

estatal nos domínios da escolarização secundária e superior. Especificamente, em se 

tratando de ensino secundário, as ações o tornaram ainda mais elitista e seletivo, 

reservando o ensino científico ao mesmo grupo que já pertencia ao ensino secundário do 

governo anterior, ou seja, as elites locais, com tradições familiares e econômicas bem 

fundadas nas suas regiões; e o estudo comercial, aberto agora ao grupo que antes 

recebia apenas o ensino primário. 

Esta era a nova realidade do ensino secundário que a partir de 1931 foi 

nacionalizado
44

 e não mais regionalizado. A ampliação de vagas aconteceu 

naturalmente pelo aumento populacional e a diversificação das classes sociais e não 

uma democratização do ensino. O que já se fazia foi reforçado e ampliado, pois o 

número de pessoas pertencentes às elites locais aumentou; os pobres tiveram novas 

oportunidades, a profissionalização foi além nos balcões de estabelecimentos, pois 

agora poderiam contar com um diploma de curso comercial para conseguir um 

emprego. O curso comercial no Lyceu quando foi oferecido era tratado como uma 

atividade extra da instituição, tanto na disposição dos alunos, que tomavam aulas no 

pátio, pois não eram disponibilizadas salas de aulas a estes cursos; quanto no 

envolvimento dos professores, que geralmente eram contratados por tempo determinado 

para ministra-las. 

O ano de 1931 iniciou uma série de mudanças educacionais publicadas em seis 

decretos, que ficaram conhecidos como a Reforma Francisco Campos, ministro da 

Educação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1931 e 1932. Os decretos 

foram: n. 19.850 de 11/04/1931 – criou o Conselho Nacional de Educação; n. 19.851 de 

11/04 – organizou o ensino superior e o universitário; n. 19.852 de 11/04 – organizou a 

Universidade do Rio de Janeiro; n. 19.890 de 18/04 – organizou o ensino secundário; n. 

20.158 de 30/06 – organizou o ensino comercial e regulamentou a profissão de 

contador; n. 21.241 de 14/04/1932 – consolidou as disposições sobre o ensino 

secundário. 

Os dois decretos referentes ao ensino secundário que reformularam este nível de 

ensino, segundo o próprio Francisco Campos tinham como objetivo o ensino 

especializado. 

                                                 
44

 A partir desta Reforma as decisões referentes ao ensino secundário brasileiro eram todas de âmbito 

nacional, tanto que nos textos legais, as escolas públicas de ensino secundário, mantidas pelos Estados, 

eram citadas como escolas oficiais, ou seja, ligadas diretamente ao Ministério da Educação. 

Anteriormente à equiparação era uma opção que não impedia o funcionamento da instituição que não a 

conseguisse ou não optasse pelo feito. 
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A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a matrícula 

nos cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação 

do homem para todos os grandes setores da atividade nacional, 

constituindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e 

comportamento que o habilitem a viver por si e tomar, em qualquer 

situação, as decisões mais convenientes e mais seguras (CAMPOS 

apud ROMANELLI, 2001, p. 135). 

O dualismo formado entre o ensino propedêutico e profissionalizante, a partir 

deste momento seria oficializado e legitimado pela política do Ministério da Educação, 

já que o nível secundário teria agora claramente uma separação do público com acesso 

ao ensino secundário e ao nível superior, e outro grupo social com acesso ao ensino 

prático e ao mercado de trabalho que dispensava formação superior. 

Quanto ao decreto n. 19.890 de 1931 que dispôs sobre a organização do ensino 

secundário, percebe-se que a grande mudança foi a divisão do nível em dois cursos 

seriados, o fundamental e complementar, este último seria obrigatório aos candidatos à 

matrícula no ensino superior com dois anos de trabalhos individuais. A partir deste ano, 

a educação física se tornou obrigatória. Contudo, nem todas as instituições instalaram 

prontamente o curso complementar. 

As reformulações no currículo secundário não romperam com a formação 

propedêutica haja vista que os colégios, assim como o Lyceu, que forneciam esta 

educação continuaram a oferecer à elite e aos filhos da classe média aspirante ao ensino 

superior, o ensino humanista e propedêutico. Contudo o ciclo complementar que se verá 

com detalhes no quadro 15 foi destinado aos alunos que iriam para o nível superior e 

que se tornariam os intelectuais locais. 

A descentralização proposta pelas reformas da Primeira República de 1915 e 

1925 foi totalmente desfeita nesta nova reforma. De acordo com o art.10, 

Os programas do ensino secundário, bem como as instruções sobre os 

métodos de ensino serão expedidos pelo Ministério da Educação e 

Saúde Pública e revistos, de três em três anos, por uma comissão 

designada pelo ministro e à qual serão submetidas as propostas 

elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II (BRASIL, 1931d). 

As disciplinas foram reorganizadas por este decreto, mas sem número de aulas 

estabelecido, o que era definido posteriormente por meio de portarias específicas. No 

quadro 15 pode se observar esta organização. Em relação ao currículo da reforma 

percebe-se que mudanças substanciais não ocorreram, houve apenas um remanejamento 

de disciplinas e a criação de algumas outras, que são desmembramentos das ciências 

que já eram ensinadas no ensino secundário proposto pela reforma de 1925. 
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As línguas continuaram a ter um destaque nos anos de 1930 e somam 5 das 14 

disciplinas, saíram definitivamente do grupo de línguas, o grego e o italiano, no entanto, 

o estudo do latim foi ampliado, fazendo-se presente em todas as séries fundamentais e 

também nos dois anos complementares para a faculdade de direito. A maior diminuição 

foi em relação à segunda categoria de disciplinas, as matemáticas, que ficaram 

reduzidas a apenas uma disciplina em todas as séries fundamentais e complementares. O 

sexto grupo de disciplinas também se restringiu apenas ao grupo de alunos que 

cursariam os dois anos complementares, representadas pela filosofia e sociologia. 

Neste currículo o caráter propedêutico do ensino secundário não deixou de 

existir e pode se dizer que foi fortalecido, pois o currículo continuou com as mesmas 

disciplinas, apenas remanejadas em um número maior de séries. Contudo, a divisão em 

dois ciclos deste nível de ensino excluiu um grande grupo de alunos que cursavam 

apenas o ciclo fundamental. Pois sendo predominantemente elitista, os alunos que 

ingressavam no ensino secundário a partir de 1930 não eram em sua totalidade 

pertencentes a famílias ricas e, portanto, tinham que se posicionar no mercado de 

trabalho ou não optavam pelo ensino superior, por fatores diversos que não poderiam 

ser aqui analisados por falta de documentação pertinente. Além disso, a escola proposta 

pelo novo grupo dominante no país tinha outro caráter. 
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 1º ciclo – fundamental 

(obrigatório) 

2º ciclo – complementar 

 Discip

linas 

1ª 

sé

rie 

2ª 

sé

rie 

3ª 

sé

rie 

4ª 

sé

rie 

5ª 

sé

rie 

Faculda

de de 

Direito 

1ª 

sé

rie 

2ª 

sé

rie 

Faculdad

e de 

Medicina, 

Odontolo

gia e 

Farmácia 

1ª 

sé

rie 

2ª 

sé

rie 

Faculdade 

de 

Engenhari

a 

Arquitetu

ra 

1ª 

sé

rie 

2ª 

sé

rie 

1 Portug

uês 

* * * * * 1 Lati

m  

* * 1 Alemã

o 

* * 2 Matem

ática 

* * 

1 Franc

es 

* * * *  1 Liter

atura 

* * 1 Inglês * * 3 Física * * 

1 Inglês  * * *  2 Noçõ

es de 

Econ

omia 

e 

Estatí

stica 

*  2 Mate

mática 

*  3 Geofísi

ca e 

Cosmo

grafia 

*  

1 Latim   * * * 3 Biolo

gia 

Geral 

*  3 Sociol

ogia 

 * 3 Quími

ca 

* * 

1 Alemã

o 

   op

c 

op

c 

3 Higie

ne 

 * 3 Quími

ca 

* * 3 Históri

a 

Natura

l 

* * 

2 Mate

mática 

* * * * * 4 Histó

ria 

*  3 Histór

ia 

Natur

al 

* * 5 Desenh

o 

 * 

3 Ciênci

as 

Física

s e 

Natur

ais 

* *    4 Geog

rafia 

 * 3 Física * * 6 Psicolo

gia e 

Lógica 

*  

3 Física   * * * 6 Histó

ria da 

Filoso

fia 

 * 3 Psicol

ogia e 

Lógica 

*  6 Sociolo

gia 

 * 

3 Quími

ca 

  * * * 6 Psicol

ogia e 

lógica 

*          

3 Histór

ia 

Natur

al 

  * * * 6 Sociol

ogia 

 *         

4 Histór

ia  

* * * * *             

4 Geogr

afia 

* * * * *             

5 Desen

ho 

* * * * *             

5 Músic

a 

(canto 

orfeôn

ico) 

* * *               

Quadro 13 Organização Curricular do Ensino Secundário pelo Decreto n. 19.890 de 18/04/1931 

Fonte: Decreto n. 19.890 de 18/04/1931 
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No quadro foram mostrados o curso fundamental e os três tipos de cursos 

complementares, cada um oferecido ao aluno que se interessasse por um curso superior 

diferente. Neste momento, as humanidades e as ciências ganharam uma maior divisão 

pois  foram condensadas no ciclo complementar e separadas por área de estudo. 

Esta reforma, contudo, foi aplicada gradualmente, primeiramente na primeira 

série do ensino secundário, depois, a cada ano a série seguinte seria habilitada ao novo 

regulamento. As atitudes educacionais brasileiras da Primeira e Segunda República 

foram combatidas pelos educadores que tinham como princípio a educação para todos 

no Brasil, as reivindicações deste grupo foram materializadas no Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932
45

, assinado por 26 educadores brasileiros. O 

Manifesto teve uma repercussão intelectual grande, mas a política educacional brasileira 

incorporou de forma gradual as suas reivindicações. 

Com o desenvolvimento dos processos de industrialização e 

urbanização, a escola começou a adquirir um papel mais importante 

na sociedade. Ela teria de preparar o indivíduo para o trabalho com as 

máquinas das novas indústrias. Teria de preparar o trabalhador de 

escritório, os técnicos, os funcionários do planejamento, o 

comerciante, o comerciário, o contador, o professor, o funcionário 

público, o administrador et. Isso, além do preparo das profissões 

tradicionais, como as de médico, engenheiro, advogado e da formação 

dos quadros políticos, militares e burocráticos da República 

(MARRACH, 2009, p. 171). 

Esta definição da escola secundária pelo governo revolucionário não a fazia 

pública e acessível a todos, pois como dizia o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova, a escola secundária seria suficiente para a formação daqueles que se destinassem 

a seguir as diversas carreiras por aptidão e não por determinantes sociais e econômicos, 

ou seja, ampliar-se-iam as vagas, mas não que fossem destinadas a toda a população em 

idade escolar.  

Apesar da ampliação de vagas que aconteceu após os anos de 1930, a exclusão 

ainda existia, se confirmava com o grande número de exames, que se tornariam o 

principal empecilho para a permanência do aluno na escola. Os exames a partir deste 

decreto foram: de admissão, para o candidato com no mínimo 11 anos; durante o ano 

letivo existiriam as provas parciais, quatro ao todo de cada disciplina, que somadas as 

notas dariam a média final das provas parciais; no final do ano letivo, as provas finais 

                                                 
45

 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido por Fernando e Azevedo entre os outros 26 

partidários da mesma ideia é amplamente discutido em textos de pesquisadores brasileiros em forma de 

dissertações teses e artigos científicos; por mais importância que tal documento tenha na História da 

educação brasileira nos limitamos a apenas cita-lo por seus resultados não terem primorosamente afetado 

o ensino secundário goiano de imediato. 
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de cada uma das disciplinas. A nota final do aluno seria a média das três notas finais de 

trabalhos escolares, provas parciais e prova final. Não faria a prova final quem obtivesse 

média inferior a 3
46

 (três) nos trabalhos escolares e nas provas parciais. “Art. 43. Os 

alunos inhabilitados em dois anos sucessivos, nos termos do art. 41, não serão 

novamente admitidos à matrícula nos estabelecimentos de ensino secundário oficiais 

nem a exame nos estabelecimentos sob inspeção permanente ou preliminar” (BRASIL, 

1931d). 

Estes estabelecimentos oficiais citados no §43 seriam a partir deste ano todos os 

estabelecimentos de ensino secundário que estivessem de acordo com as obrigações 

legais, que seriam a partir de então ligados à inspeção do ensino federal, pagando uma 

taxa de 12:000$000 (doze contos de réis) por ano para estabelecimentos com até 200 

alunos. 

O serviço de inspeção subordinado ao Departamento Nacional de Educação teria 

inspetores responsáveis a percorrer os distritos para fiscalizar as instituições e resolver 

problemas gerados no decorrer do ano letivo. O relatório destes inspetores seria mensal 

e enviado ao Departamento, que era requisito para o seu pagamento. Com certeza a 

reforma cumpriu a sua proposta primordial de centralização do ensino secundário, e a 

figura do inspetor foi fundamental para que isso fosse possível. 

Em 1934, uma nova constituição foi escrita e pela primeira vez em um texto 

legal aparece a expressão educação para todos. No seu capítulo II, da Educação e da 

Cultura: 

Art 149. A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela 

familia e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcional a 

brasileiros e a estrangeiros domiciliados no paiz, de modo que 

possibilite efficientes factores da vida moral e economica da Nação, e 

desenvolva num espirito brasileiro a consciencia da solidariedade 

humana (BRASIL, 1934a).  

Este artigo que aos olhos dos leitores jovens parece não mais do que o óbvio em 

relação à educação, foi no momento de sua publicação uma inovação grande em relação 

ao ensino brasileiro. Pois o que imperava até 1934 era uma legislação que não deixava 

claro o que o Estado propunha para a educação e nem mesmo podíamos contar com um 

sistema educacional consolidado no Brasil, dando chance aos mandos e desmandos dos 

governantes das diversas regiões brasileiras. 

                                                 
46

 De 0 a 3 o aluno era inabilitado a aprovação, de 4 a 6 era aprovado simplesmente, de 7 a 9 era aprovado 

plenamente e com 10 seria aprovado com distinção. Este quadro de notas foi seguido desde a criação do 

Pedro II em 1837. 
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De acordo com Francisco Campos: 

A Constituição de 10 de novembro abandonou a política dos paliativos 

e das medidas parciais, condenadas por antecipação a uma ineficácia 

tão completa e tão radical que o próprio espírito de reforma, essencial 

à saúde dos corpos políticos, já se sentia abatido na sua fé 

(CAMPOS, 1939, p. 85). 

Marlos da Rocha afirma que havia cinco pontos que retratam as principais 

questões educacionais que foram tratadas nesta legislatura: “1. a participação da União 

em todos os ramos e níveis de ensino; 2. O direito à educação; 3. A ação supletiva da 

União aos Estados e municípios; 4. A aplicação dos recursos públicos em educação; 5. 

O ensino religioso” (2000, p. 122). 

O primeiro ponto foi reduzido a um item na carta magna, o § 3 sobre a 

competência da União na educação: “g. as condições de reconhecimento oficial dos 

estabelecimentos de ensino, exercendo sobre eles a necessária fiscalização” (BRASIL, 

1934a). Este ponto responde a todas as questões sobre a centralização da educação nesta 

constituição, ou seja, a união seria responsável por todos os aspectos, centralizaria tudo. 

A ideia deste momento, retratada na fala de Francisco Campos é endossada por todo o 

poderio político. 

O direito à educação é, assim, o mais importante dos novos direitos, 

particularmente pelo conceito que a Constituição lhe atribui, não a 

considerando apenas como simples instrumento para um melhor gozo 

a vida, senão como meio de dar à vida um sentido e um fim, 

orientação e direção a todas as atividades sociais. Se esses ideais de 

vida é que constituem o verdadeiro conteúdo da democracia, as 

instituições democráticas hão de ser transformadas no sentido de dar-

lhes efetividade. Em primeiro lugar, o poder do Estado há de ser 

imensamente maior do que o poder atrofiado pelo conceito negativo 

da democracia do século XIX. Para assegurar aos homens o gozo dos 

novos direitos, o Estado precisa de exercer de modo efetivo o controle 

de todas as atividades sociais, — a economia, a política, a educação. 

Uma experiência centenária demonstrou que o direito negativo de 

liberdade não dava realmente direito a nenhum desses bens, sem os 

quais já não é hoje possível conceber a vida humana. O princípio de 

liberdade deu em resultado o fortalecimento cada vez maior dos fortes 

e o enfraquecimento cada vez maior dos fracos (CAMPOS, 1939, p. 

103-104). 

Os outros termos foram discutidos na constituinte de 1934 e colocados em 

prática na constituição com resultados que continuaram a privilegiar um grupo que seria 

aceito na escola, excluindo uma grande parte da sociedade que seria privada do ensino 

em pelo menos dois dos níveis: o secundário e o superior. 

Apesar da abertura do § 149, no mesmo texto em Parágrafo Único da Carta 

Magna a seleção de pessoas ao ensino secundário foi afirmada: “e) limitação da 
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matricula á capacidade didactica do estabelecimento e selecção por meio de provas de 

intelligencia e aproveitamento, ou por processos objectivos apropriados á finalidade do 

curso; [...]” (BRASIL, 1934a). 

Neste mesmo ano a única mudança na legislação do ensino foi a Lei n. 11 de 

12/12/1934 que modificava a média de aprovação dos alunos e a forma de promoção 

destes às séries seguintes.  

Art. 2º Será considerado promovido á série seguinte ou approvado na 

ultima série, o alumno do curso secundario que obtiver, 

concomitantemente nota igual ou superior a 30 (trinta) em cada 

disciplina e média arithmetica igual ou superior a 40 (quarenta) no 

conjunto das disciplinas obrigatorias da serie. § 1º a nota final de cada 

disciplina do curso secundario será a média ponderada das duas outas 

figuras de trabalhos escolares e provas parciaes, adaptando-se como 

pesos, respectivamente, os numeros um e oito. § 2º A nota final de 

desenho será apurada pela média arithmetica das notas obtidas em 

todos os trabalhos propostos durante o anno lectivo. 

Esta lei apenas formalizou pedidos de professores dos diversos institutos que 

foram respondidos pelo Conselho Nacional de Educação em forma de lei. Por mais que 

o governo, naquele período ditatorial, tenha enfeixado a política pública nos limites do 

aparato estatal, não estão ausentes em sua formulação e decisão os sujeitos sociais civis 

que conformaram os parâmetros da atuação pública, ainda que presentes de uma forma 

transfigurada, qual seja a de agentes não mais civis, mas estatais, como foi o caso dos 

que expressaram a modernidade educacional (ROCHA, 2000, p. 74). 

Estas decisões da Reforma Francisco Campos e da Constituição de 1934 

prevaleceram até o ano de 1937, quando se formou o Estado Novo, um novo período, 

onde o termo novo tinha um significado ímpar, o de uma nova política que se afastasse 

tanto do capitalismo liberal quando do comunismo. Diante da afirmação, será 

apresentada a seguir a sua organização educacional. 

 

3.3 Goiás de 1930 a 1937 e seus aspectos educacionais 

 

Em Goiás, a reforma Francisco Campos chegou juntamente com o novo 

governo, dando novo formato não só ao ensino, mas à política e economia do Estado. 

Uma nova fase, capaz de modificar substancialmente o papel do Lyceu e do ensino 

secundário em Goiás. 

O governo de Goiás cuidou, então, de tomar medidas para alcançar os 

setores educacionais não contemplados. O decreto n. 800 de 

11/03/1931 criou o Conselho de Educação, que centralizou todas as 
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funções consultivas, administrativas e deliberativas da educação que 

deveriam ser desenvolvidas dessa data em diante (NEPOMUCENO; 

GUIMARÃES, 2007, p. 103-104). 

A última Mensagem presidencial do Estado de Goiás, antes da Revolução de 30 

e da sucessão de poderes, destaca o Lyceu:  

De existência quase secular e equiparado ao Collegio de Pedro II, o 

Lyceu de Goyaz sob a direção do Sr. Dr. Francisco Ferreira do Santos 

Azevedo e fiscalização do inspetor federal, dr. Antonio Borges dos 

Santos, continua  funccionar regularmente, quer quanto á technica do 

ensino ministrado, quer no que diz respeito á sua ordem 

administrativa, quer ainda no que toca á disciplina entre os alumnos 

(CAIADO, 1930). 

O Lyceu continuou se adaptando à legislação nacional, que a partir de 1931 teve 

as mudanças efetivadas conforme a legislação nacional. Em Goiás, a primeira medida 

de reflexo efetiva, foi o Decreto Estadual n. 800 de 06/03/1931, que criou o Conselho 

de Educação, cujo diretor era também o diretor do Lyceu. Este órgão teria então, 

funções consultivas e deliberativas, como o estudo de projetos de reforma educacionais 

e aprovação de regulamentos de instituições, respectivamente. 

A partir deste momento algumas determinações foram feitas no Estado, como o 

Decreto Estadual n. 3.608 de 14/07/1933 sobre as instituições particulares, que desde 

esta data, teriam que ser registradas no Conselho para continuar funcionando 

regularmente. Também, a Portaria Estadual n. 121 de 21/07/1933, regulamentando o 

serviço de inspeção no Estado. 

Em 1933, o interventor federal no Estado de Goiás, Pedro Ludovico Teixeira, 

elaborou o seu primeiro relatório de governo, e no quesito Educação, fez diversas 

observações sobre a educação nos Estados Unidos e na Europa tendo sempre estes 

lugares como referência da mais alta pedagogia exercida no momento. Há, contudo, 

uma observação que merece destaque, que também chamou a atenção de vários 

pesquisadores da história de Goiás, por tamanha discriminação exercida por este 

governo, e por toda uma sociedade da época em relação aos alunos aptos ao ensino 

secundário. 

Há eminentes pedagogos partidários da doutrina moderníssima de que 

o Estado deve proporcionar a educação a todos mas em 

correspondência com as aptidões de cada um. Se o educando revela 

capacidade excepcional de assimilação, possue predicados reais de 

memória e de intelligencia, deve o Estado determinar-lhe o seu 

desenvolvimento e dar-lhe assistência permanente, até o mais alto 

curso superior. Se o aluno é, porém, desatento, ou sub normal, 

apresenta baixo quociente intelectual, deve o Estado restringir-lhe, por 

inúteis, as oportunidades de ingresso no curso secundário, tentando 

encaminhá-lo para o tipo de aprendizagem mais adequado aos seus 
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pendores e condições personalíssimas. Seria a racionalização dos 

resultados práticos da ciência da educação, incompatível sem dúvida 

com os princípios clássicos da democracia. Porque nesse caso o 

Estado monopolizaria os meios educativos e, ainda que em beneficio 

da coletividade, daria a cada um a dose de educação consentânea ás 

suas aptidões permitindo que os indivíduos de alto quociente 

intelectual fizessem os cursos em ritmo muito mais freqüente do que o 

dos médios, e impedindo, por outro lado que os de baixo quociente 

tentassem inutilmente ultrapassar os limites que a própria fatalidade 

biológica lhes impõe (TEIXEIRA, 1933). 

Palavras tão duras aos olhos de educadores do século XXI mostram a realidade 

do pensamento educacional do início do século XX, num governo considerado 

progressista como o de Getúlio Vargas e de Pedro Ludovico. É preciso perceber, 

contudo, que estas observações são uma justificativa à dificuldade imposta pelos 

exames de admissão ao Lyceu, que equiparado ao Colégio Pedro II, não poderia ter 

entre os seus, alunos “medíocres e sub normais”, ou seja, os alunos reprovados pelo 

exame de admissão, que cobrava, em duras arguições, conhecimentos de línguas 

estrangeiras, de aritmética e latim, conhecimentos estes que não eram oferecidos pelas 

escolas primárias de Goiás, com ênfase suficiente para o ingresso de seus alunos neste 

difícil exame. 

O Lyceu, entendido por seus dirigentes como um exemplo de educação 

secundária, abriu em 1935 um curso anexo a este para a formação de alunos ao exame 

de admissão. Este curso legitimava o que havia sido afirmado em relação à precariedade 

do curso primário no Estado de Goiás que além de excluir alunos considerados inaptos 

ao ensino, não preparava os que eram aceitos para o ensino secundário, sendo necessária 

uma preparação mais eficiente que a partir de 1935 ficou a cargo do próprio Lyceu de 

Goyaz e seus professores. 

A partir da Reforma de 1930 não se vê mais na documentação do Lyceu o termo 

de equiparação como algo a ser trabalhado pela instituição, no entanto, era uma 

exigência do governo central a adaptação de todas as instituições de ensino secundário, 

mantidas pelos Estados, à legislação federal. Isso torna o Lyceu apenas mais uma 

instituição de ensino secundário pública no Brasil, e não mais a única do Estado de 

Goiás, pois foram abertos após 1930, o Ginásio Anchieta de Silvânia, O Colégio 

Municipal de Ipameri, o Ginásio Municipal de Anápolis, Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora de Silvânia, a Sucursal do Lyceu de Goiaz, O Ginásio Municipal de 

Catalão, o Ginásio Senador Hermenegildo de Morrinhos, o Ateneu Dom Bosco em 
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Goiânia e o Curso de Madureza Americano do Brasil em Goiânia (NEPOMUCENO, 

1994, p. 79). 

Contudo estas novas instituições não foram ameaça à condição do Lyceu de 

instituição tradicional, elaborada para a formação do jovem intelectual da elite goiana, 

ou seja, o fato de se tornar mais uma escola no rol nacional não a transformou em 

instituição comum, pelo contrário, marcou ainda mais a sua superioridade como 

primeira escola secundária do Estado, com um lugar estabelecido na sociedade goiana e 

no cenário educacional nacional 

Em Goiás a educação secundária se via como consolidada e sem necessidade de 

reformas, pois o que se previa agora no Estado era a transferência da capital da Cidade 

de Goiás para uma nova localidade que oferecesse melhores condições sanitárias e de 

crescimento territorial capazes de abarcar a capital de um Estado com ares de 

crescimento, alavancado pelo progresso nacional proposto por Getúlio Vargas. 

A seguir o número de matrículas do Lyceu de Goyaz de 1931 a 1937, os anos de 

vigência dos decretos da Reforma Francisco Campos e da Constituição de 1934, 

anteriores à instalação do Estado Novo. 
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Gráfico 5 Alunos matriculados na primeira série de 1931 a 1937] 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de escolas e nos 

editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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Diante do exposto no gráfico percebe-se uma oscilação nas matrículas e isso se 

deve a diversos fatores, mas o principal motivo de uma queda brusca nas matrículas de 

1935 foi a notícia ainda não oficial de mudança do Lyceu que só se efetivou em 1937. 

Tal notícia não foi bem aceita na cidade de Goiás e fez com que os liceanos se 

revoltassem e pedissem muito a permanência da instituição, pedidos que ficaram em 

vão. Após o ano de 1930 o número de matrículas femininas cresceu, ou pelo menos se 

manteve presente em todos os anos seguintes na instituição. Ao contrário dos períodos 

anteriores, agora as mulheres se matriculavam em maior número, somando nestes sete 

anos 40 mulheres, houve também o aumento das matrículas masculinas que saltaram 

para 334 alunos. 

 

3.4 As mudanças da Capital e do Lyceu no final dos anos de 1930 

 

Figura 3 Notícia sobre a transferência do Lyceu para Goiânia 

Fonte: Correio Official n. 3.337 de 4/12/1936 
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Esta notícia foi publicada no jornal oficial do Estado e não foi bem recebida 

pelos moradores da cidade de Goiás. Para compreender a mudança do Lyceu para a 

nova capital é preciso lembrar alguns dos importantes acontecimentos anteriores ao fato. 

Em 1930 Getúlio Vargas depôs o legislativo brasileiro e dissolveu todas as assembleias 

estaduais e somente após a revolução constitucionalista de 1932, foi possibilitada uma 

nova constituição que previa eleições e um novo código eleitoral. Em Goiás, a 

Assembleia Constituinte só foi eleita em 1935 (Cf. Anexo E). Este grupo elegeu Pedro 

Ludovico governador de Goiás, que teve como principal meta a transferência da capital, 

política dos aliados de Pedro que contava com forte oposição do Partido Democrata, 

liderado pelos Caiado. 

A Assembléia Constituinte do Estado de Goiás de 1935 foi o palco 

institucional onde aconteceram os debates e a confirmação da 

transferência. Se a decisão tivesse sido outra, a idéia-força demoraria 

alguns anos para reaparecer. O poder constituinte decorrente 

anhanguerino ‘democratizou’ o maior projeto governamental dos 

revolucionários de 1930, que vinha se processando sob a égide de uma 

ditadura. Aniquilou qualquer alegação de ilegalidade profligada pelos 

antimudancistas durante o regime de exceção. No incipiente período 

constitucional, quem deliberava eram os representantes eleitos 

diretamente pelo povo, em pleito comandado pela recém-criada 

Justiça Eleitoral (MENDONÇA, 2008, p. 227). 

A ideia da mudança da capital não foi de Pedro Ludovico, nem da Assembleia 

de 1935, eles apenas a tomaram de empreita e a realizaram. Desde os tempos do ouro, 

como afirma Nasr Chaul em Caminhos de Goiás esta ideia perpassa a cabeça dos 

governantes goianos. A nova capital foi finalmente pensada por uma comissão nomeada 

pelo interventor através do Decreto Estadual n. 2.737 de 20/12/1932, que “deveria 

proceder aos estudos necessários à escolha de um local para se edificar a futura capital” 

(CHAUL, 2010, p. 230).  

A partir de 1934 a nova capital iniciou suas construções, a cidade nova se 

chamaria Goiânia e foi construída para instalar 50.000 habitantes, número grande se 

considerado o número de habitantes da cidade de Goiás nos anos de 1930, de 8.000 

apenas, hoje, de acordo com o censo de 2010, Goiânia conta com 1.093.007 habitantes. 

Em 1935 foi nomeado o primeiro prefeito, Venerando de Freitas Borges, e instalado o 

município e a comarca na nova cidade, a nova capital, Goiânia. Nesta foram construídos 

edifícios públicos a fim de sediar o governo do Estado, bem como um edifício para o 

Ginásio Estadual de Goiânia. Através do Decreto Estadual n. 1.816 de 23/03/1937, após 

um grande debate entre o governo, a oposição e o judiciário, a capital foi finalmente 

transferida para Goiânia e com ela todas as suas repartições públicas. 
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Não é o foco deste texto discutir as questões referentes à transferência da capital, 

porém, apresentam-se rapidamente os fatos acima para que sejam analisados os 

impactos dessa mudança no Lyceu de Goyaz, pois a educação oferecida por este ginásio 

sempre esteve ligada ao progresso do Estado . 

A todo o momento do governo de Pedro Ludovico e dos anteriores, percebe-se a 

forma como o governo entendeu a instituição e também como a utilizou como 

propaganda de sucesso da classe que sempre a frequentou. Expandida nos anos de 1930, 

a elite que circulava pelos corredores do velho educandário, sempre usou os seus 

ensinamentos como arma para o seu progresso, fazendo com que o número de alunos 

aumentasse, mas que a origem deles ainda fosse a mesma, uma classe privilegiada da 

sociedade goiana, partícipe da vida política e econômica do Estado. 

Através de relatos orais ouvidos durante a pesquisa, sabe-se que a mudança do 

Lyceu não foi uma tarefa fácil para o governo de Goiás (PINTO, 2003). Manifestações 

de revolta quanto à transferência do Lyceu foram veiculadas em jornais, como no 

exemplo o texto de Luiz do Couto ao jornal A Tribuna em 1931: 

E o que se faz pujante, altiva, nobre, estudiosa mocidade do Liceu que 

representa o futuro de Goiás, ‘e que terá que abandonar os estudos 

porque a nossa pobreza e das suas famílias não permitem se 

transportar e localizar em outro ponto do Estado designado para a 

nova capital? E os alunos das outras escolas oficiais do Estado aqui, 

cujos estabelecimentos terão que ser transferidos? Pensaram em toda 

essa calamidade? (MENDONÇA, 2008, p. 102). 

Porém, as decisões do governo mostram que as promessas de Pedro Ludovico 

em deixar em Goyaz o Lyceu e a Eschola Normal eram verdadeiras. Na Lei Estadual n. 

133 de 19/06/1937, o governador criou o Ginásio Oficial do Estado e a Eschola Normal 

Oficial em Goiânia, e em seu § 6, afirma que o Lyceu e a Eschola Normal de Goyaz 

permaneceriam em Goyaz. Esta notícia foi recebida com louvores pela população de 

Goiás que se viu agraciada pela permanência do Lyceu na cidade. 

Contudo, após cinco meses da publicação deste texto legal, publicou-se o 

Decreto n. 3 de 27/11/1937, revogando a Lei n. 133 e transferindo o Lyceu e a Eschola 

Normal para Goiânia, alegando a redução de orçamento, “pela Constituição federal, as 

rendas do Estado sofrerão apreciável redução, visto como impostos que figurão no 

orçamento votado para o ano próximo terão que desaparecer, por inconstitucionais; [...]” 

(GOIÁS, 1937). 
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Por questões econômicas e também de status da instituição quase secular, o 

Lyceu de Goyaz foi transferido
47

 para a nova capital juntamente com os outros órgãos 

públicos estaduais. Esta atitude do governo Pedro Ludovico foi vista com maus olhos 

pelos vilaboenses que se viram extorquidos de uma das instituições mais importantes da 

cidade, este que contribuiu tanto tempo para a formação de seus jovens aspirantes ao 

ensino superior. Porém, não foi impedimento o mau gosto colocado por muitos à 

transferência do Lyceu para Goiânia em março de 1937 para o prédio que havia sido 

construído para ser a sede do ensino oficial da nova capital, próximo ao centro do poder 

do Estado, o Palácio das Esmeraldas, construído desde 1935 para sediar o Ginásio 

Estadual de Goiânia.  

É preciso observar que primeiramente a mudança da instituição foi apenas de 

local. Toda a escola foi colocada em caminhões, a biblioteca, secretaria, laboratórios, 

todos transferidos juntamente com seus professores e boa parte de seus alunos, já que a 

maioria destes era parte de uma população que também se mudara para Goiânia, ou por 

ocuparem cargos públicos ou por pertencerem à classe comerciante da cidade e que 

teriam novas oportunidades de negócios na nova capital. Este é um dos fatores da 

diminuição de matrículas nos anos de 1937 e 1938. A mudança para o novo prédio foi 

feita de uma só vez, mas a adaptação à nova realidade se processou aos poucos, tanto 

que a documentação do Lyceu ainda continuou com o título Lyceu de Goyaz. Esta 

situação mudou lentamente, à medida que Goiânia ia tomando forma, o Lyceu foi se 

incorporando ao novo prédio e transformando-se em Lyceu de Goiânia. 

O ensino secundário, tanto em Goiás, quanto no restante do Brasil, após a 

reforma Francisco Campos não sofreu grandes alterações até 1939, que pelo Decreto-

Lei n. 1750 de 08/11/1939 modificou apenas o peso das provas e horários, mas não 

alterava mais quesitos como disciplinas ministradas, e número de aulas. 

Pedagogicamente as adaptações à Reforma Francisco Campos ocorreram lentamente, 

como era de costume já no instituto. O curso complementar, previsto na legislação 

federal, referente à preparação dos alunos aos cursos superiores, que seriam oferecidos 

em 2 anos, completando os 5 anos do ciclo fundamental, apenas começaram a funcionar 

                                                 
47

 O descontentamento e pedidos dos vilaboenses proporcionou a abertura de uma extensão do Lyceu de 

Goyaz na cidade de Goiás, chamada pelos decretos n. 247 de 27/01 e n. 347 de 23/02 de 1938, de 

Sucursal do Lyceu de Goyaz. Esta seria uma condição oferecida pelo governo estadual para os alunos que 

quisessem continuar seus estudos e que não possuíam condições de se mudarem para Goiânia. Esta 

sucursal receberia subsídios do Estado e da Prefeitura de Goiás. Funcionou regularmente até os anos de 

1946 com este nome, ano em que os subsídios da Prefeitura de Goiás lhe foram retirados por Lei estadual 

e a instituição, por exigências da Lei Orgânica de 1946, passou a se chamar Ginásio Oficial de Goiás. 
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no Lyceu em Goiânia após a publicação do Decreto-Lei Estadual n. 614 de 22/04/1938. 

Este curso não era novidade no país, dada a publicação do Decreto de Francisco 

Campos em 1931, portanto, o governo goiano apenas estava se adaptando à legislação 

vigente. 

 

3.5 O Estado Novo e a Educação Secundária 

 

Em 1937 o panorama político brasileiro mudou de forma radical, Getúlio Vargas 

aplicou um golpe no governo e iniciou uma nova fase, o Estado Novo. 

Como se sabe, para chegar ao desfecho do Estado Novo, o país passou 

pela irradiação do movimento integralista, de corte fascista, do qual o 

Estado Novo tratou sempre de guardar distância, no plano ideológico. 

É significativo assinalar os esforços que os formuladores teóricos do 

regime de 37 fazem no sentido de demarcar suas diferenças não só 

com o integralismo, como também com o nazi-fascismo. Para serem 

conseqüentes, eles não podiam admitir que recebiam forte influência 

das idéias autoritárias vigentes no mundo, pois criticavam o 

liberalismo por ser um decalque de idéias importadas, cuja aplicação 

no Brasil era artificial e contraproducente. (FAUSTO, 1999, 20). 

Até este momento da História do Brasil não houve uma centralização tão grande 

do Estado em relação aos poderes públicos, o que foi iniciado ainda em 1930. Os 

interventores que continuaram no poder dos Estados, agora com poderes mais limitados 

e subordinados a Getúlio, pois todos os Decretos-lei dos interventores precisavam da 

aprovação do governo central para ser expedidos e publicados. 

No Estado Novo, seu poder pessoal se consolida. A eliminação das 

oposições e divergências favorece, com a ajuda do Estado, a 

personificação do mito. O controle da informação, através do 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), estimula o culto do 

Estado e a disseminação de rituais coletivos, que exaltam sempre a 

figura de Varga, suas virtudes e suas origens. Desfiles, manifestações 

e programas de rádio encarregam-se de comemorar o aniversário do 

ditador, em 19 de abril, enaltecendo as qualidades pessoais de 

"coragem, magnanimidade e singeleza". Exaltam-se: sua brandura 

contra o adversário e sua firmeza, quando se faz necessário assumir, 

como em 10 de novembro de 1937, dia do golpe, a responsabilidade 

de um gesto, "sem titubeios, sem reservas" (CAMARGO, 1999, p. 

17). 

Gustavo Capanema, Ministro da Educação desde 1934 se dedicou a modificar a 

educação brasileira com uma série de decretos sobre o ensino secundário e outros níveis 

de ensino a partir de 1942. O sistema público de ensino continuou a oferecer 

determinado percurso para os alunos provenientes das classes mais abastadas e outro 

percurso diferente para as crianças de setores menos favorecidos economicamente, que 
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porventura conseguissem chegar e permanecer na escola. Para as elites o caminho 

escolar era simples: do primário ao ginásio e, posteriormente a opção por qualquer curso 

superior (GHIRALDELLI JUNIOR, 2009, p. 83). 

Capanema não apenas se manteve ao longo de 11 anos à frente do 

Ministério da Educação e Saúde, o nome à época, como agregou em 

torno de si uma linhagem de homens ilustres nos campos da educação, 

da cultura e das artes, deixando-nos a responsabilidade de avaliar as 

políticas e projetos ali implementados, a despeito das estrelas de 

primeira grandeza que compunham a constelação do poder ministerial 

(BOMENY, 1999, p. 137). 

 As decisões de Capanema assim como as de Francisco Campos foram 

fragmentadas em Decretos-lei: Decreto-lei n. 4.073 de 30/01/1942 – Lei orgânica do 

ensino Industrial; Decreto-lei n. 4.048 de 22 de janeiro de 1942 – Cria o serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial; Decreto-lei n. 4.244 de 9/04/1942 – Lei orgânica 

do ensino secundário; Decreto-lei n. 6.141 de 28/12/1943 – Lei orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto-lei n. 8.529 de 02/01/1946; - Lei orgânica do ensino Primário; 

Decreto-lei n. 8.530 de 02/01/1946 – Lei orgânica do ensino normal; Decretos-lei n. 

8.621 e 8.622 de 10/01/1946 – Criam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; 

Decreto-lei n. 9.613 de 20/08/1946 – Lei Orgânica do ensino agrícola. 

Esta gama de legislação foi seguida até a publicação da Lei de Diretrizes e Bases 

de 1961. O ministério de Capanema teve algumas características marcantes em relação à 

forma como entenderia a juventude do país, a elite e a massa que deveria ser educada 

para um fim específico. Todo o período do Estado Novo entendeu a educação 

secundária como elementar para a construção de uma nação diferenciada, nos moldes 

propostos pelos revolucionários. 

A reforma do ensino secundário foi outro ponto de honra do 

ministério, e suas linhas mestras ilustram a matriz que vencia na 

definição do que e como ensinar à juventude em um momento crucial 

de sua formação como futuros profissionais e cidadãos de uma 

sociedade diferenciada. Confrontavam-se nesse momento posições 

distintas a respeito do teor que se deveria imprimir à formação dos 

jovens cidadãos. Educação humanista versus educação técnica; ensino 

generalizante e clássico versus ensino profissionalizante são pares de 

oposição (falsa oposição?) que até hoje permanecem como desafios à 

reforma do ensino secundário (BOMENY, 1999, p. 138).  

A coexistência entre educação humanista e científica não é nova, como percebe-

se por toda a trajetória do ensino secundário descrita neste texto, porém, o clima de 

desenvolvimento no país pedia uma educação dinâmica que também formasse para o 

trabalho e destinasse profissionais para as mais diversas áreas do conhecimento. Para 

tanto, a solução encontrada pelo Estado Novo para resolver este impasse foi deixar o 
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ensino secundário assim como era antes, humanista, com predominância do estudo de 

línguas e ciências humanas como história e geografia, e apenas algumas pinceladas das 

ciências exatas e biológicas, e um outro destinado à classe trabalhadora como SENAI e 

SENAC. 

A principal marca da reforma do ensino secundário foi a ênfase posta 

no ensino humanístico de tipo clássico, em detrimento da formação 

mais técnica. Na conferência de 1937 feita no Colégio Pedro II, o 

ministro chamava a atenção para a necessidade de "acentuar o caráter 

cultural do ensino secundário de modo que ele se torne 

verdadeiramente o ensino preparador da elite intelectual do país. Para 

isso, força é excluir toda a preocupação de enciclopedismo, que é de 

natureza estéril, para que tomem o primeiro lugar, no programa 

secundário, sólidos estudos das clássicas humanidades" 

(SCHWARTZMAN, 2000, p. 208). 

A reforma de Capanema foi o momento ideal para reafirmação dos princípios da 

concepção educacional do Estado Novo, que eram relacionar a educação à divisão da 

sociedade brasileira. A educação deveria continuar servindo à elite do país, mas ao 

mesmo tempo reconfigurar a educação primária e a profissionalizante, assim como 

inserir as mulheres no mundo educacional. “A educação deveria estar, antes de tudo, a 

serviço da nação, "realidade moral, politica e econômica" a ser constituída” 

(SCHWARTZMAN, 2000, p. 205). 

Concomitante ao ensino formal, elitista e que permaneceria com a mesma 

roupagem e objetivos, criou-se um sistema de formação profissionalizante, capaz de 

levar a massa trabalhadora a este nível de ensino, e com uma especialização capaz de 

emprega-la na indústria e comércio. 

Arbitrariamente, este esquema de ensino poderia ser entendido como muito bom, 

pois conseguiria democratizar a educação a ponto de fazê-la acessível à toda a 

população brasileira, contudo não se simplifique a análise. O ensino secundário vinha 

sendo usado como o responsável pela formação do homem e foi entendido desta forma 

pelo Estado Novo, mas, a formação humanista só poderia ser oferecida a uma pequena 

parcela da sociedade, pois a democratização do ensino significava, para o grupo que 

pensou a educação deste período, criar escolas para todos os segmentos da sociedade e 

não, criar vagas para todos em um único modelo de escola. Assim surgiu o sistema “S”, 

Senai, Senac, Sesi, dentre outras instituições profissionalizantes, as escolas técnicas e as 

normas legitimaram a dualidade do ensino secundário no Brasil. 

Um grande complicador para as novas reformas do ensino secundário 

foi a expansão do setor privado durante as décadas de 1920 e 1930, e 

que aumentaria de intensidade a partir da década de 1940, graças às 
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aspirações de mobilidade das camadas médias urbanas. Um 

levantamento feito pela Divisão do Ensino Secundário do Ministério 

para 1939 mostrava que, dos 629 estabelecimentos em todo o país, 

530 eram particulares. [...] O caminho encontrado consistiu em, por 

um lado, definir o currículo do curso secundário de forma bastante 

estrita, e orientado para a formação cultural e de elite; e, por outro, 

criar uma estrutura burocrática bastante complexa de inspeção e 

reconhecimento, que garantisse que o ensino desejado estivesse 

realmente sendo dado pelas escolas particulares e as das redes 

estaduais (SCHWARTZMAN, 2000, p. 206). 

O ensino superior agora continuaria a receber aquele aluno formado em 

instituições não profissionalizantes, em que o curso secundário oferecesse uma boa 

formação geral e o preparasse para a vida acadêmica, não que isso fosse feito com tanta 

eficiência pelo currículo remanejado da reforma Capanema, mas, este era bem mais 

completo e eficiente para o exame vestibular que o currículo da escola 

profissionalizante. 

[...] Em sentido especial, a educação talvez seja uma das traduções 

mais fiéis daquilo que o Estado Novo pretendeu no Brasil. Formar um 

“homem novo” para um Estado Novo, conformar mentalidades e criar 

o sentimento de brasilidade, fortalecer a identidade do trabalhador, ou 

por outra, forjar uma identidade positiva no trabalhador brasileiro, 

tudo isso fazia parte de um grande empreendimento cultural e político 

para o sucesso do qual contava-se estrategicamente com a educação 

por sua capacidade universalmente reconhecida de socializar os 

indivíduos nos valores que as sociedades, através de seus segmentos 

organizados, querem ver internalizados.[...] (BOMENY, 1999, p. 

139). 

Os ideais de elitização da Primeira República permaneceram iguais nos anos de 

1940, mas, revestidos de uma nova política educacional em relação a este nível de 

ensino, e a abertura de mais escolas de curso superior apenas alargaram as pretensões de 

uma elite em crescimento, pois agora, além da elite tradicional, latifundiária, familiar 

das regiões, há um acréscimo neste grupo da já estabelecida classe dos militares, e a 

emergente elite industrial e comercial. 

Se na Primeira República a elite era basicamente local e regional, agora no 

Estado Novo, o grupo se diversificou quanto à origem, mas ainda ocupava o mesmo 

lugar na sociedade e buscava a mesma educação para seus filhos, a propedêutica e 

humanista, que seria capaz de prepara-los para o ensino superior e a erudição política. 

“O caminho para recrutamento da elite deveria ser o ensino secundário, e o momento de 

aperfeiçoamento dessa mesma elite seria o ensino superior [...]” (BOMENY, 1999, p 

140). 
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A reforma do ensino secundário feita por Gustavo Capanema pelo Decreto-lei n. 

4.244 de 9/04/1942, modificou substancialmente o ensino secundário brasileiro. Várias 

foram as providências para a imediata mudança das normas vigentes. O mais 

significativo na reforma foi a mudança de condições da ligação entre os níveis primário, 

secundário e superior. 

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 1. Formar, 

em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes [...]; Art. 9º O ensino 

secundário manterá ligação com as outras modalidades de ensino pela 

forma seguinte: 1. O curso ginasial estará articulado com o ensino 

primário, de tal modo que deste para aquele o aluno transite em 

termos de metódica progressão; 2. Estará o curso ginasial vinculado 

aos cursos de segundo ciclo dos ramos especiais do ensino de segundo 

grau, para a realização dos quais deverá constituir base preparatória 

suficiente; 3. Aos alunos que concluírem quer o curso clássico quer o 

curso científico mediante a prestação dos exames de licença será 

assegurado o direito de ingresso em qualquer curso do ensino 

superior, ressalvadas, em cada caso, as exigências peculiares à 

matrícula (BRASIL, 1942c). 

Estes artigos podem ser vistos como uma primeira tentativa efetiva de criação de 

um sistema de ensino propriamente dito para o Brasil, já que um sistema só poderia ser 

entendido como tal a partir do momento em que o ensino e a educação do ser humano 

não fossem entendidos e legislados de forma tão fragmentada como era até o momento. 

O currículo teve suas mudanças e uma organização diferente da Reforma de 

1932, a Francisco Campos, já que esta última colocou o curso secundário com 5 séries 

obrigatórias e 2 opcionais, somando 7 séries. Em 1942 o ensino se dividiu em dois 

ciclos, todos obrigatórios, o primeiro de 4 séries, ginásio em um só curso, que daria 

também o nome às instituições que apenas oferecessem este ciclo; um segundo ciclo, 

dividido em dois cursos paralelos: o curso clássico e o científico, ambos com 3 séries 

cada que seriam escolhidos pelo aluno de acordo com a carreira superior pretendida; a 

instituição que oferecesse este ciclo ou também o ginasial seria chamada de Colégio. Os 

estabelecimentos não poderiam ter outra denominação senão a de Ginásio ou de 

Colégio. “Ao fim de cada ciclo haveria um "exame de licença", nos moldes, pelo menos 

em intenção do baccalaureat
48

 francês, que garantiria o padrão nacional de todos os 

aprovados” (SCHWARTMAN, 2000, p. 207). 

 

 

 

                                                 
48

 Cf. André Petitat, 1994. 
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O currículo seria organizado como está apresentado no quadro abaixo: 

 1º ciclo – Ginasial  2º ciclo – Clássico  2º ciclo – Científico 

 Disciplina

s 

1ª 

séri
e 

2ª 

séri
e 

3ª 

séri
e 

4ª 

séri
e 

 Disciplinas 1ª 

séri
e 

2ª 

séri
e 

3º 

séri
e 

 Disciplinas 1ª 

séri
e 

2º 

séri
e 

3ª 

séri
e 

1 Português * * * * 1 Português * * * 1 Português * * * 

1 Francês * * * * 1 Latim * * * 1 Latim    

1 Inglês  * * * 1 Grego * * * 1 Grego    

1 Latim * * * * 1 Frances *? *?  1 Frances * *  

2 Matemátic

a 

* * * * 1 Inglês *? *?  1 Inglês * *  

3 Ciências 
Naturais 

  * * 1 Espanhol * *  1 Espanhol *   

4 História 

Geral 

* *   2 Matemátic

a 

* * * 2 Matemátic

a 

* * * 

4 História 

do Brasil 

  * * 3 Física  * * 3 Física * * * 

4 Geografia 
Geral 

* *   3 Química  * * 3 Química * * * 

4 Geografia 

do Brasil 

  * * 3 Biologia   * 3 Biologia  * * 

5 Trabalhos 

Manuais 

* *   4 História 

Geral 

* *  4 História 

Geral 

* *  

5 Desenho * * * * 4 História 

do Brasil 

  * 4 História 

do Brasil 

  * 

5 Canto 

orfeônico 

* * * * 4 Geografia 

Geral 

* *  4 Geografia 

Geral 

* *  

      4 Geografia 

do Brasil 

  * 4 Geografia 

do Brasil 

  * 

      6 Filosofia   * 6 Filosofia   * 

           5 Desenho  * * 

Quadro 14 Organização Curricular do ensino secundário a partir do Decreto-Lei n. 4.244 de 

9/04/1942 

Fonte: Decreto-Lei n. 4.244 de 9/04/1942 

Além das disciplinas do quadro os art. 19 ao art. 24 esclareceram a forma de 

ensino das disciplinas de Educação Física, Educação Militar, Educação Religiosa e 

Educação Moral e Cívica, todas obrigatórias, necessárias para o complemento dos ideais 

de educação do momento. Não consta no Decreto um número de aulas de cada 

disciplina, já que cada instituto teria autonomia para realizar seu regimento interno 

desde que não excedessem 28 horas semanais no ginásio e trinta horas nos cursos 

clássico ou científico. Estas aulas e o programa de todas as disciplinas foram publicados 

em portarias específicas. 

Em relação às disciplinas, o curso diversificou a sexta categoria (filosofia e 

outras) praticamente sumiu do currículo, ficando restrita à filosofia aplicada no ciclo 

colegial, tanto no clássico, quanto no científico. E como se afirmou acima, o ensino 

continuou humanista e propedêutico, pois, o número de línguas continuou o mesmo do 

currículo de 1931. Ao todo o curso secundário agora teria dezenove disciplinas e seis 

línguas. O curso ginasial teria treze disciplinas e destas, quatro seriam línguas; o 

clássico com quinze disciplinas e seis línguas, e o científico com dezesseis disciplinas e 

seis línguas. Percentualmente, as línguas ocupariam a média de 35% do currículo, pois, 
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as ciências agora ocupariam um lugar mais privilegiado no currículo de 1942 do que 

nos anos anteriores, contudo, o curso ainda não seria predominantemente voltado às 

ciências, e sim, continuou com a característica de formação humanista acentuada. 

O equilíbrio que Francisco Campos tratara de estabelecer entre as 

humanidades e as ciências deveria ser substituído pela predominância 

da formação humanista clássica: o latim e o grego. Cuidava-se em 

substituir o aprendizado de física, química e ciências biológicas pelo 

estudo dos discursos e relatos heróicos de cidadãos e soldados na 

construção de impérios, mesmo póstumos. Este seria o tipo de 

formação adequada aos futuros "condutores das massas". Capanema 

afirma que o curso secundário, tal como o concebia, não era um 

simples desenvolvimento de um sistema antigo, mas "uma coisa nova. 

Esta novidade pode ser definida em primeiro lugar pelos temas: 

consciência humanística e consciência patriótica."
(37)

 A formação 

humanística e a formação patriótica pareciam os instrumentos 

perfeitos para a tarefa difícil de organizar o Estado e suas instituições, 

moldando-lhes a forma e o caráter, atribuindo-lhes uma identidade - 

extensiva à nação - e preparando as novas gerações para aceitar e 

perpetuar a ordem que se criava. Tratava-se de transferir as 

"fidelidades" familiares, locais ou regionais para a nação e para a 

pátria. (SCHWARTZMAN, 2000, p. 208). 

Percebe-se que os dois ciclos se diferenciaram quanto à forma e conteúdo. 

Primeiramente, o ciclo ginasial, que receberia alunos de 11 anos, teria em seus 4 anos 

disciplinas basicamente de cunho humanista, foram retiradas deste ciclo as disciplinas 

ligadas às ciências exatas e biológicas. Também este curso ginasial passaria a ser 

oferecido em escolas de primeiras letras, ou mesmo em instituições, que com o nome de 

Ginásio, teriam apenas este curso a ser oferecido aos estudantes.  

O segundo ciclo, dividido em clássico ou científico, seria oferecido em 

instituições que já tivessem equiparação anterior à legislação em 1942, é o caso do 

Lyceu, estas instituições teriam também, obrigatoriamente o curso ginasial. Nestes dois 

ciclos foram incluídas as ciências, observando o quadro pode-se ver que há uma 

distinção na quantidade de aulas em cada ciclo, dando a cada um, uma destinação 

diferente, ou seja, quem cursava o clássico optava pelas carreiras jurídicas, de 

economia, ou outras ligadas às ciências humanas e sociais, assim como, quem optava 

pelo científico, escolhia a carreira médica, odontológica, ou das engenharias. 

O ensino secundário deveria ter um conteúdo essencialmente 

humanístico, estaria sujeito a procedimentos bastante rígidos de 

controle de qualidade, e era o único que dava acesso à universidade. 

Aos alunos que não conseguissem passar pelos exames de admissão 

para o ensino secundário, restaria a possibilidade de ingressar no 

ensino industrial, agrícola ou comercial, que deveria prepará-los para 

a vida do trabalho. [...] A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 

manteria este entendimento restritivo do que era o ensino secundário, 

e proibia o uso das denominações "ginásio" e "colégio" aos demais 

http://www.schwartzman.org.br/simon/capanema/capit6.htm#N_37_
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estabelecimentos de nível médio (SCHWARTZMAN, 2000, p. 205-

6). 

As mulheres nesta legislação tiveram algumas determinações especiais, como se 

descreve no § 25: 

1.É recomendável que a educação secundária das mulheres se faça em 

estabelecimentos de ensino de exclusiva freqüência feminina; 2. Nos 

estabelecimentos de ensino secundário freqüentados por homens e 

mulheres, será a educação destas ministrada em classes 

exclusivamente femininas. Este preceito só deixará de vigorar por 

motivo relevante, e dada especial autorização do Ministro da 

Educação; 3. Incluir-se-á, na terceira e na quarta série do curso 

ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e científico, a 

disciplina de economia doméstica; 4. A orientação metodológica dos 

programas terá em mira a natureza da personalidade feminina e bem 

assim á missão da mulher dentro do lar (BRASIL, 1942c). 

É certo afirmar que isto já significou um avanço para as mulheres brasileiras que 

apenas tinham espaço em escolas normais, exclusivamente femininas, que as formaram 

para o trabalho no lar, a cuidar bem de seus maridos e filhos. Ter a oportunidade de 

seguir uma carreira liberal era privilégio de poucas, como foi o caso de Daisy Campos, 

em Goiás, a primeira jornalista de Goiânia, aluna da turma do Lyceu de Goyaz de 1937 

(PINTO, 2003). 

Os exames a partir de 1942 continuaram de admissão, de suficiência e de 

licença. Este último já se chamou de Madureza, e teve também semelhanças com os 

exames de preparatórios ou os parcelados, além disto, a transferência continuou a ser 

permitida entre estabelecimentos diversos. Não houve mudanças pedagógicas 

significativas, ou seja, a forma como as aulas eram ministradas e a quantidade de 

exames aplicados continuaram os mesmos. Contudo, algo que dava ao ensino 

secundário a grande justificativa da sua existência até os anos de 1940 foi retirada neste 

Decreto-lei, o título de Bacharel em Ciências e Letras
49

, não mais oferecido aos 

concluintes do ensino secundário, dada a criação das faculdades de Ciências e Letras no 

Brasil e da Universidade de São Paulo – USP. 

A equiparação dos estabelecimentos estaduais continuaria, entretanto, a partir de 

1942. Seria feita somente por inspeção federal e não mais por um funcionário estadual 

                                                 
49

 O Decreto n. 34.742 de 02/12/1953 – Regulamento do Colégio Pedro II, apresentou uma mudança 

crucial para o ensino secundário. Estabelece o Decreto, no art. 175: “Aos alunos que concluírem a última 

série do curso secundário será conferido o grau de bacharel em ciências e letras, nos termos do artigo 2º 

da lei 574, de 9/11/1937, sendo-lhes concedido o respectivo diploma de acordo com o do modelo 

aprovado pelo Conselho Departamental”. Mas, esse diploma seria apenas para os alunos do Colégio 

Pedro II e não mais a todo o ensino secundário, que a partir de 1942 teria apenas certificado de licença do 

ensino ginasial ou colegial. 
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nomeado pelo Ministério da Educação. Esta deliberação modificou substancialmente as 

ações em relação ao Lyceu, pois, a legislação federal sempre foi aplicada em Goiás a 

partir de Decretos estaduais que formulavam as especificidades locais da educação 

secundária. A partir da aplicação da Reforma Capanema, tudo o que vigorava no Lyceu 

vinha de legislação direta do Ministério da Educação. 

Durante os anos de 1937 e 1942 o nome da instituição permaneceu Lyceu de 

Goyaz, apesar de já estar em Goiânia, apenas com a publicação das leis orgânicas de 

Gustavo Capanema esta denominação mudou e o instituto passou a chamar-se Colégio 

Oficial de Goiás em 1943, Colégio Estadual de Goiás ainda em 1943 e Colégio Oficial 

de Goiânia em 1946, quando a sucursal do Lyceu na cidade de Goyaz passou a se 

denominar Ginásio Oficial de Goiás. 

Em 1943, pelo Decreto n. 11.217 de 4 de janeiro o governo federal autorizou o 

Colégio Oficial de Goiás, (Lyceu de Goiânia), a funcionar como colégio, sob inspeção 

preliminar. A equiparação permanente foi concedida em 1946, pelo Decreto n. 20.834 

de 26/03. Este é um caso curioso, uma instituição que teve tantos nomes oficiais ter 

preservado o seu nome Lyceu por toda a sua existência pelo menos pelo povo do 

Estado. Em março de 1943, outro Decreto n. 12.055 mudou o nome para Colégio 

Estadual de Goiânia. O nome Lyceu de Goiânia só seria oficialmente reconhecido anos 

mais tarde, nos ano de 1970. 

Em 1945, a lei orgânica de Capanema teve alguns artigos reformulados, pelo 

Decreto-Lei n. 8.347 de 10/12/1945, além do acréscimo de desenho na primeira série do 

curso científico, outra mudança no currículo, o número de horas do curso ginasial foi 

para 24 e não mais 28 como na lei de 1942 e as horas do curso clássico e científico 

foram para 28 e não mais as 30 do decreto anterior. 

A seguir vê-se o gráfico de matriculas alunos do Lyceu em Goiânia de 1938 a 

1945: 
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Gráfico 6 - Alunos do Lyceu de Goyaz em Goiânia de 1938 a 1942 
Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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As matrículas do Lyceu em Goiânia tiveram crescimento constante a partir de 

1938, o primeiro ano de funcionamento da instituição na capital. No gráfico pode ser 

observado este crescimento que é maior a partir da publicação da Lei de 1942. O 

número de mulheres aumentou consideravelmente, já que os aspectos culturais 

brasileiros se modificaram aos poucos em relação à adesão das mulheres na educação 

secundária como um todo, não apenas no ensino propedêutico, que encaminhava ao 

ensino superior, mas em todos os outros ramos do ensino secundário, propostos ou 

reformulados pelas Leis orgânicas de Capanema. 

 

Gráfico 7 Alunos de 1943 a 1945 por ciclo do ensino secundário do Lyceu de Goyaz em Goiânia 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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Observa-se no quadro a quantidade de alunos matriculados na primeira série de 

cada ciclo do curso secundário. É possível entender como o ciclo colegial, dividido em 

clássico e científico filtrava o público que havia entrado no ciclo ginasial. A procura 

pelo colegial científico foi maior do que a do ciclo clássico desde a sua implantação no 

Lyceu de Goiânia. 

Os anos de 1940 foram decisivos, com mais mudanças em Goiás; outros 

institutos de ensino secundário foram oficializados sob inspeção federal, portanto com o 

mesmo currículo que o Lyceu de Goiânia, em 1941 eram nove: Lyceu de Goiânia; 

Curso de Madureza Americano do Brasil em Goiânia; Ginásio Municipal em Anápolis; 

Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Bomfim (atual Silvânia); Colégio Nossa 

Senhora Mãe de Deus em Catalão; Ginásio Anchieta em Bomfim; Sucursal do Lyceu de 

Goyaz em Goiás; Ginásio Municipal de Ipameri; Ginásio Senador Hermenegildo de 

Morais em Morrinhos. 

Repassando a trajetória do ensino secundário oferecido pelo Lyceu nestes anos 

de Estado Novo pode-se perceber que um dos principais objetivos do governo previstos 

no início foram seguidos, pelo menos, na educação - a centralidade. O centralismo do 

ensino proporcionou ao Lyceu uma perda significativa de autonomia, esta que já não era 

tão ativa na instituição desde a sua equiparação, mas que ainda podia ser sentida em 

algumas realizações. A partir da Reforma Francisco Campos e ainda mais fortemente 

após a Reforma Capanema, assim, a educação secundária em Goiás ficou totalmente 

subordinada às decisões federais em todos os sentidos de sua atuação, o número de 

alunos em sala, a contratação de professores, as disciplinas ministradas, enfim, todas as 

determinações vinham do Ministério da Educação por meio de Portarias. 

Esta centralidade do ensino pode ser encarada de duas formas, uma positiva em 

que os alunos seriam beneficiados pela regularidade na oferta de ensino, já que todas as 

instituições para serem consideradas aptas a funcionar, ou seja, oficiais, teriam que se 

adequar a todas as normas previstas na legislação, isso impedia as arbitrariedades dos 

anos iniciais da República em que os alunos se viam em escolas que ofereciam os mais 

diversos currículos, impedindo principalmente as transferências. 

Porém, quando a escola e seus pares perderam a autonomia de decisões, não 

podendo modificar currículo, nem tomar qualquer tipo de decisão dentro da escola que 

não fosse de determinação superior, a modelagem limitou as adaptações regionais do 

currículo, que neste caso, era de ainda propedêutico e que entendia a escola secundária 

como veículo de formação de um grupo escolhido, privilegiado por origens elitistas. 
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3.6 Lyceu de Goiânia: elite da cidade nova 

 

 A mudança da capital de Goiás proporcionou modificações na vida urbana do 

Estado, mas não nas tradições e nas questões econômicas, pois de acordo com os censos 

realizados pelo IBGE na primeira metade do século XX, as atividades do setor primário 

de produção continuaram como principais fontes econômicas. O crescimento 

demográfico foi um dos maiores do país, porém sem planejamento. 

O processo de ocupação do território goiano, por correntes 

migratórias, era bastante recente e não obedeceu a qualquer 

planejamento por parte de autoridades governamentais. Como a maior 

parte de suas terras era devoluta, sua venda obedecia a critérios 

políticos clientelísticos e os seus donos permaneciam sem qualquer 

legalização. Isso provocava uma grande instabilidade social com a 

ação criminosa de grileiros e uma situação cada vez mais grave dos 

posseiros, constituindo-se, assim, em grave obstáculo ao 

desenvolvimento da agropecuária goiana (LUZ, 2001, p. 44). 

Enquanto o clima de industrialização tomava o país, Goiás ainda preservava a 

economia agrária como principal atividade. Esta realidade preservou a sociedade com 

sua elite tradicional atuante na política, na economia e na intelectualidade. O Lyceu em 

Goiânia não deixou de ser a instituição para o fim a que foi criada, e com o currículo 

humanista, preservado pela legislação, continuou a sua formação propedêutica e elitista.  

Os números do quadro mostram que os anos de 1930 e 1940 seguiram a mesma 

lógica da Primeira República de formação da elite do Estado, mesmo que esta classe 

agora tenha se diversificado quanto à origem dos grupos que a compunham, não mais só 

os filhos de fazendeiros estudavam na instituição, mas dos comerciantes, dos 

empregados públicos, dos militares, entre outros que chegaram a Goiânia com a 

ocupação da região. Neste período do Lyceu em Goiânia o número de alunos cresceu 

consideravelmente se comparado com o período anterior, do Lyceu de Goyaz na 

Primeira República, pois de 876 passou para 1316 alunos. 

Os números do quadro mostram que os anos de 1930 e 1940 seguiram a mesma 

lógica da Primeira República de formação da elite do Estado, mesmo que esta classe 

agora tenha se diversificado quanto à origem dos grupos que a compunham, não mais só 

os filhos de fazendeiros estudavam na instituição, mas dos comerciantes, dos 

empregados públicos, dos militares, entre outros que chegaram a Goiânia com a 

ocupação da região. 
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1931 97 31 66 2 - 1 - 

1932 63 14 49 5 2 - 4 

1933 65 15 50 1 1 - - 

1934 51 9 42 3 - - 1 

1935 44 10 34 1 - 3 2 

1936 64 18 46 - - 3 - 

1937 45 14 31 4 - 1 - 

1938 64 10 54 1 1 - - 

1939 72 7 65 - - - 1 

1940 62 6 56 2 - 1 - 

1941 32 7 25 1 - - 1 

1942 113 7 106 - 2 - - 

1943 161 40 121 3 - - 1 

1944 193 50 143 1 - - - 

1945 190 46 144 - - 1 - 

Total 1316 284 1032 24 5 10 9 

Porcentagem 100% 21,58% 78.42% 1,82% 0,38% 0,76% 0,68% 
Quadro 15 Alunos do Lyceu de Goyaz 1931-1945 

Fonte: Correio Official de Goiás; Ministério Público de Goiás; Assembleia Legislativa de Goiás, Poder 

Judiciário de Goiás. 

Neste período do Lyceu em Goiânia o número de alunos cresceu 

consideravelmente se comparado com o período anterior, do Lyceu de Goyaz na 

Primeira República, pois de 876 passou para 1316 alunos. Contudo estes números falam 

por si, sem nenhuma comparação é notória a exclusão da sociedade goiana desta 

instituição, pois a população de Goiás nos anos de 1940 em idade de 10 a 19 anos, a 

idade dos alunos do ensino secundário era de 195.869 pessoas, e neste ano, apenas 62 

pessoas eram matriculadas no Lyceu, a elitização é clara. A afirmação de Gramsci 

demonstra como o currículo desta escola tradicional em Goiás foi capaz de isolar os 

alunos da sociedade comum: “O fato de que um tal clima e um tal modo de vida tenham 

entrado em agonia e que a escola se tenha separado da vida determinou a crise da escola. 

Criticar os programas e a organização disciplinar da escola significa menos do que nada, senão 

se levam em conta estas condições” (GRAMSCI, 1982, p. 132). 

O quadro a seguir mostra a realidade brasileira do ensino, em destaque o ensino 

secundário tradicional, que demonstra como a realidade do Lyceu em Goiás era 
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correspondente à do restante do país, pois até mesmo no número médio de alunos por 

curso, a instituição goiana acompanhou o restante do país. 

 1933 

 

1945 

 Cursos Alunos Cursos Alunos 

Nível 

Primário 
29.553 2.221.904 35.561 3.496.664 

Secundário 417 66.420 1.282 256.664 

Outros de 

nível Médio 
1.534 101.221 3.801 209.145 

Superior 248 24.166 325 26.757 

Outros 678 52.391 1.936 192.384 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Anuário estatístico de 1949, p. 

480. 
Quadro 16 Evolução Quantitativa do Sistema Educacional Brasileiro - 1933-1945 

Fonte: SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena Maria Bousquet; COSTA, Vanda Maria Ribeiro. 

Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra; FGV, 2000. p. 277. 

Observando o quadro acima nota-se como o ensino secundário excluía o público 

do curso primário e conduzia menos gente ainda ao ensino superior. A população 

brasileira estimada em 1946 pelo IBGE era de 46.200.000 habitantes, e apenas 256.664 

pessoas matriculadas no ensino secundário, correspondendo a 0,55% das pessoas. A 

realidade goiana, portanto não era diferente do país, que preservou este nível de ensino 

o quanto pode, para perpetuar a exclusão social. 

Após o afastamento de Getúlio Vargas pelo governo federal as providências dos 

governos seguintes foram principalmente de volta à democracia. Algumas 

determinações da Reforma Capanema foram alteradas também por cinco Decretos-lei de 

1946. Todos corroborando os detalhes da Lei de 1942, criaram o Senai e o Senac, 

regulamentaram os ensinos normal e agrícola, todos eles de nível médio, que teriam a 

função de preparar os jovens para o trabalho. 

No capítulo seguinte será realizada a análise sobre o Lyceu de Goiânia nos anos 

em que a LDB estava em tramitação e enquanto as escolas esperavam a legislação ser 

aprovada, ficaram sempre obedecendo a uma série de portarias que a todo momento 

mudavam um ou outro aspecto da educação secundária, e estas afetavam a todas as 

instituições de ensino regularizadas pelo governo, haja vista que não tinha ainda uma 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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CAPÍTULO 4 A MASSIFICAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E O LYCEU DE 

GOIÂNIA DE 1946 A 1960 

 

A complexidade da função intelectual nos 

Estados pode ser objetivamente medida pela 

quantidade de escolas especializadas e pela sua 

hierarquização 

Gramsci
50

 

 

A escola brasileira, após o Estado Novo, foi instrumento da política populista já 

praticada desde os anos de 1930, hierarquizando-se ainda mais, proletarizando as salas 

dos novos cursos técnicos e mantendo a “elaboração das camadas intelectuais” pelo 

ensino humanista e propedêutico da escola secundária
51

. Este capítulo tem por objetivo 

analisar o último período de educação oferecida no Lyceu de Goiânia antes da 

publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a n. 4.024/61. 

Os anos de 1946 a 1960 foram conturbados na política brasileira, ocasionaram 

mudanças graduais na educação secundária e sua organização neste período revelou as 

tensões político-econômicas do país, que levaram à preservação da escola das elites em 

detrimento da escola das massas. 

Em 1945 Getúlio Vargas, renunciou ao cargo de Presidente do Brasil e além de 

apoiar no último momento a candidatura de Eurico Gaspar Dutra, Getúlio também se 

candidatou a diversos cargos no mesmo processo. 

Pessoalmente, Getúlio Vargas foi um dos grandes vencedores das 

eleições de 1945 e isso não apenas pelo seu papel na vitória de Dutra. 

Beneficiando-se da lei eleitoral, concorreu ao mesmo tempo ao 

Senado em cinco Estados e a deputado federal em nove. Elegeu-se 

senador pelo Rio Grande do Sul e por São Paulo e deputado em sete 

Estados, engrossando a legenda do PSD e do PTB. Acabou por 

escolher a investidura de senador pelo PSD do Rio Grande do Sul 

(FAUSTO, 2002, p. 399). 

Com o fim do Estado Novo as antigas oligarquias sentiram que poderiam voltar 

ao comando político nos Estados, porém, o Brasil dos anos de 1940 era bem diferente 

daquele da Primeira República, pois, o novo eleitorado que surgiu, com a adesão do 

voto feminino e a urbanização, modificou substancialmente o perfil deste grupo que 

seria responsável pelas eleições. Em 1945 Eurico Gaspar Dutra venceu para Presidente 
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 2004, p. 19. 
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 A partir de 1942 o ensino secundário começou a ser citado nos textos legais como ensino médio, pois a 

divisão em várias modalidades criou: o ensino secundário – humanista e propedêutico; o ensino técnico – 

comercial, industrial ou agrícola; e o ensino normal. 
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e o que se esperava deste governo, era a volta à democracia, contudo, não aconteceu de 

imediato, já que a constituição de 1946 ainda preservou alguns pontos da carta de 1934, 

e o país seguiu com a adaptação ao exercício da democracia. 

A partir das prioridades estabelecidas pelo seu governo, a política 

econômica brasileira foi se moldando à associação com o capital 

financeiro internacional, consoante com o plano do pós-guerra de 

imposição de uma nova ordem mundial. Nesse contexto, os resultados 

apresentados pela missão ABBINK (Comissão Técnica Mista 

Brasil/Estados Unidos) indicam que para o Brasil aquecer a sua 

economia e elevar o nível de produção seria necessário formular uma 

política que objetivasse a contenção do nível de inflação e primasse 

pelo desenvolvimento da indústria petrolífera. Tais medidas passariam 

pela compressão salarial e o recurso ao capital estrangeiro para suprir 

a falta de recursos nacionais (CRUZ, 2006, p. 1). 

O governo Dutra tentou seguir um modelo liberal, condenando a intervenção 

estatal e todo o controle exercido pelo governo anterior. E para defender o 

desenvolvimento do país, fez alianças com os EUA, afirmando a sua importância pelo 

desenvolvimento do país. A repressão ao comunismo
52

 e a redemocratização do país 

foram as marcas principais deste governo. 

A proposta para o país a partir de 1946 foi de permitir o pluripartidarismo e a 

participação popular através do voto, mas ainda com as restrições do voto no início da 

República, com exceção do voto feminino. Contudo a participação popular foi usada 

“como instrumento de manipulação do poder e de exclusão dos interesses que não se 

coadunassem com as expectativas dos líderes” (D’ARAUJO, 1999, p. 188). 

Os anos de 1950 contaram com o retorno de Vargas à Presidência por meio de 

eleições do mesmo ano. “Surpreende, sim, que, à luz dos escritos e discursos de Vargas, 

seu novo programa de governo, naquele contexto rico de debates, possa ser 

caracterizado como meramente ‘reativo’, ou, até no limite, ‘ortodoxo’" (BASTOS, 

2011, p. 355). A política nacional-desenvolvimentista iniciada por Dutra foi 

consubstanciada pela política econômica de Vargas, com o ideal de poupança nacional e 

crescimento do patrimônio brasileiro. “Subjacente a esse esquema de poder e das 

mudanças estruturais no País, estava presente toda uma ideologia que dava sustentação 

às políticas de governo, revestidas dos valores urbano-industriais, do populismo, 

nacionalismo e desenvolvimentismo” (CRUZ, 2006, p. 2). O segundo mandato durou de 

31/01/1951 ao suicídio de Vargas em 24/08/1954. No ano seguinte novas eleições foram 

processadas.  
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 Dutra cassou o PCB – Partido Comunista Brasileiro em 1947, decretou a intervenção em vários 

sindicatos e fechou a Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil. 
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Em 1955, Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil, e é lembrado 

principalmente pelo Plano de Metas 50 anos em 5, com 30 objetivos do seu governo, 

porém, destes, apenas um dos objetivos se referia à educação. “O final do governo JK 

foi marcado pela discussão sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) no Congresso Nacional, nos órgãos educacionais, sindicais, estudantis, na 

imprensa e nos comícios da campanha eleitoral de 1960” (CUNHA, GOÉS, 2002, p. 

12). Dos anos de 1946 a 1960, a educação, principalmente a secundária, continuou sob a 

salvaguarda da Reforma Capanema, porém, com alterações elaboradas pelo Ministério 

da Educação. 

 

4.1 Os anos de massificação do ensino 

 

Em 1946, a retomada da democracia, com moldes liberais foi materializada na 

Constituição promulgada por uma Assembleia Constituinte que em alguns pode de certa 

forma retomou à carta de 1934, com indícios democráticos. No Título VI, Capítulo I, 

Da Educação e Da Cultura, estabeleceu: 

Art 166 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. 

Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana.  

Art 167 - O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos Poderes 

Públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o 

regulem. 

Art 168 - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: 

I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; 

II - o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial 

ulterior ao primário sê-lo-á para quantos provarem falta ou 

insuficiência de recursos; (BRASIL, 1946h). 

Apesar da propaganda de democracia, em relação à oferta de ensino o texto não 

propôs significativas alterações. Oficializar o ensino primário gratuito não era suficiente 

para o alargamento de oportunidades aos brasileiros; não os possibilitaria frequentar o 

ensino básico e chegar ao ensino superior. O entrave do ensino secundário continuou, 

porque este permaneceu direcionado à elite, que almejava o nível superior. O que a 

Constituição estabeleceu sobre a criação de um sistema de ensino é que seria o desafio 

dos anos seguintes à sua publicação. Enquanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional era discutida, a prática seguida nas instituições de ensino era o que a Reforma 

Capanema havia estabelecido e foi modificada atendendo às novas demandas da 

expansão do ensino. 
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Gustavo Capanema assumiu o Ministério da Educação e Saúde Pública em 26 de 

julho de 1934 e tinha um projeto bem definido para a educação brasileira. 

[...] O projeto de Gustavo Capanema foi vitorioso. [...] Tratava-se de 

um projeto repartido de educação, encaminhado por Francisco 

Campos e endossado pelos intelectuais católicos. Esse projeto criava 

duas redes de escolarização: a rede primária profissional, na qual se 

incluíam o ensino primário, o ensino técnico e a formação de 

professores para o ensino básico; e a rede secundária superior, que 

preparava, nas palavras do próprio Capanema, as individualidades 

condutoras, as elites. A criação dessa rede foi garantida por decretos, 

lançados nos três últimos anos do Estado Novo e durante o Governo 

Provisório, imediatamente após a queda de Vargas (NUNES, 2002, p. 

103). (grifos nossos) 

Essas decisões não afetaram o ensino secundário tradicional das escolas já 

equiparadas de todo o Brasil, pois continuaram sendo das elites. O ensino secundário da 

Lei Orgânica de 1942, descrito no capítulo anterior, transformou o ensino secundário 

em duas modalidades que se complementavam, mas que dificultavam ainda mais a 

permanência dos alunos na escola. Sendo assim, o ensino ficou dividido no ensino 

propedêutico, no qual o aluno escolheria o clássico se quisesse ingressar na 

universidade na área de ciências humanas ou o científico para aqueles que pretendiam 

ingressar na área de ciências exatas e biológicas. A outra modalidade era o 

profissionalizante, que oferecia o ensino técnico industrial, comercial ou agrícola, e a 

escola normal. Essa última modalidade de ensino serviu como barreira para o ingresso 

ao ensino superior, haja vista que os alunos que cursavam o ensino profissionalizante 

não poderiam, via de regra, ingressar na universidade. Este período de desenvolvimento 

industrial e econômico teve nas elites brasileiras o seu foco principal.  

Portanto reforçou-se o ensino dual, por um lado o propedêutico para a formação 

das elites e por outro o profissionalizante para aqueles oriundos das classes baixas, que 

não teriam oportunidade de ingressar na universidade. 

Tanto havia uma culpa nas elites tradicionais como uma revolta 

contra a injustiça. Já não podia se disfarçar: ‘A culpa das elites é 

sempre a culpa maior, e são elas que devem ser denunciadas, são 

elas que devem comparecer ao tribunal da acusação e do 

julgamento’ (VALE, 2006, p. 117). 

As legislações de ensino dos anos de 1940 foram avalizadas pela elite brasileira, 

o conceito de que a escola deveria atender aos filhos desta classe, prevaleceu, mas como 

a democratização pregada pela política liberal era necessária, criou-se outra escola para 

as massas. E a elite, formada por vários grupos, como os industriais, os representantes 

das famílias tradicionais, entre outros, foram as responsáveis pela legalização deste 
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sistema que limitava o acesso à escola propedêutica. O ensino secundário tradicional foi 

mantido com as mesmas características, o que mudou foram as outras escolas, os outros 

níveis de ensino. 

A partir de 1946 foram abertas mais escolas e mais vagas para o ensino 

secundário em todo o Brasil, porém, acompanhadas de mecanismos de seleção para o 

ingresso, suficientes para diminuir o número de inscritos pelo ensino superior como, por 

exemplo, a falta de flexibilidade para os oriundos do ensino profissionalizante, 

ingressarem neste nível. Estes exames intermediários, entre o ensino primário e o 

secundário, mantinham a integridade do exame vestibular, impedindo uma procura 

exagerada, e legando à universidade o seu posto de formadora da elite. 

Enquanto os educadores desejavam que ela se tornasse um 

instrumento de reconstrução social, a escola continuava a ser um 

mundo fora do mundo, um foco de conservadorismo sociocultural. A 

sociedade passava por um processo de mudança social, os processos 

de urbanização e de industrialização se intensificaram, acompanhados 

de políticas desenvolvimentistas, ora nacionalistas ora abertas ao 

capital internacional (MARRACH, 2009, p. 193). 

O fato de o ensino ginasial ser oferecido em escolas que também teriam o curso 

primário possibilitava que mais alunos cursassem o primeiro ciclo do secundário, 

porém, o exame de admissão era suficiente para que menos alunos se matriculassem 

neste primeiro ciclo. Os quatro anos ginasiais, exigentes quanto à forma e conteúdo, 

eram considerados suficientes pelo mercado de trabalho para a formação dos 

trabalhadores com cargos mais subalternos, tanto no comércio como na indústria. Na 

maioria dos alunos era gerado um conformismo de que apenas alguns iriam para o 

ensino superior, enquanto a maioria precisava apenas de habilitação mínima para 

exercer algum cargo no trabalho.  

As condições infra-estruturais no momento eram de manutenção sob 

controle de uma massa de trabalhadores, que a industrialização 

requeria e a ordem legalizava pelo contrato. Quanto às necessidades 

reais do contexto, elas eram massacradas pela promessa de 

desenvolvimentismo de que só se beneficiaria a burguesia associada 

ao capital estrangeiro aqui aplicado em grandes somas (FAZENDA, 

1988, p. 45). 

A industrialização era o objetivo dos governos das décadas de 1940 e 1950, e 

para tanto, seria necessário o desenvolvimento de mão-de-obra, nem sempre habilmente 

preparada, mas qualificada por certificados de escolas de formação. Na década de 1950 

alguns diagnósticos políticos chegavam a colocar em dúvida a possibilidade de o país 

industrializar-se com os níveis educacionais que apresentava, e o ensino técnico foi 

reforçado em vários de seus aspectos, para que a demanda fosse atendida. Esta realidade 
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proporcionou ao ensino secundário tradicional a manutenção do seu status de formação. 

Mesmo com a ampliação de vagas proporcionadas pelo anseio da classe média em 

adentrar o ensino superior, a seleção rigorosa garantida pelo exame de admissão e as 

condições de permanência no ensino secundário limitavam o número de alunos que se 

matriculavam no secundário. 

A educação nos governos Dutra e Vargas sofreu mudanças e crescimento 

oriundos, principalmente, da nova ordem econômica. Houve uma expansão do ensino 

médio e do ensino superior, permeados por um anseio das classes média e baixa de 

ingressarem na universidade, rompendo com as barreiras impostas pelos dispositivos 

legais. 

O sistema democrático iniciado neste momento contou com a participação 

efetiva das elites regionais, dos intelectuais e dos políticos, três grupos que neste tipo de 

governo não poderiam ser entendidos como uma única classe, ou com pensamentos 

comuns, mas grupos distintos que se uniram e usaram a disputa para elevar a sociedade 

ao status requerido. 

[...] o traço característico da democracia como forma de governo 

consiste nela permitir que as elites se formem livremente e no fato de 

estabelecer-se uma competição regulamentada entre as elites pelas 

posições de poder. Essa concepção de democracia como um sistema 

político em que partidos políticos competem pelos votos de um 

eleitorado de massa. Implica, ainda, as elites serem relativamente 

“abertas” e recrutadas, tendo por base o mérito [...] e que a massa da 

população possa participar da direção da sociedade pelo menos no 

sentido de poder escolher entre as elites rivais (BOTTOMORE, 1974, 

p. 101). 

Os anos que precederam a publicação da LDB 4.024/61 foram marcados pela 

forma como a sociedade se reorganizava, ainda mais elitista, preservando os padrões 

tradicionais a fim de permitir um maior distanciamento entre as massas e a elite. A 

escola secundária tradicional permaneceu no seu posto de formadora da elite, o Colégio 

Pedro II, o Lyceu de Goiânia e todas as instituições nacionais criadas no século XIX e 

XX com o fim de elevar a juventude ao saber. Gramsci descreveu a forma como esta 

escola se mantém: 

A escola tradicional era oligárquica já que destinada à nova geração 

dos grupos dirigentes, destinada por sua vez a tornar-se dirigente: mas 

não era oligárquica pelo seu modo de ensino. Não é a aquisição de 

capacidade de direção, não é a tendência a formar homens superiores 

que dá a marca social de um tipo de escola. A marca social é dada 

pelo fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, 

destinado a perpetuar nestes estratos uma determinada função 

tradicional, dirigente ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, 
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portanto, deve-se não multiplicar e hierarquizar os tipos de escola 

profissional, mas criar um tipo único de escola preparatória (primária-

média) que conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional, 

formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, 

de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige (GRAMSCI, 2004, 

p. 49) 

O ideal da escola proposto pelo autor não entrou nos planos do governo 

brasileiro, mas sim uma escola que Gramsci diz ser capaz de criar um “conformismo”. 

A escola “[...] tende-se a disciplinar e, portanto, também a nivelar, a obter uma certa 

espécie de ‘conformismo’ que pode ser chamado de ‘dinâmico’ [...]” (GRAMSCI, 2004, 

p. 39). 

O ensino médio da Reforma Capanema dividiu a sociedade em grupos de 

formação, dando-os lugar definido a partir da profissão que lhes coubesse, tanto 

economicamente quanto tradicionalmente. As posses econômicas nem sempre foram 

determinantes para a escolha do tipo de ensino em que o aluno se matricularia, mas 

outro fator que imputava o destino a jovens capazes de qualquer carreira era a tradição, 

tradição familiar, como no caso do Estado de Goiás, em que os sobrenomes eram quase 

suficientes para a elevação de uma pessoa ao posto de elite, e esta seria logo 

encaminhada ao ensino secundário propedêutico. Aqui cabe a reflexão de Gramsci sobre 

essa realidade: 

Na escola atual, em função da crise profunda da tradição cultural e da 

concepção da vida e do homem, verifica-se um processo de 

progressiva degenerescência: as escolas de tipo profissional, isto é, 

preocupadas em satisfazer interesses práticos imediatos, predominam 

sobre a escola formativa, imediatamente desinteressada. O aspecto 

mais paradoxal reside em que este novo tipo de escola aparece e é 

louvado como democrático, quando, na realidade, não só é destinado a 

perpetuar as diferenças sociais, como ainda a cristalizá-las em formas 

chinesas (GRAMSCI, 2004, p. 49). 

A formação oferecida no ensino secundário tradicional dos anos de 1940 e 1950 

ainda tinha a preocupação de formar as bases da intelectualidade brasileira, regional, 

voltada a preservar o que havia nos seus Estados. “Os intelectuais são os ‘prepostos’ do 

grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social
53

 e do 
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 O conceito de hegemonia foi amplamente discutido por Gramsci e Carlos Nelson Coutinho neste trecho 

elucida algumas características do conceito: “[...] Gramsci elabora – nas precisas palavras de Guerratana – 

‘uma teoria geral da hegemonia [...] que envolve tanto a hegemonia proletária quanto a hegemonia 

burguesa, e, em geral, toda relação de hegemonia’. Isso significa que a hegemonia não é em Gramsci 

apenas um conceito estratégico (a luta pela hegemonia se torna certamente um momento essencial da 

nova teoria gramsciana da revolução socialista), mas também um conceito analítico, que lhe permite 

analisar diferentes formas de supremacia de classe [...] ‘para Gramsci, as formas históricas da hegemonia 

não são sempre as mesmas e variam de acordo com a natureza das forças sociais que exercem a 

hegemonia.” (COUTINHO, 2011, p. 145). 
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governo político [...]” (GRAMSCI, 2004, p. 21). O intelectual previsto pelo ensino 

humanista teria a função de se unir à classe dominante e manter as tradições, manter as 

oligarquias no seu lugar de poder. Para tanto, vê-se neste texto, que o currículo foi 

preservado alheio às propostas da profissionalização. 

[...] o sistema de ensino atuava no sentido contrário, preparando 

homens e mulheres para uma sociedade estática e tradicionalista. Isso 

acontecia, embora a sociedade estivesse passando por um processo de 

mudanças, que tendia para padrões organizatórios dinâmicos e 

instáveis (MARRACH, 2009, p. 193). 

O ensino secundário foi sendo reorganizado através de vários Decretos e 

Portarias em vários aspectos de ordem administrativa e pedagógica. Primeiramente é 

preciso esclarecer que a tradicional instituição de ensino criada para servir de modelo ao 

ensino brasileiro: O Colégio Pedro II
54

 passou a ser modelo apenas para os programas 

de ensino, e passou a ser organizado de forma independente do sistema brasileiro de 

educação até 1966, quando foi transformado em autarquia e afastado da rede nacional 

de ensino. 

As Leis Orgânicas ficaram vigentes no país por todo o período de 1942 a 1961, 

sofrendo modificações em seu conteúdo enquanto a Leis de Diretrizes e Bases era 

elaborada. Os debates da LDB foram conturbados, as interpretações dadas ao texto da 

Constituição de 1946 geraram muitas discussões suficientes para anos de lutas e a 

sobreposição de 14 documentos que compuseram o processo. “O ponto central das 

discussões estava na questão da organização dos sistemas de ensino” (ROMANELLI, 

2001, p. 172). A redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a cargo 

do Ministro Clemente Mariani, se iniciou em 1948, com o envio do primeiro projeto do 

ministro à Câmara de Deputados. Contudo, o processo que deveria ser rápido se tornou 

uma longa luta político-social. 

O debate sobre os destinos da educação brasileira que se reinicia após 

o Estado Novo retorna o confronto entre os defensores da escola 

pública e os da escola “livre”, isto é, confessional. Na realidade, o que 

se discute é se o modelo napoleônico deveria ser levado ás suas 

últimas consequências, com a implantação de um sistema amplo e 

nacional de educação leiga, universal e gratuita, ou se o governo 
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 A partir de 1953 o Colégio de Pedro II que teve alguns dos seus privilégios revogados pela Reforma 

Capanema foi restaurado como instituição padrão em 1953 pelo Decreto n. 34.742 de 02/12/1953, e 

estabelecia em seu “art. 21. Os programas a que se refere o presente capítulo serão adotados em todos os 

estabelecimentos de ensino secundário do país, subordinados ao Ministério da Educação e Cultura”. As 

disciplinas do secundário foram organizadas em Departamentos, responsáveis pela elaboração dos 

programas: a) Português, Latim, Literatura, Grego; b) Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano; c) 

Ciências Naturais, História Natural, Física, Química; d) Matemática, Desenho; e) História Geral e do 

Brasil (aludirão sobre o ensino religioso); f) Trabalhos Manuais, Economia Doméstica, Canto orfeônico, 

Educação Física (BRASIL, 1953). 
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deveria, em nome dos princípios de liberdade de pensamento e dos 

direitos da família, desmantelar a máquina administrativa ministerial e 

subsidiar a educação privada, em sua maioria de orientação católica 

(SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, 280-281). 

A tramitação do projeto foi marcada por discussões entre grupos defensores das 

suas causas e também de negligência, pois em 1948 foi aberto o processo e as 

discussões se processaram de forma efetiva apenas em 1957. O primeiro projeto 

elaborado por comissão do Ministério da Educação tinha uma tendência 

descentralizadora que foi amplamente criticada pelo agora deputado Gustavo 

Capanema, em parecer elaborado em 1949, que levou ao arquivamento do projeto de 

1949 a 1951. A discussão deste projeto original só voltou a ser feita em 1957, momento 

em que a UDN e o PSD, representados por Carlos Lacerda e Gustavo Capanema, 

respectivamente, travam uma disputa pela defesa de seus interesses. 

Tudo indica que o interesse de Carlos Lacerda no projeto de lei de 

diretrizes e bases da educação nacional se deu, inicialmente, por 

motivação tipicamente partidária. Com efeito, os deputados da União 

Democrática Nacional, partido ao qual pertencia Carlos Lacerda, com 

frequência se manifestavam no plenário da Câmara reivindicando a 

agilização do andamento do projeto. E o faziam inequivocamente 

como membros da oposição, contra aquilo que consideravam como 

medidas protelatórias tomadas pelos representantes da situação 

(SAVIANI, 2008, p. 14). 

Carlos Lacerda enviou o primeiro substitutivo em 1958, que refletia os embates 

da sociedade entre o papel do Estado, o desenvolvimento brasileiro, a participação das 

classes populares na educação e a independência política de países imperialistas como 

os EUA. A luta pelo público e o privado ganhou fôlego e ânimo frente aos debates que 

antecederam a promulgação da LDB de 1961 (Lei n. 4.024/61). Os projetos discutidos 

no Congresso foram incorporando as decisões práticas do ensino e vice-versa enquanto 

a lei não fora aprovada. 

A disputa ente a escola pública e a privada foi uma das dificuldades para a 

aprovação dos projetos de Lei. Um novo substitutivo foi elaborado pela Comissão de 

Educação e Cultura da Câmara Federal em 1959, e o projeto só foi aprovado na Câmara 

em 1960 e encaminhado ao Senado. Após receber 238 emendas, além de outro 

substitutivo de Nogueira da Gama, o Senado aprovou o projeto em agosto de 1961.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi finalmente promulgada 

em 20 de dezembro de 1961, e foi caracterizada pela conciliação dos diferentes grupos 

que discutiram as suas implicações. “Em síntese, pode-se concluir que o texto 

convertido em lei representou uma ‘solução de compromisso’ entre as principais 
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correntes em disputa. Prevaleceu, portanto, a estratégia da conciliação” (SAVIANI, 

2008, p. 18). 

Do ponto de vista prático, a LDB n. 4.024/61 manteve a organização anterior à 

sua publicação, seu grande mérito foi flexibilizar o ensino médio dando condições ao 

concluinte de qualquer tipo de curso médio, inclusive profissionalizante de prestar 

vestibular.  

 

4.2 O ensino secundário de 1946 a 1960: o ensino tradicional do Lyceu de Goiânia 

 

Após a publicação das Leis Orgânicas de Capanema e da Constituição de 1946 

que previa a elaboração da LDB, o que se viu no ensino secundário foi uma adaptação 

frequente à nova realidade instalada no país. A abertura de mais vagas deste ensino, o 

aumento de instituições e a política de oficialização das escolas públicas, mantidas tanto 

pelos Estados, quanto pelos Municípios, foi o vetor para que o Decreto-lei n. 4.244 de 

9/04/1942, não fosse mais suficiente para responder a todas as necessidades da escola 

secundária brasileira. Para tanto, a cada reivindicação de educadores, ou de situações 

novas que não fossem contempladas pela legislação vigente, se publicava um texto legal 

que determinava novas regras. 

 

4.2.1 Mudanças gerais do ensino secundário 

 

A primeira decisão do governo de 1946 em relação ao ensino foi publicada no 

Decreto-Lei n. 8.535 de 02/01/1946 que passou todas as Diretorias de Ensino, regionais 

ou estaduais, criadas nos anos de 1930, à subordinação do Ministério da Educação. Esta 

decisão foi importante para os rumos que tomaram o ensino nos anos seguintes, pois, 

com as Diretorias de Ensino obedecendo diretamente o Ministério da Educação, as 

decisões seriam agora tomadas em âmbito federal e levadas diretamente às escolas, sem 

tendência à regionalização de qualquer tipo. Isto foi chamado de oficialização do 

ensino, e todas as instituições de ensino secundário, como o Lyceu de Goiânia, seriam 

agora chamadas de institutos oficiais e/ou equiparados e obedeceriam diretamente às 

determinações Ministeriais.  

Outros decretos foram publicados sobre aspectos administrativos da educação. 

Em relação ao registro de professores no Ministério da Educação – Decreto-Lei n. 8.777 

de 22/01/1946; a supressão dos exames de licença ginasial e colegial, o certificado de 
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conclusão destes cursos seria dado ao aluno a partir da aprovação nas disciplinas do 

curso – Decreto-Lei n. 9.303 de 27/05/1946; divisão do ano escolar em dois períodos, 

com férias escolares no mês de julho – Decreto-Lei n. 9.498 de 22/07/1946; isenção de 

taxas e mensalidades para o ensino secundário – Decreto n. 29.396 de 27/03/1951; 

Equivalência entre cursos de grau, possibilitando a matrícula de alunos do ginasial, dos 

ensinos comercial, industrial ou agrícola, normal e de formação de oficiais no ciclo 

colegial do secundário – Lei n. 1.821 de 12/03/1953, complementada pelo Decreto n. 

34.330 de 21/10/1953 e pela Lei n. 3.104 de 01/03/1957. 

A Portaria Ministerial n. 457 de 27/02/1951, retirou o serviço de inspeção 

federal do ensino secundário, que foi reativado em 1953 pela Portaria n. 212 de 22/04, 

em que cada Estado teria um Inspetor de Ensino nomeado pelo Diretor do Ensino 

Secundário. Em setembro de 1953, a Portaria n. 722
55

 determina a divisão do território 

nacional em oito regiões a fim de se criarem Delegacias de ensino. Goiás e Minas 

Gerais eram os Estados da oitava região; Belo Horizonte seria a cidade sede, onde se 

instalaria a Delegacia Federal de Educação, e em Goiânia seria criada a Subdelegacia 

Federal de Educação. Complementando estas decisões, as Portaria n. 134 de 

25/02/1954 e a de n. 318 de 05/04/1954, reordenam a inspeção do ensino, criando as 

Inspectorias Seccionais do Ensino Secundário, com sede nas capitais de cada Estado, e 

articuladas às Delegacias de ensino. Em 1957 a inspeção do ensino secundário passou a 

ser também de ordem pedagógica e não mais apenas de ordem administrativa, 

regulamentou esta nova designação do Inspetor a Portaria n. 373 de 12/11/1957. 

Em 1953 foi criada a CADES – Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do 

Ensino Secundário, pelo Decreto n. 34.638 de 17/11/1953, esta campanha foi 

responsável nos anos de 1950 e 1960 por relevantes serviços à educação, realizando 

cursos de treinamento para professores, jornadas com diretores, simpósios de orientação 

e encontro com inspetores. Estas atuações serviram para a padronização didática e 

funcional das escolas de ensino secundário que eram necessárias neste momento do 

ensino brasileiro.  

A Lei Orgânica do ensino secundário de 1942 deixou algumas escolas de sem 

equiparação/oficialização, pois não atendiam a todas as exigências da Lei, seja nos 

aspectos físicos ou pedagógicos e, estas instituições não tinham seus certificados 

reconhecidos pelo Ministério da Educação como os certificados de licença ginasial ou 
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 Esta Portaria foi revogada pela Portaria n. 834 de 16/09/1954 pela impossibilidade legal de se nomear 

um Delegado de Ensino. 
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colegial conferido a alunos das escolas equiparadas. Esta realidade tirou de muitos 

alunos a condição de usufruir das vantagens conferidas por estes certificados e em 1957 

uma solução foi tratada para as pessoas maiores de 18 anos que tiveram seus estudos 

secundários realizados em institutos não oficializados, a reativação o exame de 

madureza. A Lei n. 3.293 de 29/10/57 e o Decreto n. 43.033 de 14/01/1958, 

determinaram as regras para tal exame, a fim de que os alunos conseguissem o 

certificado de ensino secundário. 

 

4.2.2 As mudanças curriculares e o humanismo no Lyceu 

 

A seguir as alterações no currículo do ensino secundário que afetaram o Lyceu 

de Goiânia e todas as outras instituições públicas brasileiras. 

Em 1951 o Ministério da Educação criou pela Portaria n. 456 de 27/02/1951 

uma comissão que revisaria os programas do ensino secundário. A partir deste momento 

as mudanças referentes às disciplinas do currículo foram publicadas de formas diversas, 

ora os textos tratavam de apenas uma disciplina, ora o texto modificava todo o 

currículo. 

O Decreto-Lei n. 9.054 de 12/03/1946 substituiu a disciplina de biologia pela 

História Natural, tanto do clássico como do científico, não foi mudado o número de 

horas semanais ou as séries em que seria ensinado apenas o programa. A mudança foi 

considerável, pois a História Natural incluía estudos de geologia, bem como de biologia 

geral, botânica, zoologia e fisiologia vegetal e animal. Um programa diferente, com 

maior quantidade de conteúdos a serem ministrados. 

A Lei n. 1.359 de 25/04/1951, modificou a seriação da disciplina de história do 

ensino secundário em relação ao Decreto-Lei n. 4.244 de 1942, o quadro abaixo, mostra 

a mudança, que foi positiva, pois aumentou o número de horas em que a história foi 

ministrada em sala. A História do Brasil em 1942 só aparecia na 3ª série dos três ciclos 

e na 4ª série do ginasial, em 1951 o ciclo colegial teria a disciplina na 2ª e 3ª séries e no 

ginasial a primeira séria começaria com os estudos de História do Brasil. A História 

Geral em 1942 aparecia nas duas séries finais de cada ciclo, neste de 1951 ocuparia 

todas as séries do clássico e do científico, e no ginasial foi distribuída por tema de 

estudo na 2ª, 3ª e 4ª séries. 

A Portaria n. 724 de 04/07/1951 – dispôs sobre os programas das disciplinas de 

História, a partir da modificação proposta pela Lei n. 1.359, mostrada no quadro 18. 
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1º ciclo – Ginasial 2º ciclo – Clássico 2º ciclo – Científico 

Disciplinas 1ª 
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3ª 

série 

4ª 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3º 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2º 

série 

3ª 

série 

História 

Geral 

 

*
 A

m
ér

ic
a 

*
an

ti
g

a 
e 

m
ed

ie
v

al
 

*
 m

o
d

er
n

a 
e 

co
n

te
m

p
o
râ

n
ea

 

História 

Geral 

*
 a

n
ti

g
a 

*
 m

ed
ie

v
al

 e
 

m
o

d
er

n
a 

*
co

n
te

m
p
o

râ
n

ea
 História 

Geral 

*
 a

n
ti

g
a 

*
 m

ed
ie

v
al

 e
 

m
o

d
er

n
a 

*
C

o
n

te
m

p
o

râ
n

ea
 

História do 

Brasil 
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 * * História do 

Brasil 

 * * 

Quadro 17 Modificação da seriação da disciplina de história pela Lei n. 1.359 de 25/04/1951 

Fonte: Lei n. 1.359 de 25/04/1951 

Após esta lei, a Portaria n. 614 de 10/05/1951 determinou que a Congregação do 

Colégio Pedro II seria responsável pela elaboração dos programas das disciplinas do 

ensino secundário, e que estes programas deveriam ser adotados no ano seguinte à sua 

publicação em todos os estabelecimentos de ensino secundário do país. Esta decisão 

devolveu ao Pedro II a sua condição de instituição modelo, a ser seguida por todo o 

país, e justifica essa decisão na condição dos professores deste estabelecimento: 

catedráticos nomeados por concurso de provas e títulos. Estes programas foram 

publicados detalhadamente em vários textos. 

A Portaria n. 96656 de 02/10/1951 expediu os programas de: Português, Francês, 

Inglês, Espanhol, Latim, Grego, Geografia Geral, Filosofia, Economia doméstica, 

Trabalhos manuais educativos, História Natural, Ciências Naturais, Matemática, 

História do Brasil, História da América, História Antiga e Medieval, História Moderna e 

Contemporânea, História do Brasil, História Antiga, História Medieval e Moderna, 

História Contemporânea, Desenho, Física e Química. Foi facultada aos Estados, nesta 

portaria, a elaboração de planos próprios a serem adotados nos estabelecimentos 

mantidos por este; contudo, o Lyceu de Goiânia adotou os programas elaborados e 

publicados nas Portarias Ministeriais. 

Estes programas deveriam ser, conforme proposta do governo, acompanhados de 

instruções metodológicas elaborados pela mesma comissão. Estas instruções foram 

publicadas na Portaria n. 1.045 de 14/12/1951 e nas suas considerações preliminares, a 

Congregação do Colégio Pedro II afirmou o propósito do ensino secundário na 

formação dos alunos.  

2. Confia, pois, a Congregação do Colégio Pedro II, em que os 

professores tenham sempre em mente que a finalidade recípua do 
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 A Portaria n. 724 de 04/07/1951 – dispôs sobre os programas das disciplinas de História, a partir da 

modificação proposta pela Lei n. 1.359, mostrada no quadro 18. Cf. Anexo F 
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ensino secundário, nos termos da lei vigente, consiste em formar a 

personalidade integral do adolescente, preparando-o para a vida 

prática; fazer dele um cidadão útil a si mesmo, à família e à Pátria; 

habilitá-lo ao exercício da profissão a que se destina, bem como à 

realização de estudos de mais alto teor, se a vocação e as 

circunstâncias peculiares assim lhe permitirem. Não nos cabe, pois, 

fazer de cada qual de nossos jovens discípulos um profundo sabedor 

de todas as disciplinas do currículo de humanidades. O essencial é que 

se prepare a mentalidade do menino para sua honesta e eficiente 

participação na vida que o espera, de modo que se lhe assegurem os 

fatôres em que a educação possa influir para sua felicidade e benefício 

comum. [...] 5. Certamente o ensino, nos cursos secundários, não pode 

perder sua característica principal: a unidade, decorrente de sua função 

propedêutica (BRASIL, Portaria 1.045, 1951).  

De acordo com a tradição que acompanhou o ensino secundário brasileiro, 

descrita neste texto, não houve nestes anos de 1950 mudanças na proposta final deste 

curso, ou seja, o humanismo ensinado para os alunos de no mínimo 11 anos, teria a 

mesma função propedêutica de sempre. Não se formariam especialistas nas 

humanidades, mas jovens conhecedores do saber que lhes proporcionaria condição 

essencial de desenvolvimento de mentalidade. 

Em 1952, a Portaria n. 93 corrigiu os artigos 2º e 9º da Portaria n. 966 de 1951 e, 

além disto, determinou o número de aulas de cada uma das disciplinas, descritas no 

quadro da página seguinte. 

Comparando com o quadro de disciplinas de 1942 somente algumas mudanças 

foram feitas, a única disciplina inserida no currículo foi a Educação Física que agora era 

obrigatória, e foram retiradas as disciplinas do ciclo científico: grego e francês. Havia a 

opção para o aluno de cursar o ciclo clássico sem a língua grega e neste haveria a 

mesma quantidade de aulas de francês e inglês. 

As disciplinas do currículo humanista continuaram em destaque e as ciências 

reforçadas no ciclo colegial. Esta configuração de disciplinas, bem como os seus 

programas vigorariam por três anos consecutivos. 
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 1º ciclo – Ginasial  2º ciclo – Clássico com grego*  2º ciclo – Científico 

 Disciplina

s 

1ª 

séri

e 

2ª 

séri

e 

3ª 

séri

e 

4ª 

séri

e 

 Disciplinas 1ª 

séri

e 

2ª 

séri

e 

3º 

séri

e 

 Disciplinas 1ª 

séri

e 

2º 

séri

e 

3ª 

séri

e 

1 Português 3 3 3 3 1 Português 3 3 3 1 Português 3 3 3 

1 Francês 3 2 2 2 1 Latim 3 3 3 1 Frances 2 2 - 

1 Inglês - 3 2 2 1 Grego 3 2 3 1 Inglês 2 2 - 

1 Latim 2 2 2 2 1 Frances ou 

Inglês 

3 3 - 1 Espanhol 2 - - 

2 Matemátic

a 

3 3 3 3 1 Espanhol 2 - - 2 Matemátic

a 

3 3 3 

3 Ciências 

Naturais 

  3 3 3 História 

Natural 

- - 3 3 Física 3 3 3 

4 História 
Geral 

- 2 2 2 2 Matemátic

a 

3 2 2 3 Química 3 2 3 

4 História 

do Brasil 

2 - - 2 3 Física - 2 2 3 História 

Natural 

- 3 3 

4 Geografia 

Geral 

2 2 - - 3 Química - 2 2 4 História 

Geral 

2 2 2 

4 Geografia 
do Brasil 

-  2 2 4 História 

Geral 

2 2 2 4 História 

do Brasil 

- 2 2 

5 Trabalhos 

Manuais 

2 2 - - 4 História 

do Brasil 

2 - - 4 Geografia 

Geral 

2 2 - 

5 Desenho 3 2 2 1 4 Geografia 

Geral 

2 2 - 4 Geografia 

do Brasil 

- - 2 

5 Canto 
orfeônico 

1  1  4 Geografia 

do Brasil 

- - 2 6 Filosofia - - 3 

5 Educação 

física 

3 2 2 1 6 Filosofia - 3 3 5 Desenho 2 2 3 

      5 Educação 

Física 

3 2 1 5 Educação 

Física 

3 2 1 

 Total 24 24 24 24  Total 24 28 28  Total 27 28 28 

Quadro 18 Quadro de disciplinas do ensino secundário em 1952 de acordo com a Portaria n. 93 de 

06/02/1952.  

Fonte: Portaria n. 93 de 06/02/1952 

Em 1952, a Portaria n. 501 de 19/05 reformulou vários aspectos do 

funcionamento do ensino secundário. As suas determinações foram principalmente 

sobre os exames, as transferências dos alunos do ensino secundário e outras 

determinações administrativas sobre a permanência dos alunos. Quanto ao currículo 

determinou que cada instituição poderia oferecer as disciplinas que quisesse, desde que 

cumprisse o currículo mínimo já estabelecido. Nos seus artigos 38 e 39 reforçou o 

número de aulas da Portaria n. 93 de fevereiro deste ano reafirmando-as como o mínimo 

a ser oferecido em cada uma das disciplinas. 

O número de aulas de algumas das disciplinas ensinadas no curso secundário foi 

mais uma vez modificado em 1953, pela Portaria n. 81 de 13/02/1953. No ciclo ginasial 

continuariam 3 as aulas de português e a mesma quantidade de matemática em cada 

série. No ciclo clássico, as línguas ocupariam 14, 10 e 6 aulas, na 1ª, 2 ª e 3 ª série 

respectivamente, e a filosofia teria 3 aulas na 2ª e 3ª séries. No ciclo científico a física e 

química teriam 6 aulas na primeira série, e 9 aulas na 2ª e 3ª séries, assim como a 

História Natural. As outras disciplinas continuariam sob as designações das Portarias n. 

93 e n. 501 de 1952. Esta mudança pode ser avaliada como um reforço a dois dos 
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principais aspectos do ensino humanista do século XX, a valorização do ensino das 

línguas em consonância ao crescimento do espaço das ciências no currículo. A forma 

como o ciclo colegial dividiu as disciplinas em dois grupos definidos, no clássico, as 

línguas e ciências humanas, e no científico, as ciências, possibilitou uma nova leitura ao 

humanismo tradicional, relegando-o a uma parcela ainda menor da sociedade, pois de 

acordo com o número de matrículas destes dois ciclos no Lyceu de Goiânia, vistos a 

seguir, o ciclo científico teve bem mais alunos do que o clássico. 

 

4.3 O público do Lyceu de Goiânia após os anos de 1946 

 

Pode-se afirmar que o Lyceu após 1946 abriu uma quantidade maior de vagas, o 

que deu à instituição uma forma diferente do que existia antes, mas isso não tirou da 

instituição a importância como tradicional e formadora da elite. A configuração social 

de Goiás mudou, já que a elite nestes anos passou a ser integrada por grupos distintos 

que passaram a fazer parte da nova cidade que, ainda em crescimento, revelava uma 

nova sociedade. 

As reformas de 1942 tiveram no Lyceu de Goiânia o mesmo impacto que em 

todos os outros institutos públicos de ensino secundário no Brasil. Esta legislação, não 

foi adaptada às diferenças regionais, nem mesmo o Regulamento das instituições lhes 

dava abertura e autonomia em relação ao mínimo proposto pela legislação. 

O espírito do desenvolvimento inverteu o papel do ensino público, 

colocando a escola sob os desígnios diretos do mercado de trabalho. 

Daí a ênfase na proliferação de uma escola capaz de formar mão de 

obra técnica, de nível médio, deixando a universidade para aqueles 

que tivessem vocação intelectual. Concretamente, os recursos 

financeiros entre 1957 e 1959 destinados ao ensino industrial foram 

quadruplicados. Enquanto isso, o país em plena ultrapassagem da 

metade do século XX, manteve a metade de sua população sem o 

domínio dos contribuintes básicos da leitura e da escrita 

(GHIRALDELI, 2009, p. 103). 

O Lyceu de Goiânia continuou usufruindo da situação de escola tradicional no 

Estado e preservando-se como instituição centenária na formação dos intelectuais 

goianos. A propaganda de que o Lyceu formou grandes nomes de Goiás sempre foi 

utilizada para a preservação do que fora construído na sua história, e condição sine qua 

non para a permanência da instituição como formadora da elite. 

A separação do ensino secundário em ciclos após 1943, momento em que o 

Lyceu de Goiânia adaptou-se à Reforma Capanema, diversificou o público da 
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instituição, pois os alunos com a idade mínima de 11 anos que entravam no ciclo 

ginasial eram levados pelos pais a esta nova fase do ensino com um cuidado especial 

pela formação de seus filhos, levados pelo “conformismo” definido por Gramsci. Já o 

ciclo colegial contava com jovens com no mínimo 15 anos
57

, e neste momento da 

economia brasileira, era comum aos jovens menos abastados já trabalharem, o que se 

tornava um motivo de escolha entre os estudos ou a profissão. Os alunos que entraram 

para o Lyceu após 1940, como observado no capítulo anterior, já não eram apenas os 

representantes das famílias tradicionais de Goiás; faziam parte de uma nova classe que 

se desenvolvia em todo o Brasil, aquela com origens econômicas e familiares diversas 

que tinham como preocupação a educação de seus filhos. 

A análise dos alunos do Lyceu de Goiânia demonstrará a seguir de que forma a 

instituição foi ocupada em seus três ciclos. Para fins de facilitação da leitura, os dados 

dos alunos de 1946 a 1960 foram apresentados nos gráficos a seguir. Os números 

referem-se às matrículas na primeira série do ciclo ginasial, do colegial e do científico. 

Não foram abordados, assim como nos capítulos anteriores, os dados das demais séries 

dos ciclos, pois foi necessário elencar uma amostragem específica do público da 

instituição. A evasão e a repetência eram fatores importantes do ensino brasileiro nestes 

anos, e portanto, a análise dos dados dos alunos das séries que continuavam os ciclos 

em estudo levaria a outros problemas que não seriam possíveis de ser respondidos neste 

trabalho de pesquisa. 

O número geral de matrículas no curso secundário foi o primeiro dado analisado. 

Apresentados no gráfico a seguir, onde estão representadas as matrículas de homens e 

mulheres, separadamente. 
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 As idades mínimas aqui mencionadas são determinações da Reforma Capanema, publicadas no 

Decreto-lei n. 4.244 de 9/04/1942, e em toda a legislação complementar. 
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Gráfico 8: Matrícula dos alunos do Lyceu de Goiânia de 1946 a 1960 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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Em 1946 foram matriculados 241 alunos no Lyceu de Goiânia, que possuía salas 

de aulas para receber estes alunos mantendo a determinação legal de 40 alunos por sala, 

mas a procura aumentou a cada ano chegando a 448 matrículas no ano de 1960. 

Avaliando os números absolutos deste gráfico e a linha crescente das colunas, pode-se 

considerar que o Lyceu de Goiânia acompanhou o movimento de democratização do 

ensino brasileiro. Contudo, quando estes números são cotejados com o número de 

matrículas de outros tipos de ensino médio, e com a população do Estado de Goiás, faz-

se outra leitura. 

O quadro a seguir traz os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística do ensino médio em suas modalidades, em Goiás e no Brasil.  

 1940 1947 1960 

 Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil 

Ensino secundário 1.291 170.057 3.549 311.887 13.739 868.178 

Ensino comercial - 52.454 313 91.867 3.340 185.934 

Ensino Normal 611 25.151 642 31.130 1.775 90.727 

Ensino Industrial 140 16.978 376 87.249 360 25.925 

Ensino agrícola - - 26 11.655 47 6.663 

Outros 496 55.336 54 23.244 - - 

Total 2.538 319.976 4.960 557.032 19.261 1.177.427 
Quadro 19 Matrículas no ensino médio em Goiás e no Brasil em 1940/1947/1960 

Fonte: BRASIL. Annuario estatístico do Brasil – 1908-2006. Rio de Janeiro, 1916-2006. 67 v. 

Em Goiás foram criadas escolas das outras modalidades de ensino, contudo, 

algumas se destacaram e tiveram continuidade na educação profissional.  

Uma das escolas de maior destaque em Goiás é conhecida hoje como Instituto 

Federal de Educação. Criado em 1909 na cidade de Goiás com o nome de Escola de 

Aprendizes e Artífices tinha como objetivo oferecer oficinas de forjas e serralheria, 

sapataria, alfaiataria, marcenaria e empalhação, selaria e correaria. As matrículas nos 

seus primeiros anos de funcionamento foram constantes, mas com frequência variável, 

pois a maioria dos alunos aprendia as bases de um ofício e já era empregado em alguma 

oficina. Em 1942 a escola foi transferida para Goiânia e passou a se chamar Escola 

Técnica de Goiânia e ofereceu cursos técnicos na área industrial, integrados ao ensino 

médio. Em 1959 a instituição continuava o trabalho de formação técnica e alcançou 

condição de autarquia federal, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, 

didático-pedagógica e disciplinar, e passou a se chamar Escola Técnica Federal de 

Goiás em 1965.
58
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 Informações do próprio Instituto Federal de Educação complementadas por BRETAS, 2001. 
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Os cursos industrial e comercial em Goiás foram oferecidos em grande parte, em 

escolas particulares, e o destaque em ensino público é para a Escola Técnica de Goiás. 

Outros cursos técnicos que abriram no Estado foram o SENAC e o SENAI. O SENAC 

foi criado em Goiás em 1947 e os primeiros cursos oferecidos foram os de Prático 

Correspondente e de Escritório. No ano de 1952 chegou a Goiás o SENAI e eram 

oferecidos os cursos de mecânico, serralheiro, carpinteiro e pedreiro
59

. A Escola 

Técnica de Comércio de Campinas fez parte do conjunto de instituições técnicas do 

Estado, a instituição particular teve grande participação na formação no curso técnico de 

Contabilidade. 

Uma das instituições de destaque em Goiás foi a Escola Normal. Pode-se citar, 

por exemplo, o reforço do ensino normal no Estado, primeiramente pela oficialização da 

Escola Normal de Goiás pelas Leis Orgânicas, o que possibilitou uma organização 

melhor, definindo a Escola que fora criada como anexa ao Lyceu de Goyaz ainda no 

século XIX. E logo nos anos de 1940 esta instituição foi transformada no IEG – 

Instituto de Educação de Goiás, e foi o lugar escolhido pela maioria das moças da elite 

goiana para a realização dos seus estudos secundários
60

.  

As matriculas de mulheres no Lyceu de Goiânia tiveram um número que se 

manteve em crescimento, mas não de forma harmônica, pois os fatores da não adesão da 

mulher ao ensino secundário a partir de 1945 são diversificados.  

A trajetória da Escola Normal de Goiás foi semelhante à das demais 

províncias: extinta, reaberta, criada como apêndice do Liceu, e, 

finalmente, conseguiu sua autonomia em 1929. Enquanto a Escola 

Normal pública manteve-se estagnada, os cursos particulares, seus 

concorrentes expandiam-se e colocavam no mercado para atuar no 

ensino primário, um número de normalistas muito superior ao das 

egressas do curso oficial (BRZEZINSKI, 2006, p. 5260). 

A transformação da Escola Normal acompanhou a política nacional: 

Em Goiás, a ampliação da Escola Normal foi prescrita pelo Decreto-

Lei n. 870, de 28 de maio de 1947, que representou o instrumento da 

lenta metamorfose da Escola Normal Oficial em Instituto de 

Educação. Esse processo se estendeu por 9 longos anos, portanto, 

concretizada somente em 1956 (BRZEZINSKI, 2006, p. 5263). 

O ensino normal também foi oferecido em outras instituições em todo o Estado, 

tanto públicas quanto particulares, no censo de 1960 existiam 45 instituições em Goiás, 

7 estaduais, 6 municipais e 32 particulares (IBGE, 1960). Há de se considerar a 
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 Informações que constam 
60

 Cf. CANESIN, LOUREIRO. A Escola Normal em Goiás, e, BRZEZINSKI. Instituto de Educação de 

Goiás (1937-1972): o movimento instituinte-instituído. 



160 
 

contribuição do Instituto de Educação de Goiás na formação das moças goianas que se 

dedicaram ao magistério. 

No entanto, a jovens goianas procuraram outras modalidades do ensino 

secundário e após 1940 estiveram presentes em todos os anos no Lyceu de Goiânia. 

Nestes quinze anos foram matriculadas 961 alunas, correspondendo a uma média de 64 

mulheres por ano, média superior aos quinze anos anteriores que foi de 12 alunas por 

ano. Em contrapartida o número de homens também aumentou consideravelmente, 

somados 3.968 alunos nestes 15 anos, com uma média de 264 por ano. Se comparados 

aos anos anteriores não há dúvidas de que as matrículas só cresceram. O número de 

alunos de 1906 a 1945 foi de 2.039 alunos, este número não representou nem mesmo 

50% dos alunos de 1945 a 1960. Estes dados numéricos demonstram claramente a 

expansão do ensino secundário no Estado de Goiás, contudo, esta afirmação primária 

necessita de complementos para se fazer valer. 

A situação do ensino secundário tradicional oferecido no Lyceu de Goiânia não 

foi única; todo o Brasil adaptou-se às Reformas Capanema, às discussões sobre a LDB e 

às várias determinações ministeriais para este ensino. O aumento de matrículas foi 

apenas um dos aspectos de mudança da instituição, que iniciou neste período, um 

processo de desvalorização do ensino secundário de caráter humanista, que culminou 

com a publicação no ano de 1971 da Lei 5.692/71, que versava sobre a Reforma dos 

Ensinos de Primeiro e Segundo Graus.  

A relação entre aumento de matrículas e desvalorização do ensino humanista 

deve ser entendida como resultado de várias políticas de desenvolvimento do país, que 

sempre tiveram na escola, especialmente a de nível médio e superior, um foco definido 

de formatação desta instituição para o melhor atendimento às demandas econômico-

sociais. Necessário o entendimento de que as matrículas do ensino secundário foram, 

desde o século XIX, limitadas apenas pela estrutura física da instituição que a oferecia, 

ou seja, se a capacidade total do prédio não houvesse sido preenchida os alunos seriam 

aceitos na medida do seu interesse pelo ensino e aprovação do exame de admissão. A 

partir dos anos de 1930 a situação se inverteu, pois a procura pelo ensino secundário, 

que era responsável pela base da formação total do homem, aumentou a cada ano, e a 

legislação de ensino se adaptou a esta nova realidade limitando o número de alunos em 

sala com 40 ou 45 lugares. 

Manter o ensino humanista com todas as suas características didático-

pedagógicas, ideológicas e organizacionais, ao mesmo tempo em que a procura por este 
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ensino aumentava, dispendia energias do governo, no exercício de elaboração de outros 

tipos de ensino de nível médio, que fossem capazes de manter o desenvolvimento da 

educação proposto pela política desenvolvimentista, mas ao mesmo tempo, conservar 

um lugar para a elite se formar de modo diferenciado. E para tal foi criado o ensino 

técnico, de formação prática para as massas. 

O crescimento de matrículas em todos os ramos do ensino secundário mostrados 

no quadro de 1940 a 1960 demonstram a tendência que a sociedade tomou em ocupar 

este nível de ensino sempre em maior número, motivados principalmente pelos aspectos 

econômicos da sociedade, também, é notória a diferença da mentalidade em relação ao 

lugar da escola que a família até os anos de 1960 possui.  

Como afirma Gramsci: “A diversa distribuição dos diversos tipos de escola 

(clássicas e profissionais) no território "econômico" e as diversas aspirações das várias 

categorias destas camadas determinam, ou dão forma, à produção dos diversos ramos de 

especialização intelectual” (GRAMSCI, 1982, p. 10). 

Quando comparados o gráfico de matrículas do Lyceu de Goiânia com as 

matrículas em todos os estabelecimentos de ensino secundário de Goiás, percebe-se o 

lugar que a instituição ocupou no Estado. Em 1940 já existiam outras escolas públicas 

deste nível, citadas no capítulo anterior, e também, escolas particulares que ofereciam o 

mesmo tipo de ensino. As matrículas de 1947 em Goiás, no ensino secundário eram de 

3.549 alunos, enquanto que no Lyceu de Goiânia estudavam 262 alunos, apenas 7,38% 

dos alunos de todo o Estado. Esta configuração se mantém no ano de 1960, em que 

13.739 alunos estudavam nas escolas de ensino secundário de Goiás e no Lyceu de 

Goiânia, 448 alunos se matricularam, 3,26% do total do Estado. Estes dados 

demonstram com toda clareza a condição que o Lyceu em Goiás lutou para manter 

desde a sua criação, ser uma escola direcionada a poucos.  

Todavia a iniciativa privada confessional como no restante do país, entrou em 

concorrência com o Lyceu na formação da elite em Goiás.  O bispo D. Emanuel
61

 que 

ficou conhecido como bispo da instrução ficou à frente da “Sociedade de Educação e 
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 D. Emmanuel Gomes de Oliveira, foi bispo de Goiás de 1923 a 1955. “[...] ao chegar, defrontou-se com 

os graves problemas que espreitavam sua diocese: a ausência de fontes de receita, o estado de abandono e 

insuficiência de igrejas, a falta de um clero diocesano e s consequente dependência das ordens 

estrangeiras (redentoristas e dominicanos em especial),  exclusão da Igreja romana da estrutura do Estado 

(ensino laico, casamento civil e concepções e práticas políticas secularizadas), e pior, permeando e 

agravando tudo, o caráter laico e agnóstico dos principais membros da elite e dirigentes do estado.” 

(MACÊDO, VAZ, 2004, p. 129). 
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Ensino de Goiás
62

 também era responsável por uma vasta rede de escolas, que na época 

da sua fundação era composta de cinco escolas secundárias, uma escola profissional e 

sete escolas de nível primário” (MACÊDO, VAZ, 2004, p. 134). O Ateneu Dom Bosco 

e o Externato São José foram duas destas instituições que tiveram seu lugar na formação 

da elite goiana. Os dados de matrícula destas instituições não foram selecionados neste 

trabalho, já que o estudo se preocupou em todos os momentos com a situação da escola 

pública goiana. Os números de matrícula do quadro 20 também incluem as escolas 

particulares e confessionais do Estado, e possibilita a compreensão de que elas 

contribuíram para o crescimento do ensino.  

Observando o quadro percebe-se que as matrículas do secundário, tanto em 

Goiás, quando no restante do Brasil, mantiveram-se superiores àquelas das outras 

modalidades de ensino médio (vide quadro anterior). Isto pode ser explicado pela 

política de democratização do ensino proposta nos anos de 1940 e 1950, momento em 

que a classe média e baixa reivindicava uma formação que as levasse ao ensino 

superior, o que causou o aumento de alunos no nível médio. Contudo, mesmo em maior 

número do que todas as outras modalidades, o secundário, com a divisão em ciclos 

serviu como filtro para estes alunos, isto aconteceu principalmente porque o ensino 

superior era o maior foco da elite, o secundário era apenas o primeiro ponto e quando 

este nível passou a seduzir também à classe média e baixa, a barreira do exame de 

admissão, da aprovação nos ciclos do secundário e o exame vestibular passaram a ser 

usados como barreira para o ensino superior.  

De acordo com o IBGE (1908-2006), no ano de 1940 dos 170.057 alunos que se 

matricularam no secundário, somente 20.017 entrou no superior (11,07%), realidade 

mantida nos anos seguintes; em 1950, 389.762 alunos se matricularam no ensino 

secundário e apenas 43.958 foi para o superior (11,27%). Em 1960 o número do 

secundário é de 868.178 alunos e 95.691 no superior (11,02%). A média de alunos que 

entravam no superior em relação às matrículas do secundário nestes 20 anos foi de 11%. 

A expansão do ensino superior aconteceu e foi motivada pela “ampliação das matrículas 

nas escolas públicas existentes e a criação de novas, que responderam pela maior parte 

dessa expansão” (CUNHA, 2007, p. 79). 
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 A Seeg – Sociedade de Educação e Ensino de Goiás foi fundada em 12 de julho de 1948 e presidida por 

D. Emmanuel. 
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A divisão em ciclos fez do secundário uma barreira em si mesmo. Veja-se no 

gráfico a seguir que no Lyceu de Goiânia as matriculas se diferenciavam em cada um 

dos momentos. 

 
Gráfico 9: Matrícula dos alunos do Lyceu de Goiânia de 1946 a 1960 por ciclo 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 

1
1

0
 

1
0

4
 

7
0

 

5
9

 

7
6

 

4
2

 

5
7

 

1
0

3
 

1
3

6
 

1
3

3
 

1
1

3
 

1
1

6
 

1
1

7
 

9
0

 

1
2

9
 

3
3

 

4
7

 

5
7

 

4
1

 

4
3

 

3
3

 

3
1

 

3
0

 

4
2

 

4
4

 

3
7

 

3
1

 

4
6

 

4
5

 

4
7

 

9
8

 

1
1

1
 

1
9

8
 

1
6

8
 

1
6

7
 1

7
8

 

1
6

8
 

1
6

2
 

2
2

3
 

1
3

0
 

1
4

7
 

2
1

7
 

2
0

0
 

2
9

4
 

2
7

2
 

0

50

100

150

200

250

300

350

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

ginasial

classico

científico



164 
 

Os dados de cada um dos ciclos mostrados no gráfico demonstram a evolução 

que eles sofreram nestes quinze anos. Se forem consideradas as matrículas no ensino 

primário em Goiás, que no ano de 1958 eram de 149.259 alunos pode-se afirmar que o 

ciclo ginasial do Lyceu de Goiânia com 117 alunos neste ano, recebeu um número 

ínfimo de alunos, que mesmo não sendo pertencentes às tradicionais famílias goianas, 

estes alunos ainda podiam ser entendidos como representantes da elite goiana formada 

pelo Lyceu. 

O ciclo ginasial de quatro anos possui uma evolução interessante e no mínimo 

curiosa nestes anos representados pela coluna azul do gráfico. Nota-se que não há uma 

unidade nas matrículas, elas variam de 42 a 136 alunos, constantemente. A explicação 

para esta realidade se dá principalmente por três aspectos. O primeiro é o exame de 

admissão, que continuou a impedir o livre acesso dos jovens ao ensino secundário, seja 

no Lyceu, ou nas demais instituições. Tanto no ensino público, quanto no particular, os 

exames de admissão construíram um modo paralelo de aquisição de conhecimentos, os 

cursinhos particulares, dados pelos mesmos professores das instituições secundárias, 

ofereciam em suas residências um treinamento aos alunos aspirantes ao concurso. Isto 

não é uma novidade dos anos de 1940, mas uma prática exercida em toda a existência 

do Lyceu em Goiás. “[...] os exames assumem um papel regulador sobre o currículo e as 

disciplinas chegando mesmo a alterar as finalidades para eles determinadas pela 

legislação” (PESSANHA, DANIEL, 2006, p. 4356). 

O exame de admissão funcionou sempre como um padrão de recrutamento ao 

curso ginasial. A seleção se dava antes da realização da rigorosa prova oral e escrita, 

sobre os conhecimentos considerados básicos aos alunos do ginasial. Acontecia no 

momento da escolha dos alunos em encarar ou não a jornada de estudos, que caso 

fossem acompanhados pelo professor particular teriam mais chance de sucesso, mas, 

seriam dispendiosos financeiramente. E no momento da avaliação, a seleção vinha 

cercada de uma mentalidade de fracasso ou sucesso, levadas por toda a vida da criança 

indagada.  

O segundo fator é a existência do ginasial em um número maior de escolas, pois 

de acordo com o Decreto-Lei n. 4.244 de 1942, poderiam existir instituições que 

oferecessem apenas o ciclo ginasial, que seriam chamadas obrigatoriamente de Ginásios 

e, desde que obedecessem as exigências legais, passariam pela inspeção federal. 

O terceiro fator que explica o número de matrículas oscilante do ciclo ginasial 

no Lyceu de Goiânia coaduna com o segundo. Apesar da prerrogativa da lei, os 
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Ginásios oficializados ficaram restritos a apenas 35 das 170 cidades do Estado de Goiás 

em 1960, portanto o acesso dos alunos era dificultado por questões geográficas. Este 

fator impedia que a maioria dos concluintes do ensino primário se matriculasse no curso 

secundário. 

Comparando os números oficiais do IBGE, em Goiás, no ano de 1960 existiam 

1.976 escolas primárias, destas, 1.206 eram Estaduais, 558 Municipais e 212 

Particulares. De todas as 1.976 escolas, apenas 501 eram urbanas, as outras eram 

localizadas na área rural e nos distritos. No mesmo ano existiam apenas 75 escolas 

ginasiais, divididas em 13 estaduais, 3 municipais e 59 particulares; localizadas em 35 

municípios. O Lyceu de Goiânia era a única escola oficializada e pública que oferecia o 

secundário completo, com seus três ciclos. 

Estes três fatores justificam o pequeno número das matrículas no ciclo ginasial 

do Lyceu, o exame de admissão, a localização das instituições e a quantidade de escolas 

que ofereciam o ciclo ginasial serviam de interação à mentalidade de “conformação” da 

sociedade de baixa renda, moradora de áreas afastadas de Goiânia, ou nas cidades do 

interior, ou na zona rural, bem como a aura de poder preservada pela Instituição, a 

marca transmitida pela sua tradição aos alunos que se candidatavam ao exame de 

admissão. 

Em contrapartida, ao observar os números de matrícula dos três ciclos, percebe-

se que o ciclo clássico possuiu uma maior quantidade de alunos do que o clico ginasial 

em todo este período analisado. E o fator primordial para isto, é que, o Lyceu de 

Goiânia era a única instituição pública que oferecia o clássico e o científico. Porém, não 

se pode simplificar esta informação e entende-la isoladamente, pois, as instituições 

particulares também ofereciam o ciclo colegial, e sendo na maioria confessionais, estas 

escolas, como já foi afirmado eram concorrentes diretas do Lyceu. O que fazia da 

instituição pública um lugar de adesão dos alunos goianos, era, sobretudo, a aura de 

soberana qualidade na educação dos jovens. O ciclo clássico era frequentado por uma 

grande quantidade de alunos representantes das famílias tradicionais de Goiás, 517 dos 

2733 alunos do ciclo científico, faziam parte deste grupo. 

A relação de matriculados no ciclo colegial no Lyceu apresenta a mesma 

realidade do país. No Brasil em 1960 havia 95.821 alunos do científico e 17.749 no 

ciclo clássico. Estes números ao serem confrontados com as estatísticas do ensino 

superior, demonstram que a matrícula inicial no ciclo colegial não era suficiente para o 

ingresso no ensino superior. Portanto, mais uma característica que acentua o carater 
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elitista do Lyceu em Goiás. As matrículas no ensino superior em 1950 no Brasil eram 

de 43.958 alunos, em 1960, de 93.202. Em Goiás, no ano de 1960 existiam 1.361 

matriculados no ensino superior, este número deixa claro que o ensino secundário 

também se tornou uma barreira para a formação das massas.  

A seguir, o gráfico mostra as matriculas ginasiais divididas por sexo, e 

possibilita complementar a discussão sobre a barreira ao curso ginasial. As mulheres 

que adentravam no Lyceu a partir de 1946 até o ano de 1960 não foram em nenhum dos 

anos maioria nas salas de aula da instituição. Estes números acompanharam a realidade 

nacional, em que apenas o estado do Rio Grande do Sul, apresentou matrícula de 

mulheres superior à masculina. Já citado neste capítulo, o ensino normal teria sido um 

dos responsáveis pela não adesão de matrículas femininas ao ciclo ginasial. Também há 

a questão do lugar da mulher na sociedade, ideal preservado. 

Dos finais do século 19 até a metade do século 20, a vida em 

sociedade, as expectativas sobre os papéis sexuais, as doutrinações da 

Igreja Católica, as implicações da sexualidade. O controle dos corpos 

e da mente, a inculcação moral mostravam um país preocupado em 

construir uma sociedade que deveria se expandir sem perder valores 

tradicionais. As mulheres eram as principais destinatárias de uma 

ideologia que se centrava na vigilância e na profecia de destinos para 

cada sexo: ao homem, o espaço público, a política, a gerência de 

recursos, a liberdade; à mulher, o espaço privado, a dependência 

financeira e emocional, a castidade. Nesse contexto, mesmo a 

educação na mais tenra idade deveria ser normatizada para não pôr em 

risco o desempenho dos papéis reservados a cada sexo (ALMEIDA, 

2007, p. 203). 

Estes fatores foram suficientes para que a sociedade pensasse no destino das 

meninas das famílias, e no Lyceu de Goiânia, há uma afirmação constatada nos livros de 

matrícula, a maioria das alunas da instituição era das famílias tradicionais do Estado e 

que demonstraram uma maior valorização dos estudos secundários para a manutenção 

da ordem estabelecida pela elitização proporcionada pelo Lyceu. 
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Gráfico 10 Matrícula do Lyceu de Goiânia no ciclo ginasial por sexo de 1946 a 1960 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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No contexto da sociedade brasileira de meados do século XX são encontrados 

contrastes em relação á educação da mulher. 

Assim, a transformação pode ser vista como acelerada e também lenta, 

na dependência do referencial temporal  que se utiliza. Nessa ótica, 

pode-se afirmar que valores tradicionais como “Respeito”, 

“Obediência”, “Submissão”, “Delicadeza no Trato”, “Pureza”, 

“Capacidade de Doação” e “Habilidades Manuais”, que foram 

considerados atributos fundamentais e definidores da “boa moça” até 

meados do século XX, são “passados para trás”, o que significa 

“deixar de estar na linha de frente” da educação da menina/moça, 

permanecendo, sem dúvida, de forma “encoberta”, enquanto a mulher 

conquista o direito à escolarização e a exercer atividades profissionais 

diversificadas (BIASOLI-ALVES, 2000, p. 237). 

A co-educação foi inserida no cenário brasileiro de forma irregular e gradativa. 

A escola que pregava a separação dos sexos sempre esteve presente e teve seu espaço 

preservado na formação dos homens que se dedicariam à política, por exemplo, e das 

mulheres que preservariam a sua condição de submissão na sociedade.  

Porém, a classe alta da sociedade foi a primeira a inserir aos poucos os estudos 

mais avançados na vida de suas moças, e a Escola Normal passou a ser uma opção às 

meninas da elite e não mais o destino certo de formação das futuras boas mães e esposas 

da sociedade. 

Os dois gráficos a seguir demonstram a matrícula dos ciclos clássico e científico 

divididas por sexo, e percebe-se a presença constante das moças goianas no segundo 

ciclo do ensino secundário. Tanto na formação humanista, quanto na científica, a 

presença da mulher significou uma modificação da forma como este ensino foi encarado 

na primeira metade do século XX. O fato de as legislações que geriram o ensino 

secundário após o ano de 1925 não proibirem a matrícula de mulheres nesta escola, 

possibilitou que as mulheres tivessem opções em relação à sua formação. E de acordo 

com outros estudos sobre a presença das mulheres no ensino secundário público, laico e 

científico, as classes mais abastadas foram as principais responsáveis por matricularem 

suas filhas nas instituições de ensino secundário, o que pode ser afirmado também em 

Goiás, pela quantidade de moças que possuíam o sobrenome das famílias tradicionais 

goianas. 

No gráfico 11 do ciclo colegial clássico, nota-se, um crescimento gradual na 

matrícula de moças. A formação deste ciclo oferecia suporte àqueles que se 

candidatariam ao vestibular dos cursos de ciências humanas e sociais, representados 

principalmente pelos cursos de Direito e pelos cursos oferecidos pela Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras. As mulheres que se matricularam neste ciclo totalizaram 
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169 matrículas enquanto os homens representaram 440 matriculados, ou seja, 38,4% 

dos alunos do Lyceu de Goiânia nestes anos, no ciclo clássico, foram do sexo feminino. 

Comparada esta porcentagem às matrículas do ciclo ginasial nota-se uma queda, pois as 

meninas representavam 51% das matrículas deste ciclo.  

 
Gráfico 11 Matrícula do Lyceu de Goiânia no ciclo clássico, por sexo de 1946 a 1960 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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Contudo, o ciclo científico, destacado no gráfico 12 possui apenas 12,3% de 

mulheres. Conclui-se com estes dados que apesar das mulheres estarem presentes no 

ensino secundário, em todos os ciclos, elas foram direcionadas às carreiras das Ciências 

Humanas. 

 

Gráfico 12 Matrícula do Lyceu de Goiânia no ciclo científico, por sexo de 1946 a 1960 

Fonte: Dados coletados nas fichas individuais dos alunos do Lyceu de Goyaz no centro de referência de 

escolas e nos editais do Correio Official do Arquivo História do Estado de Goiás. 
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Voltando a análise à formação do segundo ciclo, algumas características podem 

ser ressaltadas neste momento, Primeiramente, o caminho traçado pelas ciências exatas 

e biológicas no Brasil, vista como preferida pelos homens, é confirmado no Lyceu. 

Neste ciclo clássico, analisando os gráficos 11 e 12 é clara a predominância de homens 

no ciclo científico, 2.433 alunos dividindo as salas com 300 alunas. As carreiras das 

engenharias, medicina, odontologia, entre outras, tem em seu histórico social uma 

predominância masculina. 

Nesses anos analisados, 1946 a 1960, a democratização do ensino secundário, 

estimulada pelas transformações econômicas brasileiras, foi sentida no Lyceu de 

Goiânia, e demonstrada nos números de matrícula. A sociedade goiana ganhou nova 

representação, com pessoas vindas de várias regiões, instigadas pela nova Capital, que 

abrira oportunidades várias de trabalho e investimento. O público novo das instituições 

de ensino, em suas várias modalidades, se posicionou seguindo uma nova dinâmica 

social, em que a elite tradicional do Estado conserva seu espaço de domínio. 

O Lyceu de Goiânia trouxe consigo das antigas instalações na cidade de Goiás, a 

tradição de formadora deste grupo de elite, e, outra função, a de suporte para a formação 

de novos grupos elitistas; pois os alunos aprovados nos exames de admissão recebiam 

da instituição o posto de “subelite”, que Bottomore define como uma nova classe média. 

O quadro a seguir mostra os alunos da instituição em sua origem familiar e o seu 

destino nos poderes executivo, judiciário e legislativo no Estado de Goiás. 
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 Origem familiar Profissões 

Ano de 

matrícula 

Número 

de 

matricula

dos 

Alunos 

pertencen

tes aos 

grupos 

familiares 

tradiciona

is 

Alunos 

não 

pertencen

tes aos 

grupos 

familiares 

tradiciona

is 

Aluno

s que 

foram 

polític

os 

quand

o 

adulto

s 

Aluno

s 

filhos 

de 

polític

os 

Alunos 

filhos 

de 

membr

os do 

judiciár

io 

Alunos 

que se 

tornara

m 

membr

os do 

judiciár

io 

1946 241 69 172 1 - - 1 

1947 262 56 206 3 1 1 1 

1948 325 71 254 5 2 1 2 

1949 268 43 225 1 - - - 

1950 333 54 279 - 1 - - 

1951 340 41 299 1 - - 1 

1952 256 50 206 - 1 1 - 

1953 295 67 228 - - - 1 

1954 401 76 325 1 - 2 - 

1955 307 56 251 - - 1 2 

1956 297 62 235 2 1 - - 

1957 364 67 297 1 2 - 1 

1958 363 55 308 2 - 1 1 

1959 429 39 390 1 - - - 

1960 448 38 410 1 1 - - 

Total 4.929 844 4.085 20 8 7 10 

Porcentag

em 

100% 17,13% 82,87% 0,40% 0,16% 0,14% 0,20% 

Quadro 20 Alunos do Lyceu de Goyaz 1946-1960 

Fonte: Correio Official de Goiás; Ministério Público de Goiás; Assembleia Legislativa de Goiás, Poder 

Judiciário de Goiás. 

Os números demonstram a diminuição clara das pessoas que frequentavam o 

Lyceu e tinham sobrenomes tradicionais no Estado. Apenas 17,13% dos alunos nestes 

quinze anos de análise pertenciam a estas famílias, e um menor número se direcionou 

aos cargos de poder do Estado. 

No quadro a seguir há uma comparação da situação dos alunos do Lyceu em 

Goiás, trazida dos capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 Origem familiar Profissões 

Ano de 

matrícula 

Número 

de 

matricula

dos 

Alunos 

pertencen

tes aos 

grupos 

familiares 

tradiciona

is 

Alunos 

não 

pertencen

tes aos 

grupos 

familiares 

tradiciona

is 

Aluno

s que 

foram 

polític

os 

quand

o 

adulto

s 

Aluno

s 

filhos 

de 

polític

os 

Alunos 

filhos 

de 

membr

os do 

judiciár

io 

Alunos 

que se 

tornara

m 

membr

os do 

judiciár

io 

1906 a 

1930 876 

359 517 39 10 33 21 

1931 a 

1945 1.316 

284 1.032 24 5 10 9 

1946 a 

1960 4.929 

844 4.085 20 8 7 10 

Total 7.121 1.487 5.634 83 23 50 40 

Porcentag

em 

100% 20,88% 79,11% 1,16% 0,32%

% 

2.90% 0,56% 

Quadro 21 Alunos do Lyceu de Goyaz 1906-1960 

Fonte: Correio Official de Goiás; Ministério Público de Goiás; Assembleia Legislativa de Goiás, Poder 

Judiciário de Goiás. 

Em todo o período analisado 7.121 alunos foram matriculados no Lyceu, em 55 

anos, correspondendo a uma média de 129 alunos por ano. Contudo, é claro o 

crescimento de matrículas nos anos de 1940 em diante, anos em que a maior procura 

pelo ensino secundário se efetivou e que tornou este nível de ensino acessível à classe 

média, ao mesmo tempo em que, outras escolas, como as confessionais, competiram 

com o ensino público para a formação da elite goiana. 

Esta realidade pode ser entendida pela afirmação de Gramsci, “Deve-se notar 

que a elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno 

democrático abstrato, mas de acordo com processos históricos tradicionais muito 

concretos” (GRAMSCI, 1982, P. 10). A Igreja Católica esteve presente no Brasil como 

formadora da classe dominante desde sempre, e a sua permanência num momento 

histórico conturbado como o dos anos de 1940 e 1950 no Brasil  não pode ser visto 

como novidade. 

A tese de que o Lyceu foi formador da elite goiana se confirma neste estudo, 

pois o número de alunos matriculados em todo este período quando comparados à 

população do Estado, demonstra que esta quantidade sempre foi muito inferior ao 

quadro populacional goiano, relegando a apenas um pequeno grupo o acesso ao ensino 

secundário público, que foi oferecido no Lyceu em Goiás, exclusivamente, até 1929. 
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Local 1900 1920 1940 1950 1960 

Estado de Goiás 255.284 511.919 826.414 1.234.740 1.954.862 

Cidade de Goiás 13.475 21.223 - - 33.962 

Goiânia - - 15.405 55.423 153.505 
Quadro 22 População em Goiás 1900-1960 

Fonte: Annuario estatístico do Brasil, 1908-2006. Rio de Janeiro: Typographia da Estatistica, 1916-2006. 

67 v. Disponível em: <http://memoria.org.br/>. 

Relacionando os valores de matrícula e o quantitativo populacional depara-se 

com a prova da elitização com os resultados. Em 1920, por exemplo, existiam 37 alunos 

no Lyceu de Goyaz e no Estado eram 21.223 habitantes; em 1940 a população de Goiás 

aumentou numa proporção de aproximadamente 61%, enquanto que os matriculados do 

Lyceu sobem para apenas 62 alunos, uma óbvia elitização, deixando a apenas 0,007% 

pessoas o privilégio de formação em instituição pública, humanista e propedêutica. 

O aumento de matriculas do Lyceu aconteceu, porém não acompanhou o 

crescimento populacional em nenhum dos períodos estudados. Como já foi exposto 

neste texto, a população foi direcionada a várias modalidades de ensino, a apenas o 

primário, ou aos cursos técnicos, e o ensino normal, o que possibilitou que a instituição 

permanecesse como formadora de um pequeno grupo. 

O Lyceu de Goiânia seguiu a tradição que lhe foi conferida nos anos de história 

que possuía, portanto, afirmar-se como competente na formação da juventude que 

procurava o ensino superior não foi difícil, pois a realidade já havia se instalado, mesmo 

com as classes que não haviam sido inseridas no contexto educacional anteriormente, 

reivindicando espaço na escola humanista, formadora dos “sábios”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender qual o papel do Lyceu em Goiás 

na formação de um grupo de intelectuais que atenderiam aos interesses da elite goiana. 

Delimitado nos anos de 1906 a 1960 o trabalho teve como premissa a tradição da 

instituição no Estado de Goiás e a forma como os seus alunos são frequentemente 

lembrados pela historiografia goiana. 

Para entender o Lyceu em Goiás foi realizada uma breve reconstituição da 

trajetória do liceu, desde a sua criação na França Napoleônica até a sua instalação e 

desenvolvimento no Brasil dos séc. XIX e XX. Foi demonstrado neste contexto como o 

currículo desta instituição se adaptou à formação do intelectual, de forma que o seu 

aluno pudesse seguir a carreira acadêmica ou a política com as mesmas chances de 

sucesso. 

Valendo-se do conceito de intelectual de Gramsci tratou-se de definir qual o tipo 

formado pelo Lyceu, o intelectual orgânico ou o tradicional, e concluiu-se que em Goiás 

o intelectual do tipo orgânico “que luta para superar a dominação” não foi um produto 

do Lyceu. O que se afirma com este estudo é a presença constante de um aluno vindo da 

elite, ou formado por ela, com o propósito principal de fortalecer a classe dominante de 

Goiás. 

Observou-se que aluno do Lyceu, mesmo sem sobrenomes das famílias 

tradicionais do Estado: Albernaz, Alencastro, Almeida, Alves, Azeredo, Azevedo, 

Bastos, Berquó, Brom, Caiado, Camargo, Castro, Cornélio, Couto, Curado, Espírito 

Santo, Fleury, Jardim, Jayme, Jubé, Ludovico, Peclat, Ramos, Sant’Anna, Senna, 

Serradourada, Taveira, Teixeira, Veiga, Velasco, Xavier; era avalizado por elas, que 

perduraram como classe dominante no Estado até meados do século XX. 

O ensino secundário moderno teve a intenção de formar o homem político que 

seguiria a moralidade, as regras de conduta social e de civismo republicano. Diante 

destes ideais, o liceu francês teve o seu currículo moldado para a formação humanista e 

propedêutica. Este ensino não teve a intenção de educar as massas, mas o cidadão, 

aquele que seria o condutor dos ideais republicanos ao restante do povo, tal organização 

fez dos estudos do liceu uma alavanca social. Com um status adquirido já na criação, a 

instituição serviu de modelo a países da Europa e também no Brasil, inspirando outros 

liceus e seus currículos. 
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O liceu como instituição elitista, foi criado para um número definido de alunos e 

para classes sociais pr-e-estabelecidas: filhos de militares, de altos funcionários do 

governo, de funcionários civis, do judiciário, da administração municipal. Esta 

característica não foi apenas explorada na França, mas no Brasil também, o intelectual 

que seria formado na instituição teria características tradicionais, pois, como pertencente 

à classe dominante, o liceano teria a função de perpetuar a estrutura de dominação. 

Em Portugal a estrutura do liceu francês foi seguida e adaptada às 

particularidades do país, sem, contudo, perder o caráter elitista. O ensino humanista e 

propedêutico foi reforçado e fragmentado não só por classes, mas também por cidades, 

legando a poucos um currículo completo, como observado no capítulo 1, em que cada 

cidade tinha um curso diferente, de acordo com as determinações da Coroa. 

Valendo-se da experiência francesa, o Brasil montou o seu ensino secundário no 

séc. XIX e teve o Colégio Pedro II como modelo de ensino humanista e propedêutico a 

ser oferecido aos jovens cidadãos brasileiros, futuro de um país que vivia ainda sob os 

auspícios da Coroa Imperial. 

O currículo moldado para o Brasil foi uma cópia do francês e as disciplinas que 

seriam ministradas aos jovens brasileiros elevavam as línguas a um lugar de destaque. 

Os vinte e um liceus criados no Brasil de 1834 a 1859 tiveram o Pedro II como 

referência, e a formação humanista, privilegiando as línguas e as artes se tornou o mote 

do secundário no Brasil, mesmo após a inserção das ciências no conjunto de disciplinas 

na França, o Brasil usou de parcimônia para acomoda-las no seu currículo. 

O Lyceu de Goyaz levou 60 anos para se adaptar ao Colégio Pedro II e essa 

situação diferente do que ocorria no ensino secundário de boa parte do país trouxe para 

a instituição um clima de descontentamento que só foi desfeito com a equiparação em 

1907. Contudo, o discurso de insatisfação encontrada na documentação oficial, o que 

nos leva a concluir que mesmo com o pouco avanço da instituição goiana em se adaptar 

às normas do Colégio Pedro II, os governantes do Estado, em seus relatórios de 

governo, faziam menção a como a apatia dos governos anteriores eram maiores que a 

vontade do seu próprio pleito em fazer deste ramo de ensino algo em contínua ascensão. 

A classe dominante goiana do início do séc. XX foi formada pelos grupos que 

Gramsci determinou como “grupo essencial” que eram “representantes de uma 

continuidade histórica” (1982, p. 10). Era tradição em Goiás que os políticos fossem 

eleitos segundo a vontade da classe dominante, e que seriam eles próprios pertencentes 

a ela. O Lyceu de Goyaz surgiu como um novo mecanismo de formação para que esta 
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classe continuasse as formas sociais e políticas já estabelecidas. Para tanto, a formação 

do intelectual tradicional não seria difícil, pois era essa a função da instituição, incutir 

nos filhos da elite e de seus correligionários, os valores cívicos e morais suficientes para 

a perpetuação de seu poder. 

Na Primeira República, o Lyceu de Goyaz teve em seu quadro de alunos 

aproximadamente 41% de pessoas ligadas às famílias tradicionais do Estado e com 

certeza essa realidade é proporcionada pelos aspectos políticos do período que foi 

marcado pela política coronelística em que as oligarquias em todo o Brasil lutavam para 

a perpetuação do seu lugar no poder. 

É claro que a escola secundária goiana não foi um objeto isolado, mas fruto das 

modificações propostas pelo regime republicano que se instalou no país, e teve a 

educação como um dos lugares em que os seus ideais seriam multiplicados. Portanto, 

toda a trajetória do Lyceu em Goiás foi traduzida na forma como a política educacional 

brasileira se adaptava à nova conjuntura social que nasceu e se transformou com a 

República. 

O coronelismo goiano foi marcado pelas alianças entre os líderes do Estado, que 

nos primeiros anos do séc. XX foram frequentes, e o título de Bacharel em Ciências e 

Letras dado pelo Lyceu de Goyaz passou a ser uma obrigação para os jovens filhos 

destes coronéis e de quem pretendesse se tornar parte deste esquema político 

engenhoso. 

Assim, o aluno formado por uma instituição que contava com o reforço da 

política oligárquica que se desenvolvia no Estado, e com um currículo humanista, que 

valorizava o estudo dos clássicos, teria uma formação intelectual, e mesmo que 

propedêutica, ela seria capaz de produzir nos jovens alunos – crianças de 12 anos em 

diante, uma formação tradicional que manteria a ordem estabelecida. Este aluno seria 

apto ao trabalho, mas não ao trabalho braçal, e sim aquele do comércio, das profissões 

liberais, da política, entre outros. 

As reformas do ensino secundário da Primeira República: Benjamin Constant, 

Epitácio Pessoa, Rivadávia Correia, Maximiliano Mendes e Luiz Alves tiveram como 

objetivo único a reformulação do ensino secundário para que este atendesse a todo o 

Brasil, contudo, o currículo que sofreu alterações em todas elas, não deixou de ser 

humanista e os programas das disciplinas conservaram a forma propedêutica do ensino 

A segunda República e o Estado Novo foram períodos de transformação na 

política, em que o Estado assumiu o lugar central do poder, entretanto, as oligarquias 
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regionais tentaram a permanência, por meio de novas alianças e no Lyceu de Goyaz, a 

nova estrutura da sociedade encontrou um lugar diminuindo para 22% a quantidade de 

alunos das famílias tradicionais. Contudo, os outros alunos ainda eram fruto do que 

Gramsci chama de “conformação social”, ou seja, as pessoas que se matriculavam no 

Lyceu sentiam-se capazes de pertencer a um seleto grupo da sociedade goiana que 

recebia a formação secundária. 

A diferenciação social pela educação continuou sendo um dos problemas 

brasileiros que mais chamavam a atenção. Houve um crescimento de matrículas no 

Lyceu, mas que não podem ser considerados como democratização do ensino 

secundário goiano. Pois, com a Reforma Francisco Campos, o ensino profissionalizante 

foi inserido no contexto do secundário e confirmou o dualismo que existia no ensino 

nacional. O público que procurava o Lyceu continuou usando os mesmo critérios para 

se inscrever nos exames de admissão, o acesso e a permanência em um lugar 

privilegiado na sociedade. 

O currículo das Reformas Francisco Campos e Capanema continuou humanista, 

com uma maior inserção das ciências, mas, ainda assim, privilegiando o estudo das 

línguas e das ciências humanas. As disciplinas dos primeiros regulamentos do ensino 

secundário brasileiro continuaram presentes nestes anos, sofrendo modificações 

necessárias à sua adaptação. 

A reforma Capanema foi responsável pela regulamentação da escola secundária 

brasileira até 1960, ano anterior à publicação da LDB n. 4.024/61, portanto, foi sob essa 

reforma que a escola se modificou, dando lugar a um público diversificado para o Lyceu 

de Goiânia em que apenas 17% dos alunos tinham sobrenomes das famílias tradicionais 

goianas.  

Contudo, a massificação proposta pela política do período de 1946 a 1960 não 

afetou o Lyceu de Goiânia de forma marcante, pois apesar do número de vagas 

aumentadas, a instituição continuou selecionando seus alunos, e a seleção não se fez 

apenas pelo exame de admissão, mas pela estrutura do ensino organizada no Brasil, com 

a inserção de novas modalidades de ensino secundário. 

O Lyceu de Goiânia manteve sua situação de escola tradicional por todos os 

anos estudados e mais que isso, fortaleceu-se após a mudança de cidade. O Lyceu criado 

em meados do século XIX tinha pretensões de se tornar um grande educandário, e isso 

foi alcançado. Na cidade de Goiás, a instituição cresceu, se adaptou ao regime nacional 
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do ensino secundário e se propôs a continuar forte, formando os jovens que se tornariam 

os líderes do Estado. 

Com a mudança para Goiânia, a instituição foi levada, com descontentamentos e 

sofridos pedidos dos cidadãos vilaboenses, mas, quando se instalou no prédio 

construído para ser o modelo de educação secundária goiana, foi fortalecida, e em toda a 

sua história na cidade recebeu louvores pela formação que oferecia às moças e rapazes 

aspirantes à carreira superior. 

A forma como o ensino se organizou em ciclos pela Reforma Capanema fez com 

que o segundo ciclo, o colegial, preservasse os parâmetros do ensino humanista 

proposto pelo ensino secundário do início do século e este passou a servir de alavanca 

ao ensino superior, não apenas pelas exigências legais, de que para se candidatar ao 

exame vestibular, o aluno teria que concluir este ciclo, mas, principalmente pela forma 

como a sociedade se organizara, neste período de democratização da escola no Brasil. 

Conclui-se, portanto, que o Lyceu em Goiás foi um formador da elite e dos 

intelectuais de cunho tradicional, que foram por sua vez, responsáveis pela manutenção 

da ordem estabelecida no Estado, ou seja, a preservação da classe dominante em seu 

posto de poder, seja no poder político, ou no poder judiciário. 
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ANEXO A - Criação de Lyceus Parisienses a partir da Loi du 11 floréal de 1802 

Data de 

Criação 

Nome do Liceu na 

criação 

Situação antes de 1802 – Nome atual 

21/07/1800 Grenoble Foi Colégio antes de 1802 

16/10/1802 Bordeaux* Primeiro liceu criado oficialmente após a lei – Atual Lycée de Montaigne 

10/12/1802 Besançon* Foi colégio Municipal no séc. XIV – Colégio dos Jesuítas em 1597 – Colégio dos Padres Seculares em 1795 – Escola 

Central – Atual Lycée Victor Hugo 

Bruxelles  Fechou em 2002 já pertencente à Bélgica e era chamado de Lycée Impérial de Bruxelles 

Douai * Foi Colégio dos Jesuítas em 1568 – Colégio Real em 1762 – Colégio Nacional em 1780 – Hoje é o Lycée Albert Châtelet 

Lyon* Colégio de Jesuítas de 1565 a 1762 – Colégio dos Oratorianos de 1764 a 1792 – Escola Central de 1796 a 1803 – Atual 

Lycée Ampère 

Marseille*  Foi o Convento das Bernardines em 1746 – Atual Lycée Thiers 

Mayence Foi o Seminário Episcopal de Mayence 

Moulins* Foi o Convento da Visitação – Atual Lycée Theodore de Banville 

Rennes* Foi Colégio Jesuíta – Atual Lycée Chateaubriand 

Strasbourg* Colégio dos Jesuítas em 1685 – Escola Central em 1796 – Atual Lycée Fustel de Coulanges 

Turin Foi o Collège des Gentilhommes – Denominado Academia no Antigo Regime 

06/05/1803 Amiens* Foi Abadia de Prémontrés de St. Jean – Escola Central – Atual Lycée Louis Thuillier 

Metz* 

 

Foi abadia beneditina fundada em 968 – Atual Lycée Fabert 

Nancy*  Edificado sobre o Convento de Minimes e o deVisitation – Atual Lycée Henri Poincaré 

Rouen* Colégio de Bourbon (jesuíta) em 1593 – Colégio real após 1762 – Escola Central após 1796 – Atual Lycée Pierre Corneille 

21/07/1803 Angers* Atual Lycée Angers 

Bourges*  Colégio jesuíta do séc. XVI – Confiado aos Pères da Doutrina Chrétienne– Escola Central – Atual Lycée Alain Fournier 

Cahors*  Foi o Colégio e o Convento dos Cordeliers – Atual Lycée Albert Châtelet 

Caen Abadia de St. Étienne 

Liège* Foi Colégio de Jesuítas – Atualmente na Bélgica 

Limoges  Foi Colégio do Antigo Regime 

Montpellier*  Foi Colégio jesuíta – Atual Musée Fabre fundado em 1825 

Nîmes* Foi Colégio jesuíta – Foi Escola Central – atual Lycée Daudet 

Orléans  Foi Abadia – Colégio de jesuítas desde 1609 – Foi Escola Central -   

Paris Lycée 
Impérial* 

Colégio de jesuítas em 1563 – Collège Royal Louis le Grand em 1682 – Foi Prisão na Revolução – Prytanée francês em 
1798 – Collège de Paris em 1800 – Atual Lycée Louis le Grand 

Pau*  Colégio de jesuítas de 1623 a 1762 – Escola Central – Atual Lycée Louis Barthou 

Reims*  Ataul Lycée Clemenceau de Reims 

Poitiers  Foi Colégio de jesuítas  

Toulouse* Colégio de Jesuítas em 1567 – Escola Central – Atual Lycée de Fermat  

08/10/1803 Avignon* Foi Colégio de jesuítas – Atual Lycée Mistral 

Bonn  Ocupou uma parte do antigo Palais de l’Électeur de Cologne 

Bruges Foi Abadia de Bernardines 

Gand Foi Abadia de Bernardines 

Nantes*  Foi o Seminário de Nantes – Escola Central em 1796 – Atual Lycée Georges Clemenceau 

Rodez*  Colégio jesuíta em 1562 – Colégeio real em 1762 – Escola Central em 1796 – Atual Lycée Déménage 

10/09/1803 

 

Paris Lycée 

Napoleón* 

Foi Abadia Sainte-Geneviève – Escola Central – Atual Lycée Henri IV 

21/09/1803 Paris Lycée 

Bonaparte* 

Foi Convento dos Capuchinhos – Atual Lycée Concordet 

27/09/1803 Paris Lycée 

Charlemagne* 

Colégio de Jesuítas – Biblioteca – Escola Central – Atual Lycée Charlemagne 

06/05/1804 Nice Convento dos Augustins  

Pontivy*  Foi Convento das Ursulinas – Atual Lycée Joseph Loth de Pontivy 

Versailles* Foi Convento das Ursulinas – Na revolução foi hospital, lugar de reuniões e armazém de grãos – Atual Lycée Hoche 

Fonte: CHOFFAT, Thierry. L’Application de La Loi Du 11 floréal: la creation et le fonctionnement de quelques 

lycées impériaux. In: BOUDON, Jacques-Olivier (org.). Napoléon et les lycées: enseignement et société em europe 

au début de XIXe siècle. France: Nouveau Monde, 2002. p. 57-89. * Liceus ainda em atividade 
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ANEXO B Organização curricular dos liceus portugueses – Reforma de 1905 

Curso Geral – 1º ciclo     

Disciplinas/ Anos 1º 2º 3º Total 

Português 5 4 3 12 

Francês 4 3 3 10 

Inglês ou Alemão - 4 4 8 

Geografia e História 3 3 2 8 

Ciências Físicas e Naturais 3 2 4 9 

Matemática 5 4 4 13 

Desenho 3 3 3 9 

Educação Física 3 3 3 9 

     

Curso Geral – 2º ciclo     

Disciplinas/Anos 4º 5º Total  

Português 3 3 6  

Latim 3 3 6  

Francês 2 2 4  

Inglês ou Alemão 3 3 6  

Geografia e História 2 2 4  

Ciências físicas e naturais 4 4 8  

Matemática 3 3 6  

Desenho 3 3 6  

Educação Física 3 3 6  

     

Curso Complementar de 

Letras 

    

Disciplinas/Anos 4º 5º Total  

Português 3 3 6  

Latim 3 3 6  

Inglês ou Alemão 3 3 6  

Geografia 2 2 4  

História     

Filosofia 4 4 8  

Educação Física 3 3 6  

     

Curso Complementar de 

Ciências 

    

Disciplinas/Anos 4º 5º Total  

Inglês ou Alemão 3 3 6  

Geografia 2 2 4  

Física     

Química 3 3 6  

Ciências Naturais 3 3 6  

Matemática 3 3 6  

Educação Física 3 3 6  

Fonte: CUNHA, Maria Helena S. de Oliveira e. O ensino secundário Liceal na 1ª República. Millenium-

on-line. Revista do ISPV, n. 26, jul.,2002. Disponível em: http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-

27.htm. Acesso em: 16/06/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-27.htm
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-27.htm
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ANEXO C Organização curricular dos liceus portugueses – Reforma de 1918 

Curso Geral        

Disciplinas/ Classes 1ª secção  2ª secção     

 I II III IV V   

Português - - 3 3 3   

Narrações históricas 5 5 - - -   

Latim - - 4 3 3   

Francês 4 3 3 3 3   

Inglês - 3 3 3 3   

Geografia 3 2 1 1 1   

História - - 2 2 2   

Matemática 5 4 3 3 3   

Ciências Físico-qímicas - - 2 3 3   

Ciências Naturais 3 3 1 1 1   

Ginástica 2 2 2 2 2   

Desenho 3 3 3 3 3   

Trabalhos manuais 

educativos 

3 3 2 2 2   

Canto de coral 2 2 1 1 1   

        

Curso Complementar        

Disciplinas/ Classes Letras  Ciências     

 VI VII VI VII    

Português e Literatura 

portuguesa 

4 4 3 3    

Latim e literatura latina 5 5 - -    

Inglês 3 3 3 3    

Alemão 4 4 4 4    

Geografia 2 2 2 2    

História 3 3 - -    

Matemática - - 4 4    

Ciências Físico-qímicas 3 3 - -    

Ciências Naturais - - 2 2    

Física - - 3 3    

Química - - 3 3    

Propedêutica filosófica 2 2 2 2    

Ginástica 1 1 1 1    

Desenho - - 2 2    

Trabalhos Práticos 1 1/
2 11/

2 6 6    

Classes práticas de línguas 6 6 - -    

Fonte: CUNHA, Maria Helena s. de Oliveira e. O ensino secundário Liceal na 1ª República. Millenium-

on-line. Revista do ISPV, n. 26, jul.,2002. Disponível em: http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-

27.htm Acesso em: 16/06/2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-27.htm
http://www.ipv.pt/millenium/Millenium26/26-27.htm
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ANEXO D Organização curricular do Collegio de Pedro II - 1841 

Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 

5ª 

série 

6ª 

série 

7ª 

série 

Allemão - - 5 3 2 1 2 

Francez 5 3 2 2 1 1 1 

Grego - - - 5 4 3 3 

Inglez - 5 3 2 1 1 1 

Latim 5 5 5 6 3 3 3 

Gramatica Geral e Gramatica 

Nacional 

5 - - - - - - 

Rhetorica e Poetica - - - - - 5 5 

Philosophia - - - - - 5 5 

Desenho calligraphico 3 2 - - - - - 

Geographia Descritiva - 3 3 1 1 1 1 

História - - 4 4 3 2 2 

Arithmetica e Algebra -  - - 5 - - 

Desenho Figurado - 3 2 1 1 1 1 

Desenho Linear 3 - - - - - - 

Geographia Mathematica e 

Chronologia 

- - - - - - 2 

Geometria, Trigonometria 

retilínea 

- - - - - 3 - 

Mineralogia e Geologia -  - - - - 2 

Physica, Chimica - - - - - 3 - 

Zoologia e Botanica - - - - 3 - - 

Zoologia Philosophica - - - - - - 1 

Musica Vocal 4 4 1 1 1 1 1 

Fonte: Regulamento n. 62 de 1 de fevereiro de 1841 – Altera algumas disposições do Reg. N. 8 de 31/01/1838, que 

contém os Estatutos do Collegio de Pedro Segundo 
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ANEXO E 

 

CONSTITUINTE E 1ª LEGISLATURA - (abril de 1935 a novembro de 1937) 

(Eleitos em 14 de outubro de 1934) 

MESA DIRETORA - 1935 - 1936 

PRESIDENTE HERMÓGENES FERREIRA COELHO 

1º VICE-PRESIDENTE TACIANO GOMES DE MELO 

1º SECRETÁRIO JOÃO JOSÉ COUTINHO 

2º SECRETÁRIO IRANY ALVES FERREIRA 

3º SECRETÁRIO MOYSÉS DA COSTA GOMES 

4º SECRETÁRIO JOÃO JACINTHO DE ALMEIDA 

 

MESA DIRETORA - 1937 

PRESIDENTE JOÃO D’ ABREU 

1º VICE-PRESIDENTE 

1º SECRETÁRIO MOYSÉS DA COSTA GOMES 

2º SECRETÁRIO JOÃO JACINTHO DE ALMEIDA 

3º SECRETÁRIO 

4º SECRETÁRIO 

 

COMPOSIÇÃO 

01. AGENOR ALVES DE CASTRO COLIGAÇÃO 

02. ALFREDO NASSER 

 

COLIGAÇÃO 

03. ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES DA FROTA PSR 

04. FELICÍSSIMO DO ESPÍRITO SANTO NETO PSR 

05. FELISMINO DE SOUZA VIANNA COLIGAÇÃO* 

06. GENSERICO GONZAGA JAYME COLIGAÇÃO 

07. GUILHERME XAVIER DE ALMEIDA PSR** 

08. HERMÓGENES FERREIRA COELHO PSR 

09. IRANY ALVES FERREIRA PSR 

10. JACY DE ASSIS COLIGAÇÃO 

11. JOÃO D' ABREU PSR 

12. JOÃO JACYNTHO DE ALMEIDA PSR 

13. JOÃO JOSÉ COUTINHO PSR 

14. JOAQUIM RUFINO RAMOS JUBÉ JR COLIGAÇÃO 

15. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA PSR 

16. JOSÉ DA COSTA PARANHOS COLIGAÇÃO 

17. MOYSÉS DA COSTA GOMES PSR 

18. OSCAR CAMPOS JR PSR 

19. ORLANDO RODRIGUES BORGES PSR 

20. SALOMÃO CLEMENTINO DE FARIA PSR 

21. SEBASTIÃO DE ARAÚJO MACHADO PSR 

22. TACIANO GOMES DE MELLO PSR 

23. VASCO DOS REIS GONÇALVES PSR 

24. VICTOR COELHO DE ALMEIDA COLIGAÇÃO 

* Coligação formada pelo Partido Libertador de Goiás e pelo Partido 

Democrata. 

** PSR: Partido Social Republicano 
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OBSERVAÇÕES 

Deputados cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral em reunião realizada no dia 

02/08/1936: 

- GUILHERME XAVIER DE ALMEIDA 

- VASCO DOS REIS GONÇALVES 

- TACIANO GOMES DE MELLO 

SUPLENTES que assumiram: 

LUIZ CONFÚCIO CUNHA BASTOS (1° suplente, assumiu em 1/8/1935, na vaga de 

Orlando  Rodrigues Borges. 

MANOEL BALBINO DE CARVALHO (2° suplente, assumiu em 12/8/1936). 

HERMÍNIO ALVES DE AMORIM (3° suplente, assumiu em 6/8/1935). 

ACHILLES DE PINA (4° suplente, assumiu em 14/9/1936). 

SEBASTIÃO GONÇALVES DE ALMEIDA (5° suplente, assumiu a 27/4/1937). 

DIÓGENES DOLIVAL SAMPAIO (6° suplente, assumiu em 15/4/1937). 

MÁRIO MENDES (7° suplente, assumiu em 31/5/1937). 
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ANEXO F 

Quadro – disciplinas do ensino secundário pela portaria n. 966 de 2/10;1951 

1º ciclo – Ginasial 2º ciclo – Clássico sem grego 2º ciclo - Científico 

Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3º 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2º 

série 

3ª 

série 

     Português 3 3 3     

     Latim 3 3 3     

     Inglês 3 2 -     

     Frances 3 2 -     

     Espanhol 2 - -     

     História 

Natural 

- - 3     

     Matemática 3 3 3     

     Física - 2 2     

     Química - 2 3     

     História 

Natural 

- - 3     

     História Geral 2 - -     

     História do 

Brasil e Geral 

- 3 3     

             

     Geografia 

Geral 

2 2 -     

     Geografia do 

Brasil 

- - 2     

     Filosofia - 3 3     

     Educação 

Física 

2 2 2     

     Total 23 27 27     

 

1º ciclo – Ginasial 2º ciclo – Clássico com grego 2º ciclo - Científico 

Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3ª 

série 

4ª 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2ª 

série 

3º 

série 
Disciplinas 1ª 

série 

2º 

série 

3ª 

série 

Português 3 3 3 3 Português 3 3 3 Português 3 3 3 

Francês 3 2 2 2 Latim 3 3 3 Frances 2 2 - 

Inglês - 3 3 3 Grego 3 3 3 Inglês 2 2 - 

Latim 2 2 2 2 Frances ou 

Inglês 

3 2 - Espanhol 2 - - 

Matemática 3 3 3 3 Espanhol 2 - - Matemática 3 3 3 

Ciências 

Naturais 

  2 3 História 

Natural 

- - 3 Física 3 3 3 

História 

Geral 

- 2 1 1 Matemática 3 3 2 Química 3 3 3 

História do 

Brasil 

2 - 1 1 Física - 2 2 História 

Natural 

- 3 3 

Geografia 

Geral 

2 2 - - Química - 2 2 História 

Geral 

2 - - 

     História 

Natural 

- - 3 História do 

Brasil e 

Geral 

- 3 3 

Geografia 

do Brasil 

-  - 2 História 

Geral 

2 - - História do 

Brasil 

- 2 2 

Trabalhos 

Manuais 

2 2 - - História do 

Brasil e 

Geral 

2 2 - Geografia 

Geral 

2 2 - 

     História do 

Brasil 

- - 2     

Desenho - 2 2 1 Geografia 

Geral 

2 2 - Geografia do 

Brasil 

- - 2 

Canto 

orfeônico 

1 1 1 1 Geografia do 

Brasil 

- - 2 Filosofia - - 3 

Educação 

física 

2 2 2 2 Filosofia - 3 3 Desenho 2 2 3 

     Educação 

Física 

2 2 2 Educação 

Física 

2 2 2 

Total 23 24 24 24 Total 23 28 28 Total 26 28 28 


