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EPÍGRAFE 

 

 

Vassouras adormecida 
No seu leito de belleza, 

Se assemelha a uma princeza, 
Coberta de viuvez, 

Inda formoza, inda moça, 
Envolta em funereo veo, 
Levanta os olhos ao céu, 

E baixa-os, triste, outra vez 
 
 

Baixa-os triste, pensativa, 
Repassando na memória, 

Do passado a longa historia, 
 Cheia de vida e vigor, 

Cheia de sonhos dourados, 
Em suave madrugada, 

Bonina mal despontada, 
 Entre sorrisos de amor (...) 

 
 

Os velhos, os patriarcas, 
Que virão teus priscos dias, 

Das espheras erradias, 
Contemplão teu desalento, 

E dizem: - Como é mudada! 
-Como é fria e descontente!... 

-Mas, não tarda, de repente, 
-surgirá com luzimento. 

 
 

Despertará do marasmo, 
Quando o sibillo vibrante, 

Do locomovel gigante, 
Vir quebrar esta mudez, 

Encurtecendo as distancias, 
Ha de ser grande e potente, 
Ressurgindo resplendente, 

Ha de viver outra vez! 
 
 
 

Nunes Alves, 1883 
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RESUMO 
 
 

LOTE, Karine Torres. Entre barões, condes e viscondes: o cenário 
educacional na Vassouras oitocentista (1850 - 1889). Dissertação (Mestrado 
em Educação) - Universidade Católica de Petrópolis, Petrópolis, 2013. 
 
 
 
A presente pesquisa trata das práticas educativas oitocentistas na região de Vassouras, 
situada no Vale do Paraíba, criada como Vila em 1833 e elevada à cidade em 1857, 
também conhecida como a “princesinha do café”. A cidade possui elementos da cultura 
clássica européia, como suntuosos casarões construídos nos tempo de fartura e riqueza 
proporcionada pela economia do cultivo do café, denominado como “ouro verde”, e 
pelo uso da mão-de-obra escrava. A investigação histórico-documental realizada buscou 
examinar o estilo de vida dos barões do café e o contexto educacional criado por aquela 
sociedade no século XIX. Para a coleta de dados, foram utilizados como fontes de 
pesquisa, documentos e obras existentes nas seguintes instituições: Casa da Cultura 
Tancredo Neves, Centro de Documentação Histórica (CDH), Arquivo Histórico de 
Vassouras, a Casa da Hera e o Museu Histórico da Universidade Severino Sombra, 
localizados em Vassouras e a Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Assim, 
optou-se por evidenciar, inicialmente, os antecedentes históricos de Vassouras, 
realizando um recorte no período de 1850 a 1889 durante o Brasil Império; a seguir, foi 
feito um levantamento do cenário educacional vassourense, destacando as 
características pedagógicas das instituições escolares, dos professores e das modalidades 
de ensino: público, particular e doméstico. Para tanto, foram utilizados os referenciais 
bibliográficos de Raposo (1935), Stein (1985), Medeiros (2002), Vasconcelos (2005) 
Monteiro (2007) e Muniz (2013). Buscou-se, ainda, inserir o contexto educacional de 
Vassouras no âmbito político-educacional do país. A análise realizada assinala que o 
sistema de ensino em Vassouras foi reflexo dos procedimentos educacionais difundidos 
no oitocentos, advindos do modelo europeu aspirado pela aristocracia residente naquela 
localidade. Desta forma, espera-se que esta pesquisa contribua com os estudos 
referentes à educação e seus agentes no Brasil do século XIX.  
 

 

 

 

Palavras-chave: Vassouras; Educação pública, particular e doméstica; Barões do Café; 

Província do Rio de Janeiro; Brasil oitocentista. 
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ABSTRACT 
 

 
LOTE, Karine Torres. Among barons, viscounts and earls: the educational 
landscape in nineteenth Vassouras (1850 – 1889). Dissertation (Education Master’s 
Degree) – Petrópolis Catholic University – Petrópolis, 2013.  
 

 
The following research deals with the memories of the Vassouras region, situated in 
Vale do Paraíba, created as a village and elevated to city status in 1857. Also known as 
"coffee's little princess". The city possesses elements from the classical European 
culture, such as sumptuous houses built during the wealthy times that were provided by 
the coffee cultivation economy, also known as “green gold”, and by the use of slave 
work force. The historical-documental investigation done sought to examine the 
lifestyle of the coffee barons and the educational context created by that eighteen 
hundred’s society. The research sources used for data gathering were documents and 
existing works from the following institutions: Tancredo Neves Culture House,  
Historical Documentation Center (HDC),  Vassouras Historic Archives, Hera’s House 
and the Historic Museum of the Severino Sombra’s University localized in Vassouras 
and the National Library Foundation in Rio de Janeiro. Thus, at first, it was chosen to 
evidence the historical priors of Vassouras, performing a historical selection from the 
1850 to the 1889 period of the History of Imperial Brazil; after this, a research of the 
educational scenery of Vassouras was done, highlighting the pedagogical characteristics 
of the school institutions, of the teachers and of the teaching modalities: public, private 
and domestic. For this, we used the bibliographical references of Raposo (1935), Stein 
(1985), Medeiros (2002), Vasconcelos (2005), Monteiro (2007) and Muniz (2013).On 
the other hand, the attempt is to insert the educational context of Vassouras in the 
political-educational scope of the country. The performed analysis shows us that the 
Vassouras teaching system was a reflection of the educational procedures diffused in the  
nineteenth century, which came from the European model. In this way, it is expected 
that this research will contribute to the studies with reference to education and its agents 
in the 19th century Brazil.  
 

 

 

 
Key-words: Vassouras, Public education, private and domestic; Coffee Barons; 
Province of Rio de Janeiro; Brazil nineteenth. 
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Entre barões, condes e viscondes: o cenário educacional na Vassouras 
oitocentista (1850-1889) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 “A história é na verdade o reino do inexato (...) a história quer ser 
objetiva e não pode sê-la. Quer fazer (re)viver e só pode reconstruir” 
(RICOEUR, 1961, apud Le GOFF, 1992, p.22) 
  

 
Vassouras é uma região detentora de um riquíssimo legado histórico e guarda 

um acervo cultural e arquitetônico de relevância, herdado dos tempos áureos do café no 

Vale do Paraíba Fluminense. Historicamente, foi criada como Vila em 1833, e elevada a 

cidade em 1857, possuindo sua origem nas terras de sesmaria1 de Francisco Rodrigues 

Alves2, primeiro a cultivar as lavouras de café naquela região, a partir de 1782. 

Também conhecida como a “princesinha do café”, Vassouras é considerada um 

berço de diversidade cultural e tem se consolidado como um importante destino 

turístico no estado do Rio de Janeiro. A cidade possui elementos da cultura clássica 

européia, como suntuosos casarões construídos nos tempo de fartura e riqueza 

proporcionada pela economia do cultivo do café, também denominado como “ouro 

verde”, e pelo uso da mão-de-obra escrava.3 

 A pesquisa intenta identificar o contexto educacional vassourense da segunda 

metade do século XIX, inserido no estilo de vida dos barões do café, os quais aspiravam 

                                                 
1 Terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas 
medievais, determinava que fosse entregue a quem se comprometesse a cultivá-lo. Quem a recebia 
pagava uma pensão ao estado, em geral constituída pela sexta parte do rendimento através dele obtido. 
Quando o Brasil foi descoberto, para cá, transplantou-se o regime jurídico das sesmarias. 
2 Francisco Rodrigues Alves (Açores 1758 - Vassouras 1846). Foi um proprietário rural  brasileiro, 
pioneiro do povoamento e um dos fundadores do município fluminense de Vassouras, ancestral da antiga 
família fluminense Rodrigues Alves Barbosa. 
3 (...) Vassouras teve de possuir uma das maiores populações de negros do país. Se referindo a mão-de-
obra escrava na região, Alberto Ribeiro Lamego cita: “Filas intermináveis de cativos sobem a Serra para 
que possam crescer outras inumeráveis filas de pés de café” (LAMEGO,1963, p.156). 
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a uma “civilidade”4 semelhante aos mais apreciados modelos europeus da sociedade 

oitocentista.  

Para localizar minhas buscas, realizei um recorte histórico entre o período de 

1850 a 1889, na história do Brasil Império, objetivando a reconstituição da micro-

história da região, possibilitando assim, a análise da práxis educativa desenvolvida nos 

espaços educacionais das escolas públicas, dos colégios particulares e nas próprias casas 

da aristocracia rural vassourense que, em geral, tinham suas dimensões compartilhadas 

por escravos, crianças inquietas, condes, viscondes e barões do café, sinhás e não raro a 

presença de professores. 

Embora exponha as relações e possibilidades do ensino em Vassouras no século 

XIX, essa dissertação oferece uma perspectiva relativamente mais abrangente, sobre a 

educação no tempo do Império, uma vez que trata de um importante centro econômico e 

cultural do período, a região do Vale do Rio Paraíba, na Província do Rio de Janeiro. 

 

 
1.1 O PROBLEMA E A JUSTIFICATIVA 
 
 
O presente estudo remete a uma pesquisa histórico-documental inserida nas 

investigações acerca do cenário educacional e da educação doméstica no século XIX, 

desenvolvida em uma área rural, denominada Vassouras, também conhecida como “a 

princesinha do café”, famosa por sua ascensão comercial na atividade cafeeira desde a 

década de 1840 daquele século. 

 A região encontrava-se localizada há aproximadamente, cem quilômetros da 

antiga Corte Imperial5, a cidade do Rio de Janeiro. Nesta imediação, aliada a terras 

extremamente férteis, possibilitou um centro de referência durante o Segundo Reinado. 

O nome da cidade deriva da grande quantidade de arbustos, propícia à produção de 

vassouras, que havia em seus arredores. Vassouras em geral, município montanhoso, 

teve seus vales e vertentes das serras ocupados por propriedades rurais que objetivavam, 

como principal atividade econômica, as lavouras de café e de cana. 

                                                 
4 Segundo Sérgio Buarque de Holanda, a definição de civilidade é proporcional à ética, à modernidade, à 
renovação, à educação, nesse sentido, o indivíduo que tem como prerrogativa a civilidade deve ser, 
cordial, ético e principalmente educado, tanto nas ações quanto no comportamento. Os códigos morais 
regem a conduta dos membros de uma comunidade, de acordo com princípios de conveniência geral, para 
garantir a integridade do grupo.Cf. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São 
Paulo:Companhia das Letras, 2008. 
5 Sede da monarquia; local onde residia o imperador; no Brasil , localizava-se no Rio de Janeiro. 



 15 

A escolha pela educação vassourense deriva do meu interesse pela história do 

Brasil oitocentista, já enfocado no curso de graduação em História, e ao término da 

faculdade, com o aprofundamento dos conhecimentos nesta área por meio da realização 

de um curso de pós-graduação lato sensu em História do Brasil. 

Todavia, o estudo do período conhecido por Brasil Império provocou-me 

inúmeras indagações ao perceber que ainda havia significativas lacunas referentes às 

brasilidades, principalmente, no que tange ao cotidiano das famílias brasileiras do 

século XIX, que procuravam a sua própria identidade, ainda que suas referências 

viessem de um modelo estrangeiro oferecido por imigrantes europeus. 

Ao perscrutar as linhas de pesquisa propostas pela Universidade Católica de 

Petrópolis, deparei-me com a oportunidade de investigar o tema de minhas inquietações, 

participando da pesquisa sobre a educação no Brasil oitocentista. 

A educação no Brasil de oitocentos e mais precisamente, a educação doméstica, 

possibilita “adentrar” as residências imperiais, recompondo a importância que tiveram 

“os mestres das casas”6 na gênese do sistema de ensino brasileiro, e na própria 

configuração que a educação adquire a partir dos modelos utilizados pelas elites7. 

Portanto, investigar os núcleos familiares atentando para a educação doméstica e 

seus agentes é um tema motivador, partindo do princípio que “entre as famílias das 

classes superiores, a primeira educação era, em regra, doméstica. Reproduzia-se a 

prática seguida pela família real (...)” (FERNANDES, 1994 apud VASCONCELOS, 

2005, p.07). 

De acordo com a historiografia recente, as posturas e hábitos dos nobres, a 

programação a ser ensinada pelas preceptoras, o modus vivendi aristocrático deveria ser 

imitado, se tornando “ (...) uma constante preocupação na vida das elites que aspiravam 

dar a seus filhos uma educação semelhante a da nobreza” (VASCONCELOS, 2008, 

p.36). 

                                                 
6 Vasconcelos utiliza a categoria “Casa” em seu estudo, se referindo à descrição contida em MATTOS, I. 
O tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1999, p. 27-28. 
7Gaetano Mosca (1858 -1941) foi um jurista,cientista político, historiador e político italiano. Atribui-se a 
ele e a Vilfredo Pareto (1848-1923), o desenvolvimento da teoria das elites. Na sua análise sobre o poder 
político, Mosca critica a tripartição aristotélica das formas de governo (monarquia, oligarquia e 
democracia) e sustenta só haver uma forma de governo exercida por uma única classe política, ou seja, a 
oligarquia. Considera que, em cada sociedade, existem apenas duas classes: os governantes, que são 
as elites que detêm o poder, e os governados, isto é, o resto da sociedade. Segundo ele, a elite no poder é 
organizada de tal modo que mantém, a própria posição, tutelando seus próprios interesses, para isso 
utilizando até mesmo os meios públicos à sua disposição.  
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Neste sentido, refletindo sobre a conjuntura educacional, cultural e social 

brasileira, percebi que para melhor compreender o contexto ao qual eu mesma pertenço, 

devido a minha escolha pelo magistério, seria necessário pesquisar o passado histórico 

de meus pares. Para tal foi necessário buscar uma região que atendesse os requisitos de 

meu objeto de pesquisa, em que houvesse registros disponíveis das práticas 

educacionais utilizadas no oitocentos, a fim de auxiliar nas respostas às minhas 

indagações. 

Assim, investiguei o contexto vassourense oitocentista para compreender como 

estavam configuradas e como conviviam as modalidades educacionais8: instrução 

pública, educação particular e educação doméstica nos idos anos de 1850 a 1889. 

O problema de pesquisa refere-se à análise das possibilidades educacionais da 

cidade de Vassouras, durante o período Imperial, priorizando o cenário em que 

coexistiram tais modalidades de ensino e as características das mesmas. Nessa 

perspectiva, o estudo tenta responder as seguintes perguntas: Como a educação na 

cidade de Vassouras estava configurada no cenário brasileiro oitocentista? Quais as 

conjunturas que propiciaram tal configuração educacional? 

Cabe ressaltar a crescente quantidade de escolas criadas em Vassouras, o que 

sugere um propício contexto para o desenvolvimento intelectual e cultural daquela 

região. Portanto, a opção pela cidade de Vassouras justifica-se por ter sido uma terra da 

aristocracia do café e uma região de ricos fazendeiros que passam a se preocupar com a 

educação de seus filhos, especialmente, a partir da segunda metade do século XIX. De 

acordo com Medeiros (2002), Vassouras, como todas as outras regiões rurais 

aristocráticas do Brasil Império, estava voltada para os interesses da classe dominante 

que mantinha professores particulares em suas fazendas e, após as primeiras letras, 

mandava os filhos para escolas particulares, na sede do município e depois na Corte, e 

não raras vezes, para o estrangeiro. 

O presente estudo demonstra que Vassouras possuiu crescente oferta de escolas, 

tanto para meninos como para meninas, o que denota a opção dos pais em oferecerem o 

ensino proporcionado pelos colégios, substituindo a prática da educação doméstica, tão 

comum na Corte e em outras cidades como Petrópolis.9 

                                                 
8 O termo “modalidades” está de acordo com a proposta da pesquisa. As modalidades de educação 
pesquisadas e categorizadas neste estudo derivam do modelo proposto por Vasconcelos.Cf: - 
VASCONCELOS, Maria Celi Chaves. A Casa e seus Mestres: A Educação no Brasil de Oitocentos. Rio 
de Janeiro: Griphus, 2005. 
9 A respeito desses estudos analisei as pesquisas de VASCONCELOS (2005) e MUNIZ (2013). 
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A educação, naquele momento histórico, possuía variáveis de acordo com a 

classe social que o educando pertencia. 

 

A escola estatal emergente não era considerada apropriada à elite, e 
era insuficiente no atendimento, não dispondo dos meios e recursos 
necessários para ampliar sua abrangência e concorrer com a educação 
doméstica ou com a educação praticada nos colégios particulares, 
plenamente aceitas pela elite (VASCONCELOS, 2005, p.225). 

 
 

Desta forma, fiz um estudo procurando mapear e problematizar o contexto 

educacional oitocentista de Vassouras, priorizando o entendimento das relações entre as 

modalidades do ensino na época: o público, particular e o doméstico. 

A escassez de registros que possibilitem o entendimento da trajetória das 

práticas educativas em Vassouras, ao logo do tempo, e a importância das instituições 

escolares e seus atores que participaram na efetivação e valorização da educação em 

nosso país, caracterizam a importância desse estudo. 

 

Atualmente, os estudos de instituições escolares representam um tema 
de pesquisa significativo entre os educadores, particularmente no 
âmbito da história da educação. Tais estudos, realizados quase sempre 
nos programas de pós-graduação em Educação, privilegiam a 
instituição escolar considerada em sua materialidade e em seus vários 
aspectos (NOSELLA & BUFFA, 2009, p. 17). 
 

 

Como delimitação espacial, considerei ainda prudente, centrar minha pesquisa 

entre os anos de 1850 a 1889, por ser o período que abrange o auge da economia 

cafeeira em Vassouras, sua decadência e, posteriormente, o fim da Monarquia no Brasil. 

Tal recorte possui características pertinentes a pesquisas na história da educação 

brasileira e especialmente na educação fluminense. 

 

As pesquisas na história da educação têm características que remetem 
à união de dois campos de conhecimento distintos, mas que 
estabelecem um diálogo fundamental para o entendimento da gênese 
dos processos educativos: a história e a educação (VASCONCELOS 
& FARIA, 2010, p.23). 
 

 
Nesse sentido, pode-se inferir que: 
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(...) reunir campos como a educação e a história, pesquisando suas 
conexões, especialmente a educação na história, a educação na 
sociedade e as relações explícitas entre sociedade e educação, 
significa também portar-se como o historiador e trazer para o íntimo 
do papel de educadores a investigação da educação em uma 
perspectiva histórica, contribuindo para o entendimento do modus de 
se pensar e fazer educação e de como essas concepções foram 
construídas nas relações sociais cotidianas presentes no interior dos 
vários espaços educativos (VASCONCELOS & FARIA, 2010, p.23). 
 

Assim sendo, escolhi como tema de investigação as possíveis relações entre as 

modalidades educacionais na Vassouras oitocentista: ensino público, ensino particular e 

educação doméstica, cuja metodologia descrevo a seguir. 

 

 

1.2. A METODOLOGIA E A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo que analisa registros 

históricos, possibilitando a compreensão da trajetória das práticas educativas no Brasil, 

mais precisamente em Vassouras, a partir da segunda metade do século XIX. 

Ao longo da investigação utilizo como fontes de pesquisa, documentos oficiais, 

egos-documentos, relatórios e principalmente, jornais e periódicos da região, sendo os 

mais conhecidos: O Vassourense e O Município. Ambos periódicos circularam no 

município de Vassouras em fins do século XIX e foram fundados pelo médico mineiro  

Lucindo Pereira dos Passos Filho. A primeira publicação do Vassourense ocorreu em 19 

de fevereiro de 1882. Periódico dominical ao preço de quarenta réis, das quatro páginas 

que compunham o impresso destaca-se o caráter informativo, contendo publicações 

sobre agricultura, folhetim, literatura e anúncios em geral. Devido aos constantes 

conflitos políticos na cidade, prudentemente, o fundador do jornal Passos Filho 

esclarece já no primeiro exemplar: 

 

 

Eis a razão do aparecimento do Vassourense. Elle apresenta-se ao 
publico desprovido de atavios, e sem pretenções. A imprensa em si já 
é um indício do progresso das localidades; é uma força que não se 
deve desprezar, antes aproveitar quando bem dirigida e honesta.Não 
se envolverá nas lutas partidárias, visto como não alça a bandeira de 
nenhum dos partidos militantes, não ficando por isso isento de tratar 
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dos problemas sociais, e de política em geral, a que nenhum cidadão 
deve ser estranho (VASSOURENSE, 19 de fevereiro de 1882, p.1). 

 

 

O citado periódico foi um dos principais meios de comunicação escrita de 

grande alcance e contribuiu para a circulação de ideias, bem como para a formação de 

opinião pública na sociedade vassourense, tornando-se fundamental fonte deste estudo. 

  Passos Filho também foi o fundador do jornal O Município, primeiro jornal a 

entrar em circulação em Vassouras, cujo número inicial saiu em 15 de junho de 187310.   

Os acervos consultados distribuem-se entre as instituições de guarda de 

documentos, detentoras dessas fontes: a Casa da Cultura Tancredo Neves, o Centro de 

Documentação Histórica (CDH), o Arquivo Histórico de Vassouras, a Casa da Hera11, e 

o Museu Histórico da Universidade Severino Sombra, localizados em Vassouras. A 

Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, contendo o mais rico acervo 

documental do Brasil, também teve importância fundamental na realização deste estudo. 

 Como referenciais bibliográficos, utilizei estudos de autores como Raposo 

(1935), que descreve sobre a memória e história de Vassouras, desde a origem do 

município até a fundação da Vila. Busquei na obra do brasilianista Stein (1985), o olhar 

estrangeiro que registra sobre o cotidiano da peculiar sociedade vassourense, as 

características das fazendas, a organização econômica e o estilo de vida dos fazendeiros 

e escravos. Analisei, ainda, os escritos de Medeiros (2002), Rocha (2002), Monteiro 

(2007), Capute (2011) e Lobo (2001) que são estudiosos contemporâneos e 

conterrâneos da cidade. Por meio dessas leituras pude averiguar in loco os efeitos do 

passado histórico ainda refletido nos dias atuais daquela região.  

 Também trouxeram uma importante contribuição à realização desse estudo, as 

pesquisas de Vasconcelos (2005) e Muniz (2013), que apresentam os processos 

educacionais no século XIX e suas modalidades, ora na Corte Imperial Brasileira, ora 

em Petrópolis, no Rio de Janeiro, oferecendo dessa maneira, significativos aspectos para 

o desenvolvimento desta investigação.  

                                                 
10 Seria interessante, em uma futura pesquisa, investigar a possível conexão entre esses jornais, 
analisando o pensamento do fundador e de seus colaboradores, inclusive intelectuais com quem matinha 
correspondência, como Olavo Bilac e figuras importantes que contribuíram com textos para o periódico 
como o escritor Machado de Assis. 
11 O Museu Casa da Hera, também conhecido como Chácara da Hera, é o melhor exemplo de habitação 
urbana de família rica durante o apogeu das plantações de café no vale do Paraíba do Sul. A última 
proprietária foi Eufrásia Teixeira Leite, filha de Joaquim José Teixeira Leite. 
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 Também utilizei como fonte, imagens de anúncios de colégios e professores 

particulares que ofertavam seus serviços nos jornais que circulavam periodicamente na 

cidade de Vassouras à época do Império Brasileiro, todavia, ao elencar registros 

iconográficos deve-se considerar a observação feita por Burke (2004). 

 

O uso de imagens por historiadores não pode e não deve ser limitado 
à “evidência” no sentido estrito da palavra (...) deve-se também 
deixar espaço para o que Francis Haskell denominou o impacto da 
imagem na imaginação histórica (BURKE, 2004, p.16). 
 
 
 

Entretanto, é importante ressaltar as dificuldades enfrentadas no processo de 

pesquisa, considerando que o Arquivo Histórico de Vassouras, acervo de 

responsabilidade do IPHAN12, detentor dos periódicos vassourenses oitocentistas 

manteve suas portas fechadas durante todo o ano de 2011 e meados de 2012, devido à 

falta de funcionários responsáveis pela manutenção do acervo. Infelizmente, não se 

conseguiu resultados producentes quanto à abertura do Arquivo, ao menos para 

pesquisa, ainda que minhas ações a esse respeito tenham se unido com as de outros 

colegas pesquisadores, redigindo inúmeras solicitações junto à Prefeitura e aos Órgãos 

competentes em Vassouras. Enfim, a inacessibilidade aos documentos prejudicou o 

andamento da pesquisa, considerando a importância dos mesmos para a presente 

dissertação. Contudo, tive o apoio de pessoas que realizam constantes investigações 

sobre Vassouras, e estas me deram suporte na medida de suas possibilidades. 

 O arcabouço teórico-metodológico que embasa e dinamiza as reflexões deste 

estudo se alinha com as produções historiográficas brasileiras acerca das formas de se 

compreender a implementação da educação no Império Brasileiro. Nesse sentido, pode-

se afirmar que esta dissertação é resultado de uma pesquisa bibliográfica e de campo. 

Ora bibliográfica, porque analisa as obras publicadas sobre a temática, ora de campo, 

porque houve pesquisa in loco dos documentos e espaços aos quais aqui me refiro. 

Deste modo, analisar as modalidades de ensino na Vassouras oitocentista exigiu 

um trabalho de intensa pesquisa, considerando a exiguidade de obras publicadas com o 

tema em questão. Ainda assim, para realizar a revisão bibliográfica identifiquei livros e 

artigos publicados nos quais os autores, em sua maioria, são conterrâneos de Vassouras, 

                                                 
12 IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
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que vivem ou viveram na cidade e que buscam compreender o contexto no qual estão 

inseridos. 

O levantamento efetuado da produção escrita sobre as modalidades educacionais 

em Vassouras refere-se a artigos, dissertações e teses, constituindo-se, em sua maioria, 

de trabalhos acadêmicos. Torna-se importante ressaltar que também analisei obras 

escritas sobre a cidade de Vassouras oitocentista sob a ótica dos estrangeiros, 

pesquisadores que em visita ao nosso país, fizeram estudos sobre a citada região. 

O problema de pesquisa, portanto, remete à análise das possibilidades 

educacionais da cidade de Vassouras, durante o período Imperial, priorizando o cenário 

em que coexistiram tais modalidades de ensino e as características das mesmas, ou seja, 

instrução pública, educação particular e educação doméstica. Cabe, ainda, destacar que 

em meados do século XIX, já existia no Brasil um processo educativo, realizado no 

interior das residências aristocráticas e burguesas, antes mesmo do estado oficializar em 

definitivo um controle sobre a educação no país.  

Vários autores realizaram estudos relevantes referentes às questões educacionais 

na esfera privada, dentre eles Lopes (2000), Louro (2008) e Vasconcelos (2005) que 

mapeou a estrutura do funcionamento da educação doméstica no Brasil, com suas 

peculiares características metodológicas e os perfis dos agentes que atuavam nas 

atividades de ensino. 

Vasconcelos afirma que a “Província do Rio de Janeiro era a que apresentava o 

maior número de registros e indicações do tema em questão” (VASCONCELOS, 2005, 

p.28). Então, parece ter sido na Corte Imperial, que houve a maior presença de 

preceptores, mestres e\ou professores e os registros em jornais daquela época indicam 

que havia uma crescente oferta e demanda para essas ocupações, tanto no Município 

Neutro da Corte, como nas cidades ascendentes do interior. Todavia, Vassouras deixou 

a desejar na questão da divulgação desse fato (como de tantos outros), devido à 

manipulação dos veículos de informação da época (periódicos e folhetins informativos) 

por parte das autoridades locais no século XIX (Anexo I). 13  

Com referência a essa circunstância, Raposo comenta: 

 

(...) se já naquele tempo existissem jornaes em Vassouras, 
poderíamos com elles elucidar os factos, mas infelizmente a imprensa 
entre nós foi demasiado tardia o que jamais se pode comprehender 

                                                 
13 Anexo I- Arrolamentos de periódicos de Vassouras demonstrando o quão tardio foi a inauguração dos       
mesmos na cidade. 
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com tão pujante progresso, a não ser explicando o facto pela 
harmonia deste burgo, onde todas as famílias poderosas eram 
inteiramente entrelaçadas pelos mais estreitos liames de 
parentesco (RAPOSO, 1935, p.148, grifo meu ). 
 
 

 Lamego (1963), também escreve sobre a questão do aparecimento tardio do 

jornal, motivada pela amizade entre as famílias 

 
Uma das mais singulares provas dessa união entre os vassourenses 
nos é dada pelo serôdio aparecimento da imprensa, que só ali surge 
em 15 de junho de 1873 com O Município, quando em todas as 
demais cidades e vilas fluminenses há muito que não a podiam 
dispensar. Em Campos, por exemplo, desde 1831 que numerosos 
jornais satíricos e políticos, da mera publicação romântica a sisuda 
gazeta comercial, proliferavam ( LAMEGO, 1963, p.148). 
 
 

E mais adiante o mesmo autor cita: 
 
 

(...) o aparecimento tardio da imprensa em Vassouras nasceu do mêdo 
das desarmonias que poderia ela trazer a uma sociedade em que eram 
todos amigos e parentes. Conta-se até que, um jornalista carioca, 
tendo procurado o Dr Joaquim Teixeira Leite, a fim de pedir-lhe um 
auxílio para a fundação de um jornal em Vassouras, teve a seguinte 
resposta: Dou-lhe tudo para que o senhor se vá embora e mude de 
idéia. Não queremos brigas (RAPOSO, 1939 apud LAMEGO, 1963, 
p.159). 
 
 

 Ainda, a respeito desse assunto, as autoras Falci e Melo (2012) também 

enfatizaram a ausência de uma imparcial imprensa periódica em Vassouras, referindo-se 

ao tardio jornal O Vassourense publicado no ano de 1882. 

  

Em 1882, o médico e jornalista Passos Filho iniciou a publicação do 
jornal O Vassourense, que dizia em seu editorial, que ao contrário 
de outras tentativas, seu jornal não seria favorável a este ou 
àquele partido, mas imparcial, a bem da verdade e da história da 
cidade (FALCI e MELO, 2012, p.50, grifo meu).14 
 
 

 Confere-se que a ausência de jornais em Vassouras foi uma circunstância 

singular na Província, entretanto, ainda que esse fato mereça uma análise mais 

abrangente, no presente estudo, não serão abordados explicitamente os motivos que 

possibilitaram tal situação. 

                                                 
14 Cf. informações em: Arrolamento de periódico sobre a Imprensa de Vassouras- RJ. 
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Assim, retomando a questão da educação oitocentista, a pesquisa assinala que 

inicialmente, apenas os “nobres” possuíam condições de manter os estudos dos filhos na 

casa, mas com o passar dos anos, uma classe média emergente, formada por pequenos 

comerciantes também vai aderir a essa prática, sendo beneficiada pela crescente oferta 

de estrangeiros que, no Brasil, empregavam-se em tais atividades. Todavia, aqueles que 

tinham a oportunidade de aprendizado eram poucos, como fica explicitado na opinião 

de Hebert H. Smith15, quando em meados do século XIX narrou em uma de suas 

correspondências, que “(..) era em pequena quantidade as famílias realmente boas, finas 

e educadas (...) para exercer influência no país” (SMITH, 1873 apud LEITE, 1984, p. 

78). 

De acordo com as fontes pesquisadas, observa-se que os relatos, principalmente 

estrangeiros, eram unânimes na opinião de uma má formação educacional no Brasil      

“(...) o pai e a mãe no Brasil vivem com os filhos ao redor e estragam-nos até onde 

podem (...)” (EDCUMBRE, 1886 apud LEITE, 1984, p.75). 

Também é importante mencionar que as observações acerca da educação no país 

já eram descritas oficialmente desde a metade do século XIX, em forma de relatórios 

semestrais, redigidos pelos presidentes das Províncias, com o objetivo de detalhar o 

andamento das questões e pendências quanto à instrução pública na Corte e arredores. 

Tais relatórios eram encaminhados à Assembléia Legislativa Provincial do Rio de 

Janeiro (VASCONCELOS e APOLARO, 2007).16 

Nesse sentido, transcrevem-se os escritos de Moacyr Primitivo, que pesquisou os 

relatórios da Província do Rio de Janeiro em 1835, quando o atual presidente era 

Joaquim José Rodrigues Torres: 

 

A despesa com a instrução pública fôra sem dúvida uma das mais 
justificadas (...). Força, porém, é confessar que não só a falta de uma 
autoridade especialmente encarregada de dirigir o ensino e fiscalisar 
os professores, mas ainda a carência, de pessoas suficientemente 
habilitadas para o magistério (PRIMITIVO, 1940, p.191). 

 

 

                                                 
15 Hebert H. Smith foi um naturalista norte americano que relatou suas observações acerca do cotidiano 
no Brasil, quando aqui esteve na década de 70 do século XIX. 
16 Esses relatórios também foram objeto de pesquisa de Vasconcelos (2008). Ver: VASCONCELOS, M. 
C. C. Pesquisas na história da educação: sujeitos, fontes e instituições In: VASCONCELOS, M. C. C; & 
FARIA, Lia C. M. de. (Orgs). Histórias de Pesquisa na Educação. Pesquisas na História da Educação. 
Rio de Janeiro: Quartet, 2010, p. 31,32.  
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Curioso é constatar que passados 40 anos, as reclamações registradas nos 

relatórios referentes à educação, que continuavam a ser endereçados à Assembléia 

Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, ainda possuíam semelhante conteúdo. 

 
Um dos principais problemas relatados é o descompasso entre a 
quantidade de escolas e a população em idade escolar (...). As escolas 
que existiam não acompanhavam o ritmo do crescimento populacional 
e os resultados obtidos do ensino não correspondiam aos propagados 
esforços e sacrifícios empregados para instruir a população (...). As 
escolas existentes registravam baixa frequência dos alunos, fato 
atribuído ao pouco interesse que a população tinha pela escola (...). 
Outro fator contribuía para a pouca frequência das escolas era a má 
constituição do magistério, que segundo o relator ‘para cujo 
sacerdócio, é força confessar, não abundam ainda as vocações 
pronunciadas’.17   
 

 
Desta maneira, apresentam-se algumas das problemáticas que cerceavam o 

desenvolvimento efetivo da educação no país, desde que a mesma fora instituída, 

embora houvesse uma relação íntima e essencial entre a consolidação do estado imperial 

e a implantação de uma política de instrução pública (MATTOS, 1987). 

Por outro lado, a presente pesquisa destaca que o estado sugeria uma 

padronização do ensino público e particular, à medida que estes eram inspecionados 

pelas autoridades provinciais, e as mesmas não reconheciam como correto a prática de 

ensino dos professores em que “cada um ensina como lhe agrada (...) e se limita a seguir 

a rotina daquilo que conhece melhor” (MACIEL, 1884 apud ALMEIDA, 2000).18  

Vale lembrar que essas questões não ficaram circunscritas ao período 

monárquico, afinal, à medida que a República se afirmava como sistema político, maior 

era a sua presença em todos os setores da sociedade, inclusive, o educacional. Nesse 

sentido, um dos problemas a serem equacionados estava, justamente, na intervenção 

estatal em assuntos que antes eram tutelados apenas pelo interesse privado ou 

doméstico, como nos sugere a citação a seguir: 

  

                                                 
17 VASCONCELOS, Maria Celi C. Relatórios da Instrução pública no Ano de 1874 endereçados à 

Assembléia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro: Questões e Contradições no Discurso Oficial. Em: 
http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/271MariaCeliVasconcelos_e_RaquelApolaro.pdf.Aces
so: 10/10/2012. 
18 Em 1884, o Ministro dos Negócios do Império, Francisco Antunes Maciel, escrevia sobre a necessidade 
de direcionar os estudos elementares até as mais altas classes de instrução superior. Cf. ALMEIDA, 
Ricardo P. A História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889): História e Legislação. 2 ed, EDUC, 
2000. p. 228. 
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O problema das relações entre Estado e a educação prende-se 
essencialmente à questão sobre quais os fatos que se devem deixar, no 
possível, à iniciativa e à conveniência voluntárias (portanto 
particulares) e quais os que devem cair sob a ingerência ou direção do 
público (AZEVEDO, 1958, p. 73). 
 

 
Assim sendo, considera-se que este é um assunto ainda pouco pesquisado e que 

não se esgota diante dos acervos existentes sobre o processo educacional fluminense 

nos oitocentos, que estão ainda à espera de outros “olhares” do historiador\educador, 

para fazer uma análise historicista do contexto e dos atores envolvidos.  

A escolha do tema, a seleção do objeto, os procedimentos metodológicos e a 

eleição das fontes, buscaram, portanto, traçar um panorama da educação na Vassouras 

oitocentista. As modalidades de educação pesquisadas e categorizadas neste estudo 

seguem o modelo proposto por Vasconcelos: 

 

Ensino público - refere-se àquele oferecido nas escolas mantidas 
pelo Estado ou por “associações subordinadas a este”. (...) também 
tratado como aquele praticado na “escola pública estatal.”  
Ensino particular - refere-se àquele que era oferecido nos colégios 
particulares ou na casa dos mestres, que recebiam crianças e jovens 
para ensinar-lhes os conhecimentos estabelecidos. 
Educação doméstica - era aquela que ocorria na Casa do aprendiz, 
na esfera privada, na qual os pais contratavam, mediante sua livre 
escolha, os mestre, os conteúdos e as habilidades a serem ensinados 
a seus filhos, no tempo e disposição exclusivamente determinados 
pela Casa. Essa modalidade de educação tinha como agentes, já 
caracterizados anteriormente, os professores particulares, os 
preceptores, os parentes ou agregados e, ainda, padres que 
ministravam aulas domésticas (VASCONCELOS, 2005, p.17). 

 
 
 

Nesta perspectiva, justifica-se o presente estudo, com a intenção de estabelecer 

diálogos, promover perguntas e respostas, mormente, levantar questões em busca da 

recomposição e reconstrução contextual de uma parte significativa da educação no 

Brasil oitocentista.  

Os anúncios publicados nos jornais de Vassouras do século XIX confirmam o 

uso frequente destas práticas de ensino pela sociedade, observando-se que, como ainda 

hoje, o acesso à educação de qualidade, na maioria das vezes, está intimamente ligado à 

condição social familiar do estudante. 

O texto dissertativo está organizado em duas partes. A primeira está dedicada 

aos antecedentes históricos da cidade de Vassouras, desde os primórdios do lugarejo, 
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passando pela urbanização da cidade, a formação dos grupos sociais, a importância da 

elite cafeicultora para o desenvolvimento econômico e cultural da sociedade até a 

decadência da região. A segunda parte trata da formação educacional em Vassouras, 

priorizando a coexistência das modalidades de ensino na época, a instrução pública 

oferecida pelo o Estado, demonstrando os problemas enfrentados pelos mestres que se 

dedicavam a essa prática; o ensino particular, geralmente acessível para a classe social 

mais abastada; e por fim, o ensino doméstico utilizado pela aristocracia rural  

Ao concluir o estudo, demonstra-se que a existência de colégios se deu a partir 

de 1835, graças a iniciativa dos próprios cafeicultores da região e a importância de 

Vassouras no contexto político do Brasil Império. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA CIDADE DE VASSOURAS 
 
 

 
O café, no Brasil moldou padrões sociais e econômicos do passado e 
do presente. A fazenda de café de meados do século XIX era a base da 
economia nacional: seu núcleo político, econômico e social. Na época 
do Império, ela mudou o centro político e econômico da Bahia e 
Pernambuco para o sul: primeiro a Província do Rio e, mais tarde, na 
República, o estado de São Paulo. Socialmente gerou uma nova 
aristocracia – os barões do café do Vale do Paraíba (STEIN, 1990, 
p.150 ). 
 

 
 

Analisar sinteticamente como era o contexto vassourense oitocentista, a 

correlação entre as famílias que formavam uma sociedade aristocrática, latifundiária e 

escravocrata, será o intento deste capítulo. Desta maneira, se realizará um breve retorno 

ao passado vassourense em busca dos cenários típicos do período imperial brasileiro.  

Ao pesquisar a origem e desenvolvimento de Vassouras, é imprescindível 

descrever a Vila de Paty do Alferes, onde, de fato, se inicia a história política daquela 

região, pois antes de Vassouras ter relevância, como a sede do município, foi Paty que 

ofereceu um espaço em seu lugarejo para abrigá-la. 

 

Eu, El-rei, faço saber que este alvará com força de lei virem, que aos 
4 dias do mês de setembro do ano de nascimento do Nosso Senhor 
Jesus Cristo de mil oitocentos e vinte, hei por bem criar no sobredito 
lugar de Paty do Alferes que terá por termo todo o território entre as 
vilas São João do Príncipe e de São Pedro de Cantagallo, limitando-
se por norte pela serra da Mantiqueira e pelo rio Parahybuna, e ao sul 
pelo surgimento da serra do Mar e cordilheira do Tangoá, ficando 
porém excluído do mesmo a freguesia de Nossa Senhora de Valença 
que já foi servida mandar erigir em Vila.19 
 
 

Segundo Ignácio Raposo, a decisão de D. João VI, apoiada pela mesa do 

Desembargo do Paço, justificava-se pelo território do local ser plano e central, além de 

que ali existia um cruzamento de estradas de duas freguesias, sem contar, que as 

habitações que ali já se achavam, formavam uma espécie de arraial com habitações e 

proporções vantajosas para novos edifícios e próprio para o assentamento da Igreja 

Matriz (RAPOSO, 1935, p. 05). 
                                                 
19 Alvará de criação da Vila de Paty do Alferes, 4 de setembro de 1820. Apud  PIRES, Fernando Tasso 
Fragoso. Antigas Fazendas de Café da Província Fluminense. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 
p.14/15. 
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O mesmo autor afirma que a Câmara de Paty foi formada por dois juízes, três 

vereadores e um procurador do Conselho, almotacés20, dois tabeliães do público e um 

alcaide21 com seus auxiliares, e competiam aos vereadores às funções administrativas, 

podendo tomar cada um deles uma atribuição especial, dividindo entre si os diferentes 

cargos.  

A seguir, elevada à Vila em 1820, apesar da pompa com que foi fundada, Paty 

do Alferes, continuou crescendo apenas dentro dos limites das grandes fazendas e não 

houve interesse pelo desenvolvimento urbano. Quando a sede foi transferida em 1833, 

para a Vila de Vassouras, a nobreza rural patyense permaneceu atuando ativamente na 

política.   

Por outro lado, acredita-se que um dos principais motivos para a transferência da 

sede do município de Paty para Vassouras foi devido à lentidão do desenvolvimento da 

região, afinal, a Vila de Paty do Alferes permanecia com as poucas casas que ali se 

encontravam desde sua origem.  Obviamente que houve a tentativa de manter a sede em 

Paty, e então, foi formada uma nova administração do poder público, já que a anterior 

demonstrava seu desânimo em tratar dos interesses da região. “Empossada essa nova 

administração, continuaram-se os trabalhos tendentes a transformar o logarejo em Villa 

prospera e decente. Marchavam as cousas com a morosidade própria dos sertões (...)”  

(RAPOSO,1935, p.09). 

A povoação não crescia em Paty do Alferes, diferentemente das fazendas do 

município que se desenvolviam prosperamente, destacando-se entre elas as da Freguesia 

e da Maravilha, que pertenciam ao capitão-mór Manoel Francisco Xavier. 

 

(...) mesmo depois de instalada a Vila, e eleitos os seus 
administradores, continuaram por vários anos a briga e as intrigas 
entre a gente de Xavier e de Paty, sufocando e entravando a Vila 
nascente (...) Com o tempo, começa a infiltrar-se e fazer parte da 
Câmara, fazendeiros da zona de Sacra Família e de Pau Grande, como 
Ambrósio de Souza Coutinho, os Gomes Ribeiro de Avellar, os 
Corrêa e Castro e os Teixeira Leite (TELLES, 1968, p.17). 
 

 

 Assim, observa-se que o interesse de alguns fazendeiros de Paty se encontrava 

mais no crescimento das fazendas, do que na ampliação da Vila, até mesmo porque, no 

                                                 
20 Funcionário de confiança dos “Concelhos na Idade Média” (equivalente a um oficial municipal) 
responsável    pela  fiscalização de pesos e medidas e da taxação dos preços dos alimentos. 
21  Autoridade máxima de um município, prefeito. 
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local desta, havia terreno propício para o desenvolvimento de algumas atividades 

agrícolas. 

Conforme indica Monteiro (2007), as desilusões em relação ao desenvolvimento, 

a permanência da letargia na sede do município em Paty do Alferes e a entrada de 

fazendeiros de diferentes lugares na Câmara colaboraram para que os vereadores 

votassem pela transferência da sede do município para Vassouras, já que naquele ano, 

de 1832, o Ministério de Justiça endereçou a todas as Vilas um questionário a respeito 

de assentamentos e possíveis transferências de sedes de município. 

 A escolha do local para a construção da Vila e posterior cidade de Vassouras, 

não foi algo impensado, todo o processo foi cheio de intencionalidades, particularmente 

com a formação de uma rede clientelista22, constituída pelos laços de parentesco das 

famílias Teixeira Leite, Almeida e Corrêa e Castro. A transferência da sede de Paty foi 

aprovada por consenso, devido à influência dessas famílias, e logo, a Vila de Vassouras 

tornou-se a sede do município.23 

  

(...) O decreto de 15 de Janeiro de 1833, promulgado pela regência 
trina composta de Francisco de Lima e Silva, José da Costa Carvalho 
e João Bráulio Muniz, referendado pelo ministro do Império Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro, dispoz - Fica extincta a Villa do Paty 
do Alferes, e em seu logar erecta a Villa e a povoação de Vassouras, 
comprehendendo no seu termo as freguezias de Sacra Família e Paty 
do Alferes (RAPOSO, 1935, p.16). 
 

 
Dessa forma, por decreto ficou declarado que a Vila de Paty do Alferes, cabeça 

do respectivo distrito eleitoral passou a prerrogativa para Vassouras, a qual possuía uma 

“pittoresca povoação (...), agraciada agora com a categoria de Villa” (RAPOSO, 1935, 

p.17). 

No mês seguinte, o ministro da Justiça Honório Hermeto Carneiro Leão, firmava 

um decreto em que dividia a Província do Rio de Janeiro em seis comarcas, pertencendo 

Vassouras a de Cantagalo que compreendia os termos de igual nome, de Nova Friburgo 

e de Paraíba do Sul. 

                                                 
22 Prestação ou recebimento de favores políticos, geralmente de natureza eleitoral, em troca de benefícios 
pessoais ou de um grupo.  
23 MONTEIRO, Ângelo Ferreira. Vassouras; Origem do povoado até o centenário de elevação à cidade. 
Disponível:http://www.uss.br/pages/revistas/revistamosaico/V3N22012/pdf/002Vassouras_origens_do_P
ovoado.pdf. Acesso: 21/04/2013 



 30 

Ainda é importante observar que o município de Vassouras, como era comum à 

época, dividia-se em freguesias.24 Segundo Monteiro (2007), de acordo com o 

recenseamento da população em 1850, a Vila de Vassouras congregava três freguesias: 

a da Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, Nossa Senhora da Conceição de Paty 

do Alferes e Sacra Família do Tinguá, contendo um total de 28.638 habitantes, sendo 

que apenas 33% da população era livre, como demonstram os Quadro 1 e 2 a seguir: 

 

 

Quadro 1- População livre do município de Vassouras em 1850. 
 

 
 

Brancos 
 

Indígenas 
 

Pardos 
 

Pretos 
 

Freguesias 

H M H M H M H M 

 
Total 

 
N. S. Conceição de Vassouras 
 

1227 823 1 2 484 408 185 161 3.291 

 
N. S. Conceição do Paty do 
Alferes 
 

826 566 0 0 714 625 148 161 3.040 

 
Sacra Família do Tinguá 
 

1167 742 3 0 572 459 81 73 3.097 

 
Total 
 

3.220 2.131 4 2 1.770 1.492 414 395 9.428 

 
 
Fonte: Recenseamento da População da População da Província d Rio de Janeiro feito em 1850 
- Anexo ao Relatório do Vice-Presidente de Província de 1851. Apud: - MONTEIRO, Ângelo 
Ferreira. Redes de Sociabilidade em Vassouras no Século XIX: O caso Benatar. Vassouras, RJ: 
Ed. Autor, 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Termo utilizado em Portugal e comumente usado no Brasil para substituir a expressão Paróquia. 
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Quadro 2- População escrava do município de Vassouras em 1850. 
 
 

 
Pardos 

 
Pretos 

 
Freguesias 

H M H M 

 
Total 

 
N. S. Conceição de Vassouras 
 

137 154 4.383 2.121 6.795 

 
N. S. Conceição do Paty do 
Alferes 
 

137 146 5.559 2.607 8.449 

 
Sacra Família do Tinguá 
 

87 70 2.237 1.572 3.966 

 
Total 
 

367 370 12.179 6.300 19.210 

 
 
Fonte: Recenseamento da População da Província d Rio de Janeiro feito em 1850 - Anexo ao 
Relatório do Vice-Presidente de Província de 1851. Apud: - MONTEIRO, Ângelo Ferreira. 
Redes de Sociabilidade em Vassouras no Século XIX: O caso Benatar. Vassouras, RJ: Ed. 
Autor, 2007. 

 

Ao verificar o censo populacional de 187225, nota-se o crescimento geográfico 

do município, considerando que o mesmo passara a administrar mais duas freguesias, a 

de Santa Cruz dos Mendes e a de São Sebastião dos Ferreiros, elevando sua população 

para 39.253 habitantes, ou seja, um aumento de 37,07% comparado ao censo de 1850, 

como se constata no Quadro 3 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 O intervalo de 20 anos justifica-se pela insuficiência de dados encontrados em anos anteriores. 
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Quadro 3 - Recenseamento da população de Vassouras, 1872. 

 

Livres Escravos  

Paróquia 
H M Total H M Total 

Total 

Geral 

Nossa Senhora da Conceição 2.474 1.987 4.461 3.632 2.571 6.203 10.664 

N. S. da Conceição do Paty 

do Alferes 

3.361 2.992 6.353 4.567 3.520 8.087 14.440 

Sacra Família do Tinguá 2.341 2.160 4.501 891 751 1.642 6.143 

Santa Cruz dos Mendes 965 682 1.647 961 732 1.693 3.340 

São Sebastião dos Ferreiros 1.223 900 2.123 1.428 1.115 2.543 4.666 

TOTAL 10.364 8.721 19.085 11.479 8.689 20.168 39.253 

 
Fonte: Recenseamento, 1872. Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica. 
Disponível em: www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/índex.html. Acesso: 17/01/2013. 

 

 

Analisando os Quadros 1 e 2, constata-se que em 1850, somente na Freguesia de 

Nossa Senhora da Conceição, viviam 10.086 habitantes sendo que  6.795 eram escravos 

e somente 3.291 eram livres, ou seja, os dados demonstram o uso ostensivo da mão de 

obra escrava no cultivo do café nesse período.26 

Ao observar o Quadro 3, nota-se que em 1872, houve aumento da população 

livre, contudo o número ainda não superaria o de escravos.  

 

 

 

                                                 
26 A expansão cafeeira no Vale do Paraíba, com o uso extensivo do solo e do contigente de mão de obra 
escrava, chegou ao auge nas décadas de 1850 a 1870. Impulsionada pela crescente demanda externa de 
café do período, a exportação do produto passou de 51,7% para 56,8%. Isso significou um aumento em 
libras de 55,4 milhões para 116,6 milhões, repercutindo, sobretudo, nos custos da mão de obra. O preço 
do escravo adulto, que em meados da década de 1850, na cidade do Rio de Janeiro, girava em torno de 
500 mil-réis (500$000), na década seguinte chegou a mais de um conto de réis (1:000$000), ou seja, um 
aumento de 100%. Cf. GUIMARÃES, Carlos Gabriel. O Café e a conta. Revista de História da Biblioteca 
Nacional. Ano 5, N.57, junho 2010, pgs. 24 -26. 
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2.1. A urbanização de Vassouras 

 

O presente tópico se propõe a mostrar um pouco da história e do estilo de vida 

dos condes, viscondes e barões do café de Vassouras, em meio ao cenário urbano da 

cidade. Ao caminhar pelas ruas de Vassouras, nota-se que o principal eixo é a rua barão 

de Vassouras, onde se destacam as residências do barão de Massambará, do barão de 

Vassouras, do visconde de Cananéia (atual Paço Municipal) e do barão do Ribeirão. 

Dentre os lugares que remetem ao passado imperial está o Museu da Casa da 

Hera, excelente exemplo de residência urbana da elite cafeicultora do século XIX, que 

pertenceu à conhecida família Teixeira Leite. 

 
Joaquim José Teixeira Leite27 e seus irmãos foram fazendeiros de 
café, sendo que ele, por sua formação universitária, dedicou-se ao 
comércio na Casa Comissária Teixeira Leite & Sobrinhos. Ele é 
considerado pela historiografia um dos maiores incentivadores do 
desenvolvimento ferroviário nacional, pela sua ação na criação da 
Estrada de Ferro Pedro II, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Foi 
comendador da Ordem da Rosa, membro destacado da Câmara 
Municipal de Vassouras e representou, durante várias legislaturas, os 
interesses de Vassouras na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro 
(CAPUTE, 2011, p.41). 

 

No centro da cidade, ao lado da casa do barão de Itambé, destaca-se a Praça 

Campo Belo, onde se localiza o Chafariz Monumental, e junto à citada praça está a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, simbolizando a presença do catolicismo 

desde a criação do povoado. Marco do centro histórico da cidade, essa praça foi 

construída entre 1835 e 1857, por iniciativa do barão de Campo Belo. O Chafariz 

Monumental foi construído em 1846, para servir de fonte d’água para a Vila de 

Vassouras, tendo sido projetado pelo arquiteto espanhol Joaquim Soto Garcia de La 

Vega. Ao entorno da praça encontram-se inúmeras palmeiras imperais e diversos 

casarões datados do século XIX, que reforçam o ambiente clássico oitocentista. A 

                                                 
27 Joaquim José Teixeira Leite (1812-1871), advogado, diplomado pela Faculdade de Direito de São 
Paulo, foi um grande comissário de café, atuando na compra/venda e financiamento da lavoura cafeeira 
regional. Ana Esméria Correa e Castro, sua esposa, descendia da poderosa família Correa e Castro, 
possuidora da fazenda Secretário. As duas famílias chegaram às terras fluminenses vindas de Minas 
Gerais, enriquecidas com a exploração aurífera dessa região, cuja colonização foi impulsionada pela 
abertura do Caminho Novo de Garcia Rodrigues, na rota do ouro das Gerais no século XVIII, e pela 
abertura da Estrada da Polícia, que ligava Cuiabá ao Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX. 
FALCI e MELO. Riqueza e emancipação: Eufrásia Teixeira Leite. Uma análise de gênero. Estudos 
Hist6ricos. Rio de Janeiro. N. 29, 2002, p. 169. 
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seguir, na Figura 1, vê-se o Chafariz Monumental em primeiro plano e a Matriz Nossa 

Senhora da Conceição ao fundo. 

 

 

             

 

Figura 1 - Chafariz Monumental e Matriz, localizados na Praça Campo Belo, 
Vassouras, RJ. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 
 
 

Todavia, cabe ressaltar, que a sociedade vassourense teve características próprias 

quanto à sua formação. 

 

Não houve, propriamente, correntes de povoamento no sentido de 
agrupamentos da mesma religião, falando a mesma língua, sujeitos a 
uma disciplina, obedecendo a cláusulas de contratos de colonização, 
como ocorreu em Nova Friburgo e Petrópolis. Foram indivíduos ou 
famílias originárias do país, acrescidos do elemento africano, nato, ou 
deste descendente. Estrangeiros28 houve, naturalmente, os 
portugueses em maior número, que vieram fixar-se no município 
como agricultores, comerciantes e profissionais de vários ofícios, 
necessários ou usuais, como em todos os povoados: ferreiros, 
carpinteiros que se desdobravam em marceneiros, ferradores, 
pedreiros, oleiros, etc., ou os que exerciam  profissões liberais, 

                                                 
28 “(...) Acentua-se a imigração. Em 1842, ali se estabelecem cerca de 150 estrangeiros de várias 
nacionalidades, principalmente portuguêses, franceses e alemães, dando origem a inúmeras famílias" 
(LAMEGO, 1963, p.141). 
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médicos, engenheiros e agrimensores29, professores etc (BRAGA, 
1975, p. 18) (Anexo B). 30 
 
 
 

Assim, historicamente, a antiga Vila de Vassouras se tornou a maior  

exportadora de café da região, o que proporcionou riquezas ao Império Brasileiro. 

Como consequência, no decorrer do século XIX, notáveis personalidades residiam nesta 

localidade, como José de Avelar e Almeida, o barão do Ribeirão, a família Werneck, e a 

mais conhecida na atualidade Eufrásia Teixeira Leite31, neta paterna do barão de Itambé 

e neta materna do barão de Campo Belo, cujas relações com Joaquim Nabuco32, dão 

uma ideia da importância de Vassouras também no cenário político brasileiro.  

Mas tudo começou de forma bastante insipiente, para patrimônio da Vila foram 

concedidas duas sesmarias33 e ali deveria ser construído um pelourinho, casas para a 

Câmara, cadeia e outras oficinas (BRAGA, 1975, p.6). Na época, mediante a criação da 

Vila de Vassouras, trataram de levantar rapidamente o pelourinho, afinal este era o 

símbolo de autoridade numa sociedade escravocrata, sendo assim, “perante grande 

número de pessoas, foi inaugurado o triste monumento às 9 horas da manhã do dia 15 

de março de 1833 com a presença das auctoridades locaes” ( RAPOSO, 1935.p.18). 

Segundo o autor, nesse mesmo dia, com a chegada do juiz de Direito de Cantagalo, 

efetivou-se o momento solene, com vivas de todos os lados vindos da população, 

somados aos foguetes que estouravam no céu. 

 

O juiz que se encontrava então vestido da sua toga de magistrado 
subiu a escadinha que servia de base ao triste monumento, e, logo 
após uma longa salva de palmas, declarou inaugurada a Villa de 
Vassouras, terminando a sua ligeira allocução, conforme se usava 

                                                 
29  Função de medir campos, propriedades rurais e faz cálculos de áreas. 
30  Anexo B- Relação de estrangeiros que viviam em Vassouras, no ano de 1872. 
31 Ver LAGE, Cláudia. Mundos de Eufrásia: a história do amor entre a incrível Eufrásia Teixeira Leite e 

o notável Joaquim Nabuco. Rio de Janeiro: Record, 2009. FALCI, Miridan Britto e MELO, Hildete 
Pereira. A Sinhazinha Emancipada: Eufrásia Teixeira Leita ( 1850 - 1930) - A paixão e os negócios na 

vida de uma ousada mulher do século XIX. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2012. QUEIROZ, Eneida. A 

mulher e a Casa: a paixão de uma historiadora pelo romance entre um senhora de escravos e um 

abolicionista. Rio de Janeiro: Baraúna, 2013. 
32 Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, historiador, jurista, diplomata e ensaísta foi um dos 
grandes tribunos e teóricos do movimento abolicionista brasileiro. Nabuco marcou profundamente o 
cenário político nacional com sua atuação abolicionista no Parlamento e na imprensa brasileira nos anos 
compreendidos entre 1878 e 1888. Coincidentemente, estes foram os mesmos anos em que viveu a 
intensa paixão com Eufrásia Teixeira Leite, esta era pertencente a família nobre de Vassouras, investidora 
financeira e filantropa brasileira. Deixou em testamento uma fortuna cuja maior parte foi legada a 
instituições assistenciais e educacionais da cidade de Vassouras ( FALCI e MELO, 2012, p. 62). 
33 Distribuição de terras destinada à produção agrícola. 
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n’aquella época, com um forte viva a Sua Magestade o Snr. Imperador 
e Defensor Perpetuo do Brasil! (RAPOSO, 1935, p.18). 
 

 
Em 1870, o mesmo pelourinho já havia ruído, devido a sua frágil estrutura feita 

de tijolos e não de pedras, como era o comum na época, entretanto, o autor nos indica 

que também nas sedes das freguesias de Sacra Família e Ferreiros, os fazendeiros 

haviam construído às próprias custas pelourinhos particulares para castigo dos escravos. 

 A referida Câmara de Vassouras passou a funcionar em 20 de março de 1833, 

ou seja, um mês após a nomeação da Vila. De acordo com estudos referentes ao 

progresso da região, verifica-se que tão logo Vassouras foi elevada a Vila, os trabalhos 

de arruamentos foram iniciados. 

A rapidez na construção das casas e sobrados estava relacionada ao regulamento 

da Irmandade Nossa Senhora da Conceição34, que exigia a construção do imóvel em um 

tempo pré-determinado e, a não observância dessa norma, poderia levar o foreiro35 à 

perda do terreno. 

Entretanto, dentre as maiores dificuldades enfrentadas pelo povoado, a principal 

era o abastecimento d’água, e somente anos após a criação da Vila de Vassouras foi que 

a Câmara nomeou a primeira comissão destinada a estudar a questão. Assim, na sessão 

de 8 de agosto de 1837 uma comissão orçamentária solicitou ao governo provincial a 

quantia necessária para a construção de uma fonte e, para a felicidade dos vassourenses, 

o governo cedeu a verba solicitada. Porém, com o crescimento da população, aumentava 

também a necessidade de abastecimento d’água e em 1846 construiu-se o “Chafariz 

Monumental”, situado à frente da Igreja, cujo monumento foi visitado em 1848 pelo 

Imperador D. Pedro II ( ROCHA, 2002, p.03). 

Quando D. Pedro II esteve em visita ao “Chafariz Monumental”, ele próprio 

doou uma quantia para a construção de outro similar, objetivando o aumento do volume 

de água. O mesmo se encontra ainda hoje na Praça Sebastião de Lacerda, atrás da Igreja 

Matriz, embora, não funcione mais. 

 Para iniciar a edificação do novo chafariz foi feita a retirada da pedreira 

existente atrás da Igreja, permitindo assim, a abertura de uma rua e, no final desta, havia 

o Cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, o único da Vila ao longo do 

século XIX. Entretanto, com o passar dos anos, o cemitério também se tornou um 

                                                 
34 Primeira Irmandade formada em Vassouras, no ano de 1823. 
35 Pessoa que, através de contrato, tem direito ao uso de um prédio ou terreno. 
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problema, sendo motivo de acirradas contendas entre os vassourenses, já que era 

considerado foco de propagação da febre amarela, como se averiguou em periódicos da 

época. 

 

Tendo o cemiterio quatro mil duzentos e trinta e dous metros 
quadrados recebeu em trinta annos seis mil e oito cadaveres (...) 
tratando-se de saber se o cemiterio da Irmandade da Conceição, 
interdicto por ser considerado um dos fatores da terrivel epidemia de 
febre amarella (O VASSOURENSE, 3 de março de 1884, p.2). 
 

 
Conforme a investigação feita nos jornais da época, O Vassourense e O  

Município verifica- se que a criação de um novo cemitério era há muito solicitada pela 

população, pois o único existente era o da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

que se encontrava aglomerado de corpos sepultados, se tornando uma questão de 

salubridade pública. 

Após o noticiário supracitado, as autoridades responsáveis decidiram fechar em 

definitivo o local, como cita a transcrição a seguir: “O fechamento perpétuo do 

Cemitério da Conceição, bem como o seu aterramento, são as únicas medidas 

consentâneas com o bom senso e a boa regra hygienica” (O VASSOURENSE, 3 de 

março de 1884, p.3). 

 Essa alternativa drástica por parte do governo municipal é compreensível à 

medida que se constata a gravidade da epidemia de febre amarela, também chamada na 

época de “febre vassourense”, ocorrida nos anos de 1880 e 188136. A preocupação do 

retorno da doença assolaria constantemente os cidadãos daquele lugar. Eram comuns 

noticiários que evidenciavam a tentativa de despreocupar a população quanto ao retorno 

da infecção, como se nota pelo conteúdo da afirmativa a seguir: “(...) Asseguramos que 

o estado sanitário de Vassouras é excellente, e que nem há probabilidade de que 

appareça aquí outra epidemia” (O VASSOURENSE, 17 de agosto de 1883, p.1). 

Em meio às preocupações das autoridades locais com procedimentos mais 

eficazes para o saneamento da cidade faziam-se crescentes os melhoramentos da região. 

Indubitavelmente, verificar-se-á que para efetivar o desenvolvimento da infra-estrutura 

em Vassouras, contava-se sempre com as mesmas personalidades, como os Teixeira 

Leite, os Corrêa e Castro, os Werneck, entre outros de nomes conhecidos, que se 

                                                 
36 O primeiro caso de febre amarela na cidade apareceu no dia 03 de abril de 1880 (...). Dada como 
extinta em julho. Entretanto em janeiro de 1881 retornaram as ocorrências de casos fatais. Ver Anexo C.  
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destacavam em iniciativas, na tentativa de solucionar as pendências da Vila, 

considerando os interesses políticos e econômicos que norteavam tais ações. 

Como já mencionado, em 1848, o monarca D. Pedro II, também prestigiou a 

região com sua presença, o que se verificou entre as missivas regulares que mantinha 

com a sua esposa: 

 

Cara Tereza, 
Estimo que tenhas passado bem como as pequenas, graças a Deus sei 
que gozam de saúde (...). Ontem à noite houve aqui um grande baile 
que durou até as duas horas da manhã, reunindo-se quarenta senhoras 
bem trajadas e muitos homens (...). Essa tarde vou passear pela Villa, 
como ontem já o fiz, e ver o que houver digno de ser examinado e 
amanhã às quatro horas depois de ouvir a Missa, parto para a Fazenda 
do Marquês de São João Marcos, onde me pretendo demorar até o dia 
25 (...).37  
 
 

 Vale ressaltar a participação feminina no citado evento “(...) reuniu-se quarenta 

senhoras bem trajadas e muitos homens (...)”. Numa sociedade interiorana, em que as 

escolas passaram a existir a pouco mais de uma década, é razoável considerar que as 

“moiçolas” pertencentes à elite rural tivessem sua aprendizagem realizada na própria 

casa. 

 
A educação doméstica, ou seja, a aprendizagem realizada na própria 
casa, com o auxílio de parentes ou do pároco local, foi a primeira forma 
encontrada pelos pais, no Brasil oitocentista, para educar seus filhos, 
especialmente as filhas mulheres, sem ter de expô-las aos perigos do 
contato com outras crianças ou a rua. Portanto, pode-se afirmar que a 
educação doméstica foi a modalidade inicial, reconhecida para o 
ensinamento de meninos e meninas no período indicado (...) em um 
país que começava a habituar-se ao convívio social feminino, por meio 
de reuniões, saraus, encenações públicas, teatros, bem como a 
possibilidade de acesso a livros e à literatura mais diversificada, 
incluindo-se os pioneiros jornais locais (...)( VASCONCELOS, 2010, 
p.69).38 

 
 

 A respeito da  visita do Imperador pelo interior da Província do Rio de Janeiro, o 

escritor Wanderley Pinho (1959) também oferece as seguintes informações referentes à 

importância da ostentação como mostra de fidalguia: Os magnatas rurais, os barões 

                                                 
37 O Imperador D. Pedro II escrevia à Imperatriz Tereza Cristina, de Vassouras, numa das paradas na 
viagem que realizou pela Província fluminense no verão de 1848. Cf. MAUAD, Ana Maria. Imagem e 
Auto Imagem do Segundo Reinado. In: ALENCASTRO, Luíz Felipe. História da Vida Privada no Brasil: 
A Corte e a modernidade nacional. São Paulo: Cia das Letras, 1997.p.182-183. 
38 Cf. VASCONCELOS, Maria Celi. A educação Feminina no Brasil Oitocentista: a mãe e mestra. 
Revista Gênero. Niterói: EdUFF, V.11, n.1, 2010, p.65-80.  
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ricos puseram todo o esmero nas recepções que festejaram o juvenil imperante. Eram 

jantares fartíssimos, em louças e baixelas de preço (...)(PINHO, Wanderley, 1959, 

p.118). 

 Raposo conta que quando D. Pedro II visitou Vassouras, se hospedou na casa do 

vereador Pedro Corrêa e Castro (futuro barão de Tinguá), e o evento era tão importante 

que o anfitrião reformou e mobiliou a casa às próprias custas para receber de maneira 

adequada Sua Majestade. Esta informação é corroborada de acordo com os estudos de 

Vianna de Castro: 

 
 Laureano Corrêa e Castro se chamava o Barão de Campo Belo. Era 
seu irmão o Barão de Tinguá, Pedro Corrêa e Castro, então 
proprietário da melhor casa da cidade, que hospedou D. Pedro II, em 
1848, onde recebeu o monarca fidalgo tratamento, chegando o Barão 
ao requinte de reorganizar a sua biblioteca, a fim de proporcionar boa 
leitura à Sua Majestade, pondo à sua disposição mais de mil volumes 
(CASTRO, 1961, p.11). 

  
 
 

As mudanças nos espaços físicos vassourenses, para o grande evento relacionado 

à visita do Imperador ocorreram não somente no interior das residências que seriam 

visitadas por este, mas também nas áreas externas. As ruas foram enfeitadas 

caprichosamente para o singular evento, e a população aguardou ansiosamente pela 

chegada de D. Pedro II. 

 

Á noite a illuminação feerica da Villa excedeu a espectativa dos seus 
próprios habitantes. Um arco triumphal, caprichosamente construido 
no meio da praça, illuminou-se todo, offerecendo o mais lindo aspecto 
que se podia esperar n’aquelle tempo, revestiu-se de lampadass 
multicores a fachada da matriz, cobriu-se todo de luzes surpreendentes 
o chafariz do jardim, e os dous fortes levantados especialmente para 
salvar a entrada do Imperador, tomando a forma de Castello, 
engalanaram-se de lanternas das mais variegade (sic) cores, 
annunciando que a alma vassourense rebentava de alegria em todo o 
seu vigor de povo consciente do seu poder, seguro dos seus brazões, 
conscio do seu destino (RAPOSO, 1935, p.72). 
 

  

 Segundo Mauad (1998), a visita de D. Pedro foi noticiada no Jornal do 

Commercio, mesmo porque o propósito da divulgação das idas do Imperador em 

diferentes rincões era justamente o de reforçar os laços entre a Corte e o interior da 

Província. 
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  Logo após a solene presença do Imperador Pedro II e o recebimento do título 

de barão do Tinguá39, Pedro Corrêa e Castro iniciou a construção de um hospital às 

próprias custas, a conhecida Santa Casa de Misericórdia de Vassouras, que começou a 

funcionar em 2 de dezembro de 1853. 

 

Illmo. Sr. Havendo-me S.M. o Imperador condecorado com o título 
de Barão do Tinguá, com grandeza, e querendo eu por alguns meios 
ser útil á minha freguezia, tenho a honra de offerecer à Camara 
Municipal l10:000$  para se fazer nesta Villa, debaixo da direcção da 
mesma Camara, uma Casa de Caridade, recebendo de mim aquella 
quantia em prestações á proporção das despezas, que se forem 
fazendo. Vassouras, 15 de outubro barão do Tinguá (PINTO, 1935, p. 
77). 
 

 
 Todavia, o hospital foi concluído antes da criação de uma instituição que o 

administrasse. Nesse ínterim, a Câmara Municipal alegou que não poderia se incumbir 

do serviço de administração e a já existente Irmandade de Nossa Senhora da Conceição 

também não quis assumir tal compromisso. 

Assim sendo, haja vista a necessidade de um corpo administrativo para a 

manutenção do hospital, logo, foi criada em 1853, a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Vassouras.  No entanto, a recém-criada Irmandade necessitava de 

recursos para a administração e funcionamento do hospital e foram os neófitos da 

recente Irmandade que colaboraram com a quantia mínima de cem mil réis. 

 

(...) o provedor Barão de Tinguá remio-se com quinhentos mil réis, e 
obrigou-se a dar, durante a sua vida, a pensão de igual quantia, 
annualmente. O mesmo encargo tomou o Irmão Laureno Corrêa e 
Castro (Barão de Campo Bello), pela quantia de cem mil réis. O 
thesoureiro (Barão de Vassouras) remio-se com a quantia de um 
conto de réis. O Escrivão Teixeira e Souza procedeu da mesma forma 
com a quantia de duzentos mil réis. Os médicos Drs. Antônio 
Lazzarini, Joaquim Eduardo Leite Brandão, Antônio José Fernandes 
e José Ricardo Nunes offereceram os seus serviços gratuitos, que 
foram acceitos, servindo cada um o seu mez (...) (PINTO, 1935, p. 6). 

  
 

 

                                                 
39 É impossível escrever-se a respeito da Santa Casa de Misericórdia de Vassouras sem que sejam logo 
destacados os nomes de Pedro Corrêa e Castro (Barão do Tinguá), Francisco José Teixeira Leite (Barão 
de Vassouras) e Francisco José Teixeira e Souza. Se o primeiro tocou a glória de ser o fundador, e como 
tal reconhecido por todos e pelos poderes da epocha, o segundo, constituiu-se o guarda do patrimonio e o 
terceiro do arcchivo. E esses três homens, nem um só dia, desde eleita a primeira mesa administrativa, até 
a morte, deixaram de occupar seus cargos: Provedor, Thesoureiro e Escrivão (...) (ALMEIDA apud 
ROCHA, 2002, p.5). 
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Os Irmãos da Santa Casa, Joaquim José Teixeira Leite e Domiciano Leite 

Ribeiro (futuro barão de Araxá), foram os responsáveis pelo Regimento Interno do 

hospital, e com suas ações atuaram vigorosamente na área de saúde. 

  As atividades de lazer e cultura são outros aspectos referentes ao 

desenvolvimento urbano de Vassouras que vale ressaltar no contexto histórico da 

cidade. De acordo com os estudos de Isabel Rocha, responsável pelo Escritório Técnico 

de Vassouras (IPHAN), os passatempos ficavam, na maioria das vezes, por conta do 

empreendedorismo do israelita Benjamim Benatar, que em 1857 fundou a “Casa de 

Bailes” para os divertimentos da mocidade local, sem contar que o próspero 

comerciante atuava também nos ramos de hospedagem, padaria e bilhar (ROCHA, 

2002). 

Já no que se refere ao aspecto cultural, foi iniciado, naquele ano, a construção de 

um teatro, a partir da iniciativa de alguns cidadãos vassourenses, que formaram uma 

comissão, quais sejam: João Evangelista Teixeira Leite, Antônio Torquato Leite 

Brandão e Ignácio José de Souza Werneck, e que promoveram a compra do terreno. 

Entretanto, após cinco anos de inúmeras dificuldades financeiras, em que houve até 

mesmo doações por parte dos populares, as obras foram abandonadas e a comissão 

desfeita.  

Em Vassouras, naquela época, era comum que as pessoas se unissem formando 

grupos de interesses afins. Nesse sentido, conta-se que, no mesmo período referente às 

obras malogradas do teatro, um grupo de admiradores da arte cênica se juntara criando 

uma sociedade chamada de “Ginásio Vassourense” e as peças teatrais eram 

apresentadas na residência de Sebastião Fabregas (RAPOSO, 1935, p.141). Assim 

sendo, essa era uma maneira criativa que os vassourenses oitocentistas usavam para 

usufruírem de momentos agradáveis na emergente Vila. 

 
A sua paixão pelo teatro é um dos seus traços mais característicos de 
uma elevada educação, porque não é somente a comédia, a farsa, o 
drama e a tragédia que então empolgam os vassourenses. Não é 
apenas a alegria musical das operetas que os enleva, mas o que de 
mais alto nos apresenta o palco em sua complexa organização 
musicalizada: a ópera (LAMEGO, 1963, p.162). 
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Entretanto, vale lembrar que com o passar dos anos e com a vertiginosa 

decadência da região, tais estabelecimentos ficaram quase inoperantes, tornando-se 

comum os noticiários que exaltavam a crescente escassez de teatros na cidade. 

 

Existindo em Vassouras, homens altamente collocados quer pela 
independência que lhes é facultada em sua posição como pela 
amizade que ardentemente consagrão a esta cidade e nella vivem faz 
extranhesa imprescindivel de que não seja possuidora de um theatro 
bom (O CANÁRIO, 16 de junho de 1885, p.1).40   
 

 

Desta maneira, evidencia-se que a elite vassourense mantinha alguma 

preocupação com o desenvolvimento cultural e intelectual, objetivando se inteirar dos 

modelos europeus difundidos pelo Brasil, sobretudo, na Província do Rio de Janeiro.  

Cabe ressaltar que a religião foi outro setor de efetiva presença na sociedade 

vassourense oitocentista, possuidora de múltiplas finalidades, entre elas a de congregar 

os cidadãos vassourenses, a de institucionalizar41 e a de socializar as famílias residentes. 

 

Duas fortes correntes religiosas influenciaram a população das 
fazendas de Vassouras. Aceita como a igreja oficial, do Estado, o 
catolicismo romano era a religião dos senhores, dos homens livres e - 
nominalmente - dos escravos negros. No entanto, as tradições 
religiosas africanas formavam um substrato de crença e prática entre 
a maioria dos escravos e muitas pessoas livres. Quando, no entanto, 
existia algum conflito, as crenças e práticas africanas eram praticadas 
de maneira oculta “nos bosques”. Ambas eram forças poderosas na 
vida diária de livres e escravos; ambas coloriam os pensamentos e 
ações da sociedade agrícola de Vassouras (STEIN, 1990, p.235). 
 

 

Observa-se, porém, que era comum o sincretismo de crenças religiosas africanas 

e brasileiras nessa sociedade. Tanto africanos quanto brasileiros conduziam a própria 

religiosidade através de símbolos e imagens terrenas, embora consideradas sagradas, 

que representavam os santos e um Ser Onipotente que regia o Universo. Assim, as 

manifestações religiosas africanas eram toleradas quando modificadas, ainda que 

superficialmente, pelo contato com a fé católica. Essa mistura de crenças e ritos, embora 

tenha descaracterizado parte das religiões africanas trazidas pelos escravos, permitiram 

conservar algumas práticas, ainda hoje presentes na região. 

                                                 
40 O Canário - periódico hebdomadário, noticioso, literário e recreativo. Passou a ser impresso em 
Vassouras a partir de 5 de agosto de 1885. 
41 Entendendo esta como uma associação ou organização de caráter social, religioso, filantrópico, etc. 
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2.2. A aristocracia rural na sociedade vassourense  

 

Veja aqui, anotei tudo neste papel, mas nem assim consigo entender 
direito: você é minha tia, porque é irmã do meu pai, e minha cunhada, 
porque é irmã do meu noivo; é casada com seu primo em primeiro 
grau, pois ele é sobrinho de meus pais, e é meu primo também porque 
é neto de meus avós. Somos primas por esse lado. Meu noivo é meu 
tio porque é irmão do meu pai, e meu primo em segundo grau porque 
é primo da minha mãe. Por sua vez ele era sobrinho - neto do próprio 
pai - meu avô - que era tio da mãe dele - minha avó -, e primo da 
mãe, porque esta era sobrinha do pai dele. Não consigo decorar essa 
confusão. Será que acertei? Eu só queria saber qual será o parentesco 
que teremos, meu noivo e eu, com nossos filhos. Nossos filhos serão 
o que nossos? (SANTANA, 2001, p.120). 

 

 

A família patriarcal era a base de um sistema agrário, latifundiário e escravista e 

por estas características estimulava a dependência da autoridade paterna e a 

solidariedade entre parentes. 

 

Vassouras apenas com 14 anos de vida já tinha um esplêndido escol 
social amadurecido. É que o fator econômico responsável pelo 
desbravamento das suas densas matas, era dirigido ali por mãos 
eleitas de uma aristocracia rural eminentemente associativa   
(LAMEGO, 1963, p.156, grifo meu). 
 
 

A história da formação das renomadas famílias de Vassouras se inicia com os 

primeiros exploradores daquela região. Inácio Raposo (1935) afirma que os primeiros 

povoadores de Vassouras foram José Ignácio Corrêa Tavares, Luiz Homem de 

Azevedo, Pedro Gomes Leal e Francisco Rodrigues da Silva. Por volta de 1782, estes 

homens entraram pelos vastos sertões que, na época, faziam parte da Sesmaria de 

Vassouras e Rio Bonito, derrubando matas e levantando casas, entretanto, “(...) com o 

passar dos anos, devido ao aumento da população, essas sesmarias foram subdivididas, 

por herança ou transação, de tal modo que, quando da fundação da Vila, já eram em 

grande número os proprietários e posseiros das terras” (TELLES, 1968, p.18). Vale 

destacar que nesses primeiros tempos, não era o café o produto cultivado na região, a 

criação de porcos e o cultivo do índigo é que foram as primeiras atividades agrícolas 

realizadas por seus habitantes.  
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O município de Vassouras foi por muito tempo, notável, pelo o seu 
comércio, pela criação de porcos (...) Por que não mais floresce esse 
comércio? Os porcos da região estão tão magros que não seria 
conveniente descuidar do toucinho (...) A primeira grande cultura do 
município foi o anil (...). Brasileiros não desprezeis o porco, nem o 
anil, nem o bicho da seda, nem a abelha, nem a banana.Plantas, 
frutas, animais, tudo isso é secundário, porém nutre, e o café só se 
toma à sobremesa (...) (RIBEYROLLES, 1976, p. 226). 
 
 

 Ribeyrolles autor da obra Brasil Pitoresco
42, na época, enfatizava sobre a 

imprudência do cultivo exacerbado do café, e sua utilização como principal produto da 

economia brasileira, sobretudo, em Vassouras. 

 

(...) foram os costumes feudais da velha Europa que formaram este 
país e suas instituições (...) Vassouras é tão inocente como o resto do 
Brasil (RIBEYROLLES,1976, p. 230). 
 
 

 Para corroborar com o relato acima, Lamego (1963) enfatizava a questão da 

monocultura de café, que substituiu por completo o cultivo de qualquer outro produto. 

 

 
Ali só se pensa em café, só se fala em café, só se cultiva o café. 
Todas as demais lavouras se desprezam. A sua famosa criação de 
suínos, de produtos tão cobiçados por toda a população da capital, 
desaparece. Desinteressantes se tornam os engenhos de açúcar e de 
aguardente. As florescentes plantações de anil afundam-se em 
capoeiras. Ribeyrolles que testemunhou a grandeza de Vassouras 
um pouco além dos meados do século, embora lamente essa idéia 
fixa da monocultura, deixa-nos ver quanto evolucionara a zona 
serrana, conquistada palmo a palmo sobre o selvagem, sobre o 
miasma, sobre o deserto (LAMEGO, 1963, p.158, grifo meu). 
 

 

As fazendas ficaram cada vez mais especializadas. O fazendeiro que antes 

diversificava sua produção também com açúcar e gêneros ligados ao abastecimento 

passou a ser exclusivamente produtor de café. Conforme se sabe, a região de Vassouras 

ficou reconhecida internacionalmente pela exportação de café nos anos 40 do século 

XIX, e era comum a organização em cooperativas daqueles cafeicultores, proprietários 

de extensas terras. Stein (1985) aponta que, provavelmente, a organização local que 

                                                 
42 Charles Ribeyrolles (MARTEL, 1812 — Rio de Janeiro, 1860) foi um jornalista e político francês, 
exilado da França por Napoleão III, viajando para o Brasil em 1858. Suas observações sobre o país foram 
registradas no livro Brésil pittoresque, publicado em fascículos à época. 
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mais uniu os fazendeiros de Vassouras tenha sido a Irmandade, pois esta acompanhou 

de perto os assuntos da Igreja, da administração do cemitério e da manutenção da Santa 

Casa de Misericórdia.  

 

 
Entre as famílias cafeicultoras no município de Vassouras (...), essas 
seis despontavam em riqueza: Ribeiro de Avellar, Souza Werneck, 
Lacerda Werneck, Santos Werneck, Corrêa e Castro e Paes Leme. 
Duas outras, as famílias Miranda Jordão e Teixeira Leite, eram donas 
de negócios locais, sobretudo emprestando dinheiro a fazendeiros e 
trabalhando como comissários para eles, embora também possuíssem 
alguma terra. Essas oito famílias juntas controlavam a política 
municipal (GRAHAM, 1997, p. 168). 
 
 

 
 Monteiro (2007) cita que em 1842, as mesas eleitorais paroquiais estavam sob a 

liderança de um triunvirato, constituído por um padre, um delegado ou subdelegado e 

um juiz de paz, sendo Paulo Gomes Ribeiro de Avellar, o juiz de paz e José Pinheiro de 

Souza Werneck, o subdelegado. Entre os outros três membros da mesa, estavam 

Francisco Peixoto de Lacerda Werneck (futuro barão de Paty do Alferes). 

Após a realização da votação para mesários, oito dos dez vitoriosos ostentavam 

nomes conhecidos: Joaquim Ribeiro de Avellar, Claudio Gomes Ribeiro de Avellar, 

Manoel Gomes Ribeiro de Avellar, Paulo Gomes Ribeiro de Avellar, José Gomes 

Ribeiro de Avellar, José Pinheiro de Souza Werneck, Francisco da Chagas Werneck, 

Francisco Peixoto de Lacerda Werneck. 

Em 1855, após treze anos da votação, as mesmas famílias continuavam 

monopolizando os cargos municipais e paroquiais. Os nomes de Teixeira Leite, Souza 

Werneck, Paes Leme e Miranda Jordão estavam entre os vereadores e seus substitutos. 

Na paróquia central do município, Pedro Corrêa e Castro trabalhava como juiz de paz, 

junto com três pessoas pertencentes à família Teixeira Leite. Na paróquia de Paty do 

Alferes, o subdelegado pertencia à família Ribeiro de Avellar, seu substituto era 

pertencente à família Miranda Jordão, somando-se a isso, os três dos quatro juízes de 

paz dessa paróquia ostentavam o nome de Ribeiro de Avellar. 
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Sendo assim, pode-se inferir que as redes de sociabilidade43 em Vassouras no 

século XIX estavam profundamente arraigadas ao modelo oligárquico, tão comum na 

época.  

(...) Os fazendeiros e seus parentes dominavam cada paróquia 
efetivamente através das eleições, em atividades ligadas à justiça (eles 
eram eleitos juízes de paz) e como oficiais da Guarda Nacional. Entre 
os fazendeiros algumas famílias ou clãs exerciam um papel dominante 
nos negócios do município (STEIN, 1985, p.154). 
 
 

 
Para se ter uma ideia do alcance do poderio e da influência dessas famílias, sabe-

se que a imprensa foi efetivada tardiamente em Vassouras, na década de 1870, devido 

ao medo das desarmonias que poderiam ocorrer naquela sociedade formada, sobretudo, 

por parentes e amigos  (RAPOSO, 1935, p.196). 

Stein (1985) enfatiza que não há como generalizar as origens dos fazendeiros de 

Vassouras, pode-se apenas apurar alguns detalhes das famílias que tiveram um papel 

significativo para o crescimento e apogeu de Vassouras. A família Corrêa e Castro, foi 

uma das mais influentes e mantinha vastas propriedades nas paróquias de Conceição e 

Ferreiros. Todavia, suas origens remontam a um grupo de obscuros lavradores 

localizado na Fazenda Pau Grande no final do século XVIII. Também são obscuros os 

meios pelos quais os três irmãos Corrêa e Castro se tornaram proprietários de grandes 

fazendas em 1830 (PINTO, 1935, p.256). 

Nos anos de 1800, estavam em evidência as propriedades de outras influentes 

personalidades, tanto a família Werneck, quanto a Ribeiro de Avellar, que eram 

considerados como os donos da rica paróquia de produção de café de Paty do Alferes, 

fundada às margens da Estrada de Minas. Ignácio de Souza Werneck foi o principal 

administrador local de Vassouras e oficial militar de 1790 a 1820, e o maior responsável 

                                                 
43 De acordo com o estudo de Ângela Maria de Castro Gomes “Trabalhar com o meio intelectual é 
procurar mapear um espaço que a noção de sociabilidade reveste de um duplo sentido. O primeiro contido 
na ideia de rede, remete-se às estruturas organizacionais da sociabilidade através de múltiplas e diferentes 
formas que se alternam com o tempo, mas que têm como ponto nodal o fato de se constituírem nos lócus 
de aprendizagem e trocas intelectuais (...) a segunda acepção dessa noção constituída pelo que a literatura 
chama de microclimas que caracterizariam estes ‘pequenos mundos’ em particular. Ou seja, se o espaço 
da sociabilidade é ‘geográfico’ é também afetivo, nele se podendo e devendo recortar não só vínculos de 
amizade/cumplicidade e de hostilidade/rivalidade, como também a marca de uma certa sensibilidade 
produzida e cimentada por evento, personalidade ou grupos especiais” (GOMES, 1999, p.65 apud  
BALASSIANO, 2012, p.118). Para Sirinelli “a palavra sociabilidade reveste-se de uma dupla acepção, ao 
mesmo tempo redes que estruturam e microclima que caracteriza um microcosmo intelectual particular”   
( SIRINELLI, 1996 apud BARATA, 2002, p.16). 
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pela demarcação e início da construção da Estrada do Comércio, conseguindo a reunião 

dos índios locais em uma reserva. 

Torna-se importante ressaltar que as suas extensas concessões de terras e seus 12 

filhos fixaram fortemente o clã no município.  Dessa maneira, os Werneck 

compartilhavam o controle de Paty com a família Ribeiro de Avellar. 

Nesse contexto, a endogamia44 foi uma prática comum na Vassouras de 

oitocentos, de acordo com os escritos de Ana Maria Leal Almeida, referente ao estudo 

prosopográfico45 da cidade. 

 

(...) O Barão de Vassouras casou-se duas vezes com primas Maria 
Esméria Leite Ribeiro e Ana Alexandrina Teixeira Leite Guimarães e 
teve inúmeros filhos do primeiro e segundo casamento que também 
casaram-se entre familiares. Outros se uniram a sobrinhas como o 
Visconde de Cananéia que se casou com Carlota de Avellar e Almeida 
filha do irmão, Barão de Massambará, Marcelino de Avellar e 
Almeida. Assim os Correia e Castro, os Teixeira Leite, os Avellar e 
Almeida, os Avellar, os Ribeiro de Avellar compuseram redes sociais 
de parentela de enorme poder financeiro, político e social. O Barão de 
Itambé e o Barão de Campo Belo (Famílias Correa e Castro e Teixeira 
Leite) uniram suas famílias pelo casamento dos filhos – Joaquim José 
Teixeira Leite e Ana Esméria Correa e Castro.(...)Vassouras é assim 
um exemplo histórico do poder das oligarquias familiares que foram 
tão comuns na história do Brasil.46 
 

 
Dentre outros escritos, Almeida (2007) conclui: 

 

Enfim, podemos afirmar que o casamento endogâmico foi uma 
estratégia usada pelas famílias com o objetivo de se manter a riqueza 
dentro da família, e também a necessidade da família continuar unida, 
e assim, com os casamentos com primos e tios aproximavam ainda 
mais seus membros. Isso era a forma de cuidar do seu patrimônio 
social: prestígio e importância política.47 
 
 
 

                                                 
44 É o costume social que prescreve o casamento de indivíduos aparentados, relacionados pela 
ascendência. 
45  Prosopografia é a investigação das características comuns do passado de um grupo de atores na história 
através do estudo coletivo de suas vidas. 
46 ALMEIDA, Ana Maria Leal. As Famílias de Elite: Parentela, Riqueza e Poder no Século XIX. 
Associação Nacional de História – ANPUH. XXIV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. Disponível 
em: http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.1249.pdf Acesso em: 19/02/2012 
47 ALMEIDA. Ana Maria Leal. A Nobreza de Vassouras: História e Memória. Disponível em: 
http://www.uss.br/hotsites/revista_marica/patrimoniuss2010/pdf/artigo4.pdf. Acesso em: 19/02/2012. 
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A boda de dois primos originou o ramo mais importante do clã, o grupo Gomes 

Ribeiro de Avellar. O noivo era um português que enriqueceu com o ouro das Minas 

Gerais. Já a importante família Paes Leme possuía vastas propriedades, principalmente 

no Rio de Janeiro, e outras propriedades foram obtidas devido à abertura de estradas 

através do município. No que se refere ao clã Teixeira Leite, este ocupou uma posição 

de igualdade em relação à aristocracia rural, embora sua riqueza fosse produto da 

atividade financeira de diversos irmãos que se estabeleceram em Vassouras no ano de 

1820. 

 Stein (1985) ressalta que algumas famílias, como a Monçores e a Gomes Leal 

que estavam em relevo no início do século XIX, gradativamente foram caindo em 

ostracismo no decorrer daquele século. Em contrapartida, os membros da família dos 

Teixeira Leite pareciam ter uma reputação ilibada perante a sociedade vassourense, 

como sugere o noticiário abaixo: 

 

Veio fixar residência aqui temporariamente o Sr. Major Alfredo 
Carlos Teixeira Leite com sua exma. familia. Tendo aumentado o 
número de famílias novas que tem vindo morar nessa cidade, já se 
nota muita animação na nossa sociedade. Que a immigração seja 
maior, é o que desejamos (O VASSOURENSE, 1885, p.5). 
 
 

E a população também se irmanava quando o acontecimento não era um dos 

mais ditosos, como nos demonstra o noticiário fúnebre. 

 

Vassouras cobriu-se de luto, pois, acaba de perder o seu mais forte 
baluarte, no dia 12 do corrente, às 10 horas da manhã, falleceu 
Francisco José Teixeira Leite, Barão de Vassouras (...) e todos os 
melhoramentos de Vassouras que rapidamente progrediu, e tornou-se 
uma das mais importantes cidades do interior, tomou o finado parte 
principal (O VASSOURENSE, 7 de outubro de 1884, p.1). 
 
 

 
Stein também destaca que na classe dos fazendeiros de Vassouras, poucos 

possuíam origens aristocráticas. Nesse sentido a maior parte dos lavradores reunia-se a 

um ou a outro destes clãs rurais. Segundo Muaze (2006), os critérios de pertencimento à 

família podiam ser consanguíneos e políticos, construídos através de laços de 

solidariedade e aliança. O critério de coabitação não era o fator mais importante para 

designar o real sentido do conceito de família. 
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Conforme a época, os fazendeiros acumulavam rapidamente riquezas em grande 

parte proporcionada pelo café, e era comum comparar seu poder ou seu prestígio 

político pela extensão de suas terras e pela quantidade de escravos que possuíam. 

 

Se os fazendeiros não tinham uma base aristocrática à qual recorrer, 
sua vaidade acharia outros canais de expressão. À medida que a 
prosperidade do município aumentava riqueza sob qualquer forma – 
especialmente escravos, terra e café – revelava prestígio e era 
assiduamente cultivada (STEIN, 1935, p.155). 
 

 
Também era considerado como critério social entre os fazendeiros, o 

esbanjamento de altas somas com “objetos inúteis e faustosos” como adegas de vinhos 

bem sortidas, despesas com jóias, filhos, esposas, mesa farta e excessiva hospedagem, 

afinal, esses elementos pressupunham a prosperidade desta classe (Ibid. p.156) 

As importantes famílias de Vassouras tinham um desejo em comum, o 

reconhecimento de seu papel econômico pela concessão de títulos denominados de 

baronatos oferecidos por Sua Majestade, D. Pedro II, que assim o fez durante seu quase 

meio século de reinado. Os cafeicultores conseguiam esses títulos através de 

contribuições financeiras, como as feitas a favor da Guerra do Paraguai e outras ações 

filantrópicas (Anexo D).48 

A seguir, o Quadro 4, demonstra algumas personalidades “nobres” de Vassouras 

e a data em que foram agraciadas, recordando que os casamentos “arranjados” era um 

dos   principais fatores responsáveis pela  perpetuação de determinadas famílias no 

poder. 

 

Quadro 4- Personalidades e Datas dos decretos de agraciamento de Títulos. 

Pedro dias Paes Leme- marquês de São Marcos   ........................................................12-10-1826 

Francisco Peixoto de Lacerda Werneck- 2º barão de Paty do Alferes  ........................15-02-1832 

Francisco José Teixeira- barão de Itambé  ....................................................................15-11-1846 

e seu filho Francisco Teixeira Leite- barão de Vassouras  ...........................................17-05-1871 

Joaquim Ribeiro de Avellar- 1º barão de Capivari  ......................................................11-10-1848 

e seu filho Joaquim Ribeiro de Avellar- visconde de Ubá  ..........................................14-03-1887 

João Gomes Ribeiro de Avellar- barão de Parayba  .....................................................11-10-1848 

Francisco Quirino da Rocha- 1º barão de Palmeira  .....................................................06-11-1850 

                                                 
48 Anexo D - Quadro Demonstrativo da Estimativa da distribuição de baronatos no Brasil (1840-1889). 
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 seus netos Francisco Quirino da Rocha Werneck- 2º barão de Palmeira  ...................13-09-1882 

Laureano Corrêa e Castro- barão de Campo Belo  .......................................................02-12-1854 

e seu irmão Pedro Corrêa e Castro- barão de Tinguá  ..................................................11-10-1848 

Custódio Ferreira Leite- barão de Ayuroca  .................................................................14-03-1855 

Braz Carneiro Nogueira da Costa Gama - conde de Baependy  ..................................02-12-1858 

Cláudio Gomes Ribeiro de Avellar- barão de Guaribu  ................................................31-08-1860 

Paulo Gomes Ribeiro de Avellar- 1º barão de São Luiz  ..............................................26-10-1861 

Peregrino José de Américo Pinheiro- barão de Ipiabas  ...............................................30-11-1866 

Manoel Gomes de Carvalho-barão do Rio Negro  .......................................................15-05-1867 

Jacinto Alves Barbosa - 1º barão de Santa Justa  ..........................................................30-01-1867 

Ignácio Barbosa dos Santos Werneck- barão de Bem Posta  .......................................01-05-1867 

José de Avellar e Almeida- barão do Ribeirão  ............................................................22-06-1867 

João Gomes de Carvalho- barão de Barra Mansa  ........................................................05-05-1867 

Bernardino Rodrigues de Avellar- barão de Cananéa  .................................................15-02-1868 

Domiciano Leite Ribeiro - visconde de Araxá  ............................................................15-10-1872 

José Rodrigues Alves Barbosa- barão de Santa Fé  .....................................................16-01-1875 

Francisco Alves Barbosa - 2º barã de Santa Justa  .......................................................28-06-1876 

Joaquim de Almeida Ramos- barão de Almeida Ramos   ............................................18-01-1882 

Manoel Vieira Machado da Cunha- barão de Aliança  .................................................20-03-1882 

Ignácio da América Pinheiro- barão de Potency  .........................................................17-06-1882 

José Quirino da Rocha Werneck- barão de Werneck  ..................................................24-06-1882 

Francisco Pinheiro Souza Werneck- 2º barão de Ipiabas  ............................................22-07-1882 

Leocádio Gomes Franklin- barão do Val Formoso  .....................................................25-03-1888 

Todos os filhos do fundador de Vassouras, Francisco Rodrigues Alves, além de seu neto, filho 
do 1º barão de Santa Justa, José Alves da Silveira Barbosa- 3º barão de Santa 
Justa...............................................................................................................................10-04-1888  
e nora que após enviuvar do 2º barão de Santa Justa passou a chamar Bernardina Alves Barbosa, 
viscondessa de Santa Justa  ...........................................................................................09-02-1889 

Jorge João Dodsworth - 2º barão de Javary  .................................................................03-08-1889 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora conforme dados de SILVA, Rudy Mattos. Galeria das 
Personalidades Notáveis de Vassouras, Rio de Janeiro: Ed. Folha Carioca, 2002, p.77-79. 

 

É notável a quantidade de vassourenses agraciados com títulos nobiliárquicos. 

Torna-se suposto observar que Vassouras talvez tenha sido a cidade com o maior 

número de personalidades que tenham alcançado tal estatística. Para conseguir uniões 
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rentáveis e promissoras ficava a critério do patriarca da família a escolha do noivo, ou 

seja, os casamentos eram combinados entre as famílias e os noivos eram escolhidos 

dentro do próprio clã ou entre fazendeiros da região, com o objetivo da união de terras e 

riquezas. Sendo assim, os pais cuidavam para que suas filhas ficassem longe de 

pretendentes desafortunados.  

 

Os fiscais, mascates, negociantes ou comissários de café se 
hospedavam nas alcovas sem janelas (...), evitando-se contato maior 
com as filhas solteiras, uma vez que não eram bons partidos. Em 
certas fazendas, os viajantes de sexo masculino eram mantidos 
afastados das filhas casadoiras a tal ponto que à noite eram trancados 
por fora na alcova (LOBO, 2011, p.57). 
 

 
 Caso o noivo fosse um nobre estrangeiro, melhor ainda, pois além do prestígio 

para a família da noiva, esta era a principal maneira de se “limpar a raça”, segundo o 

modelo de Gobineau49
 muito em voga desde a década de 1850 no Brasil (LOBO, 2011, 

p.107). 

 Vale ressaltar que na época os estrangeiros mais cobiçados eram os franceses e 

principalmente os alemães, devido a sua cultura, estirpe, educação... “Francês é 

excelente, mas um alemão! Alemão é o que há de melhor (...)” (LOBO, 2011, p. 129). 

 Os Teixeira Leite foram um exemplo de família que teve vários casamentos com 

essa procedência:  

 

O barão sempre se esforçou para encontrar noivos estrangeiros para as 
suas filhas e netas, que tinham um tipo bem brasileiro: uniu o Furquim, 
de sangue francês, embora distante, a Ambrósi, sua primogênita; o 
Hans Lahhof, filho e neto de um alemão de Bremen, a sua neta Lália; 
sentiu muito orgulho em casar Eleonora, irmã desta, também filha de 
Ambrósia, com Joppy, igualmente neto de alemão de Bremen; também 
sua neta Ambrósia, filha de Maria Paula, casou com o Manuel Brunes, 
outro descendente de alemão de Bremen; e este ano também casava 
Cristina, sua nona filha e da baronesa, com um descendente de 
franceses, o Alfredo Taunay (...) (LOBO, 2011, p.107 ). 
 
 

Ainda, sobre a importância de uniões feitas com estrangeiros aristocráticos a autora 
conta: 
 
 

                                                 
49 Joseph Arthur de Gobineau  (1816 -1882), reconhecido diplomata francês, escritor, filósofo e um dos 
mais importantes teóricos do racismo no século XIX.  
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Foi imensa a alegria e incontido orgulho do comendador Joaquim 
José de Sousa Breves em 10 de outubro de 1867, ao casar sua 
sobrinha mais velha, Ana Clara de Moraes Costa, filha do 
comendador Silvino José da Costa, com um nobre russo, o conde 
Maurice Haritoff, que tinha ampla aceitação nos bailes e salões de 
Paris (LOBO, 2011, p.67).  

 
 
 

 Por outro lado, sobre o assunto em questão, para Giberto Freyre50 essa imagem 

de aristocracia rural no Brasil, foi uma representação, um mito construído e difundido 

por alguns autores e aceito pelas pessoas que se regozijavam com a ideia de pertencer 

direta ou indiretamente a um passado histórico de formação nobre e pomposa. 

 

Elísio de Carvalho contribuiu grandemente para que no Brasil se 
desenvolvesse o mito de ter havido um brilhante passado rural 
brasileiro, maciça e convencionalmente aristocrático. Nem a nossa 
aristocracia foi convencionalmente aristocrática, nem tão 
generalizado o seu domínio, como supõem ou pretendem os 
louvadores dos tempos idos. De tal modo a chamada “nobreza real” 
do Brasil afastou-se às vêzes das formas convencionalmente 
aristocráticas, que aristocratas autênticos sob outros aspectos 
chegaram a confundir-se com a plebe no abandono dos sapatos pelos 
homens; dos garfos, por homens e mulheres (quando já generalizado 
entre a gente de bom tom da Europa o uso do garfo); das camas 
substituídas pelas rêdes de dormir; das casas de pedra ou de tijolo, 
substituídas pelas choça, com as quais sabemos terem se contentado 
indivíduos de boa origem e de alguma fortuna, já no século XIX em 
regiões como Campos de Goitacazes (FREYRE, apud CASTRO, 
1961, p.06).51 
 
 

E no mesmo artigo, mais adiante, Freyre (1922) enfatiza: 
 
 

Devemos estar atentos contra generalizações que se extremem em 
mitos e legendas. Os traços aristocráticos do passado rural brasileiro 
não foram os convencionalmente aristocráticos. Nem a opulência de 
vida, de alimentação e de arquitetura doméstica foi tão generalizada 
entre os antigos senhores de terras e de escravos do nosso país como 
hoje se proclama em discursos bombásticos e em ensaios 
improvisados (Idem, p. 07). 
 

                                                 
50 Gilberto de Mello Freyre (Recife-1900 - 1987), foi escritor, dedicou-se à ensaística da interpretação do 
Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história. Foi também jornalista, poeta e pintor. 
51 Trecho do artigo intitulado “Nosso Passado Rural” e publicado no extinto matutino -A Manhã-  órgão 
oficial do Estado Novo, publicado desde maio de 1941 até meados de 1945.  Seu corpo de colaboradores 
contava com intelectuais de grande projeção como Múcio Leão, Afonso Arinos de Melo Franco, Cecília 
Meireles, José Lins do Rego, Roquete Pinto, Alceu Amoroso Lima, Oliveira Viana, Vinicius de Moraes 
(crítica cinematográfica), Gilberto Freyre e outros. 
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 Com referência ao citado artigo, Vianna de Castro, autor do livro A Aristocracia 

Rural Fluminense (1961), tenta demonstrar ao leitor, o equívoco cometido por Freyre e 

apresenta uma compilação de vários relatos de estrangeiros, que estiveram em visita ao 

país, a favor da “nobreza” e aristocracia brasileira.  

 

Pensamos que se tenha equivocado o ínclito sociólogo, ao exprimir-
se de maneira tão injusta e depreciativa sobre a nossa aristocracia 
rural, máxime no que concerne à Província do Rio de Janeiro, como 
demonstraremos, baseados no testemunho insuspeito de viajantes 
estrangeiros (CASTRO, 1961, p.07). 
 
 

 Ao mesmo tempo, deixando de lado o “debate” entre os autores supracitados, 

quanto à legitimidade da aristocracia rural brasileira, e retomando o assunto referente ao 

estilo de vida e forma de organização social dos barões, constata-se que os cafeicultores  

formavam coesas associações que possibilitavam o monopólio de importantes decisões 

que alcançariam todos os setores da região. 

 

(...) há em Vassouras uma engrenagem político-social (...) em que as 
ambições individuais se subordinam inteiramente ao interesse 
regional, base de toda a sua evolução cultural. Era o tempo em que o 
nome da família, o passado impoluto, o bom conceito na sociedade 
eram fatores essenciais nas eleições para vereadores que iriam por um 
prazo ter nas mãos o destino da cidade aristocrática. E mais adiante, 
aludindo ao aparecimento tardio da imprensa em Vassouras e à 
restrição feita ao jornal para que não fossem permitidas, através dele, 
discussões pessoais, aventa a hipótese de que nenhum outro fato 
melhor explicaria essa indissolúvel união dos vassourenses, com toda 
uma população concorde e uníssona em seus fundamentais interesses 
coletivos.52 

 

 

   De acordo com uma escala cronológica, em 1832 constituiu-se uma dessas 

primeiras organizações entre os fazendeiros, denominada de Sociedade Promotora da 

Civilização e Indústria de Vassouras
53, que se propunha a construção de uma escola, 

sobre a qual se falará mais adiante, e de uma prisão pública para a cidade, além de 

reparos nas principais estradas, a fim de facilitar o acesso à Vila. 

                                                 
52 LAMEGO apud ALMEIDA, Ana Maria Leal. Cf. A nobreza de Vassouras: História e Memória. 
Disponível em : http://www.uss.br/hotsites/revista_marica/patrimoniuss2010/pdf/artigo4.pdf. Acesso em: 
19/02/2012 
53 Fundada em 1832, em Paty do Alferes, e transferida para a Vila de Vassouras em 1832, Entre os 
principais fundadores, destaca-se o nome de Joaquim José Teixeira Leite ( pai de Eufrásia Teixeira Leite). 
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 Naquele ano, também foi iniciada uma subscrição para o estabelecimento de um 

jornal, porém, apesar da aquisição de parte do equipamento, tal empreendimento fora 

abandonado até o ano de 1873, quando foi impresso o primeiro exemplar do jornal O 

Município.
54

 

  Seguindo as pistas observa-se que após dois anos do término da Sociedade 

Promotora da Civilização e Indústria de Vassouras, ou seja, em 1852, foi fundada uma 

loja maçônica55 com o distinto nome de “Estrela do Oriente”, sendo que, a mesma 

perdurou até 1881. No ano de 1870 foi, ainda, fundado o Clube Agrícola de Vassouras, 

outra forma de associação dos fazendeiros. 

 Dentre as organizações locais, talvez tenha sido a Irmandade de Nossa 

Senhora da Conceição, a instituição que mais tenha unificado essa categoria cafeeira, e 

com esse pressuposto, acredita-se que foi a Irmandade, juntamente com a Câmara 

Vassourense, que efetivou a maioria das ações na ampliação da cidade.  

 De acordo com as fontes pesquisadas, a Irmandade foi a maior detentora de 

terras devido às doações filantrópicas das citadas famílias vassourenses, e foi ela 

também a responsável pelos aforamentos e normas de utilização destes terrenos. Dentre 

estas normas estavam, a obrigatoriedade do compromisso do foreiro em construir 

imediatamente no local, sob pena de perda do terreno. Diante dessa imposição, verifica-

se a rapidez com que se edificou a cidade, como também a preocupação dessa 

comunidade e da Câmara com o alinhamento das praças e das ruas. 

 Mas não foi com tanta facilidade que essa Organização administrava o 

progresso e a manutenção da cidade, também havia problemas com as demarcações e 

cobrança monetária sobre os lotes de terras o que, na época, era motivo dos debates 

recorrentes entre as autoridades vassourenses. 

   Joaquim Teixeira Leite, então procurador geral da Irmandade, não 

concordava com o modelo de cobrança dos foros, nos primeiros anos da Instituição. 

Nesse período se utilizava o “injusto” método de “braça por testada”, em que o foreiro 

                                                 
54 SOUZA, Joaquim A. Arrolamento de periódicos sobre a Imprensa de Vassouras.Vassouras: Graficarte. 
1984. p.8. 
55 Apesar das divergências, grande parte dos historiadores concorda que a maçonaria, como hoje a 
conhecemos, é herdeira das corporações de ofícios surgidas durante o período medieval, que 
gradualmente tiveram sua composição social alterada com a admissão de membros da pequena nobreza, 
de negociantes (...). Transformações verificadas, sobretudo, na virada do século XVII para o século 
XVIII, inicialmente na Escócia e posteriormente na Inglaterra, foram apreendidas pela historiografia 
maçônica como etapas da passagem de uma maçonaria operativa/medieval para uma maçonaria 
especulativa/moderna. A maçonaria deixava de lado as especulações tipicamente ligadas ao exercício da 
profissão de pedreiro, para se dedicar ao aperfeiçoamento moral e intelectual de seus membros (...) 
(BARATA, 2002, p. 17-21). 
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pagava 1$000 réis, independente da localização de seu terreno, que poderia estar nas 

imediações ou no centro da Vila, sendo que neste último, existiam várias pedras e 

pântanos tornando alguns pontos impróprios para o cultivo (MONTEIRO, 2007, p.41).  

Teixeira Leite propôs que a Irmandade subdividisse seus terrenos em quatro seções, em 

que deveria ser cobrado o foro de 40, 20, 10 e 5 réis a braça quadrada, de acordo com a 

rua e o local, tornando esse sistema mais rentável para a Irmandade e menos injusto para 

o foreiro. Por meio de arrecadações dos foros e subscrições, a Irmandade investia em 

obras públicas juntamente com a Câmara Municipal, que estendia 54% de sua receita 

(Anexo E) 56. Assim, a Vila de Vassouras prosperou de forma crescente, com o apoio da 

Câmara Municipal, da Irmandade e do aumento do comércio. 

 Como já citado nesse estudo, no ano de 1851, a Vila de Vassouras congregava 

três freguesias: a da Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, Nossa Senhora da 

Conceição de Paty do Alferes e Sacra Família do Tinguá.  

 Em 1872, houve um crescimento geográfico do Município e o mesmo passou a 

administrar mais duas freguesias, a de Santa Cruz dos Mendes e a de São Sebastião dos 

Ferreiros, elevando sua população. Todavia, em 1890, após a proclamação da 

República, Vassouras é desmembrada, perdendo em definitivo as freguesias dos 

Mendes e de Nossa Senhora da Conceição de Paty do Alferes, o que resultou, então, 

num decréscimo demográfico e econômico. 

  A preocupação maior dos cidadãos vassourenses consistia no 

desenvolvimento da agricultura no campo e no comércio da Vila, portanto, a abolição 

da escravatura teve uma influência direta sobre a prosperidade da região. A legislação 

britânica, denominada Bill Aberdeen, promulgada em 8 de agosto de 1845, a qual 

proibia o comércio de escravos entre a África e a América resultou num 

descontentamento generalizado por parte dos fazendeiros, afinal, “(...) interessados 

directos na conservação do elemento servil, sentiram-se profundamente feridos os 

nossos agricultores com essa attitude da Inglaterra (...)” (RAPOSO, 1935, p.60). 

 Os cafeicultores ficaram igualmente insatisfeitos ao receberem a notícia da Lei 

do Ventre Livre57, promulgada em 1871 e, ao perceberem a crescente propaganda 

abolicionista, trataram de fundar uma sociedade, cujo nome era Club da Lavoura do 

                                                 
56 Anexo E - Quadro demonstrativo de receita e despesas de obras públicas da Câmara Municipal de 
Vassouras (1838-1879). 
57 A Lei do Ventre Livre declarava de condição livre os filhos de mulher escrava nascidos desde a data da 
lei. 
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Município de Vassouras, destinada a promover a abolição gradativa, de modo a não 

faltarem trabalhadores para a lavoura. 

 

 

2.3. A decadência de Vassouras 

 

 Segundo os estudos de Raposo, no final dos anos de 1870 a “decadência já 

francamente se manifestava, podendo designar o ano de 1880 como o marco divisório 

da idade de ouro do município para a de prata que desde logo lhe sucedeu” (RAPOSO, 

1935, p.209). Vários fatores contribuíram para isso, o esgotamento do solo e o 

envelhecimento da mão de obra escrava, tornando visível o declínio da produção 

cafeeira do Vale do Paraíba, tal como, a descentralização do município causada pela 

construção da Estrada de Ferro D. Pedro58. Com esse elo entre Vassouras e o Rio de 

Janeiro, a maioria dos cidadãos vassourenses desejava desfrutar das novidades 

oferecidas pela Corte, exceto no verão, em que aumentavam em grande número os 

veranistas que procuravam o clima ameno da região, mas com o passar dos anos até 

mesmo os veranistas se extinguiram, o que transformou Vassouras numa cidade 

dormitório, ou seja, a possibilidade da rápida viagem à Corte por trem estimulou o 

esvaziamento cultural e político da região. 

 

Os solares e a vida rural começam afinal a perder os atrativos. Ao 
orgulho regional dos senhores de terras, junta-se uma vaidosa 
inclinação de aparecer nos salões do Rio. Cresce para as suas damas o 
sedutor apêlo das lojas francesas da rua do Ouvidor. Não frequentar 
as grandes festas no Rio é sinal, agora, de indesculpável deselegância. 
As casas de modistas de Vassouras, as suas finas sapatarias, os seus 
escolhidos alfaiates perdem a freguesia com a frequência a capital. O 

comércio urbano de Vassouras começa a declinar. Como iria 
acontecer em quase todas as cidades serranas a enorme sucção do Rio 
de Janeiro iniciava a desvalorização de todos os centros urbanos 
crescidos com o café, os quais, além disso, com o fatal declínio dessa 
monocultura, iriam perder a sua única fonte vitalizadora. Justamente 
nessa época em que o município necessitava concentrar todas as suas 
energias para enfrentar a crise ou desviar-se para novos rumos 
econômicos, um tremendo flagelo cai sobre Vassouras: a febre 

                                                 
58 (...) Com toda a potência da sua economia rural, Vassouras faz o impossível para tornar-se uma grande 
cidade. Um grande obstáculo geográfico, porém, sempre contra ela se levanta. O grande vácuo cultural 
que a separa do Rio de Janeiro, o qual só poderá ser anulado por uma direta ligação ferroviária. E são 
ainda os seus eminentes senhores rurais que, sempre a frente de todas as reformas e iniciativas 
progressistas, idealizam e financiam os primeiros estudos da Estrada de Ferro Dom Pedro II 
(LAMEGO,1963, p.166). 



 57 

amarela, em 1880. A epidemia que aterroriza a população e faz 
grande mortandade (...) (LAMEGO, 1963, p.165). 
 

 A febre amarela pode ser considerada outro fator de decadência do município, 

já que a mesma se propagou mais de uma vez pela região, entre os anos de 1880 e 1881, 

respectivamente, assolando a comunidade. 

 Entretanto, foi a lei Áurea em 13 de maio de 1888 o golpe final para a 

decadência de Vassouras.59 

 

A princípio tentaram os senhores uma reconciliação com os seus ex-
escravos, no sentido de conservá-los no eito como simples escravos, 
mas na maior parte das fazendas essa proposta não surtiu effeito, e os 
negros affluiram para a cidade, contando n’ella um ocio, que lhes não 
era possivel (...) Durante os últimos mezes de Maio, Junho, Julho e 
Agosto esteve completamente cheia a cidade de negros e negras 
desoccupados que se offereciam por ínfimos salários para qualquer 
serviço domestico, sem que lograssem no entanto conseguir essas 
colocações, já por não terem aptidões para isso, já por encontrarem 
n’essa pretensão crescida concorrência (RAPOSO, 1935, p.241). 

 
 
 Não raras vezes, os ex-escravos acabavam tendo que voltar à lavoura, porém 

em posição de miseráveis colonos.  

 

O golpe de 13 de maio secava todos os condutos da sua fortuna rural 
com a paralisação de quarenta mil braços de escravos. Como por toda 
parte, os negros invadem a cidade que os rejeita. O desemprêgo 
devolve-os as plantações, mas com a autoridade dos senhores rurais 
enfraquecida, desarticula-se toda a pujança econômica do município 
(LAMEGO, 1963, p.165). 
 
 

  Desse modo, estava formado o cenário político-econômico que 

contribuiu com o processo de decadência da “princesinha do café”, entretanto, para 

Lamego (1963), a questão geográfica e o “isolacionismo” dos fazendeiros cafeicultores 

também somaram como fatores que contribuíram para o retraimento do contexto sócio, 

econômico e cultural dessa região. 

                                                 
59 (...) Nos últimos vinte anos do período imperial o município é todo um vasto cafèzal. Centenas de 
quilômetros quadrados de matagais desaparecem e os alinhamentos das plantações ondulam pelas colinas, 
pelos morros, pelas encostas dos serrotes. Milhares de contos de réis sobem anualmente das mãos dos 
exportadores cariocas para os cofres dessa nobreza da terra, orgulhosamente ciosa das suas fazendas, dos 
seus brasões e comendas e dos seus milhares de escravos. Um único município fluminense ultrapassa 
Vassouras em número de escravos, ao aproximar-se a Abolição. É Campos, bicentenária, com mais de 35 
mil, enquanto a eleita dos cafezais com apenas cinquenta anos de trabalho agrícola, tem cerca de 30 mil 
(LAMEGO,1963, p.159). 
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Aos ínclitos desígnios dessa nobreza agrária, faltou, entretanto, 
uma base fundamental para a contínua evolução da sua obra. A 
previsão histórica das futuras diretrizes da cultura no vale do 
Paraiba, fundadas no fatalismo dos fatores geográficos (...) 
Vassouras é na terra fluminense o melhor exemplo de uma 
fundação urbana paradoxal, onde o espírito essencialmente 
isolacionista do grande senhor de terras, concentrou-se em cuidados 
eminentemente urbanísticos. Mas é também uma soberba e 
exclusiva criação do homem sem consultar a natureza. Por isso 
mesmo,Vassouras é um êrro geográfico ( LAMEGO,1963, p.167 ). 

 
 

 Inúmeros autores e poetas escreveram sobre o declínio de Vassouras e a perda 

de seu cenário faustoso. Durante muito tempo inúmeras páginas de livros e jornais 

estiveram repletas de escritos demonstrando a insatisfação dos vassourenses com 

tamanha transformação...“o Brasil nasceu hontem e já tem cidades mortas! Regiões que 

opulentaram os faustos imperiais, marcando episódios de singular grandeza e 

memorável esplendor nas chronicas do século passado, jazem agora tristonhas(...).60 Os 

cronistas não pouparam críticas ao se referirem à decadência da região, enfatizando a 

inércia das população diante das transformações do contexto vassourense. Não são raras 

as frases mostrando que “a cidade dorme! E quem a contempla nesse lethargo não 

imagina nem comprehende o fantástico relevo que desfrutou no passado, uma vez que 

agora é simples, humilde e quase pobre (...).61 

 A par dos acontecimentos, a situação econômica e política de Vassouras 

tornou-se precária, devido aos variados fatores supracitados, e sua bancarrota também 

foi agravada pela perda das freguesias de Mendes e a de Paty do Alferes e, finalmente, 

devido à Proclamação da República, que ocasionou a suspensão dos privilégios da elite 

rural de Vassouras, reconhecida, até então, como a dos nobres barões do café. 

 Contudo, enquanto gozava de opulência e prestígio, entre os anos de 1850 a 

1880, a elite vassourense teve tempo para dar à educação um lugar de destaque entre os 

“luxos” necessários à condição da aristocracia local. Para tanto, Vassouras desfrutou da 

existência das três modalidades de ensino reconhecidas no oitocentos, a educação 

doméstica, os colégios particulares e a instrução pública, como se verá no capítulo a 

seguir. 

 
                                                 
60 Jornal do Commercio. Edição Comemorativa do 1º Centenário da Independência do Brasil (1822-
1922). 
61 Ibid. 
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3. CENÁRIO EDUCACIONAL NA VASSOURAS OITOCENTISTA 
 

Uma das pretensões da disciplina de História da Educação é o de 
elaborar a análise e verificar como ocorreu a contribuição da História 
para o campo educacional, e como se desenvolveu o processo histórico 
de surgimento, consolidação e estabelecimento da educação em 
determinados tempos e espaços (MIMESSE, 2008, p. 99). 
 
 
 
 

  Primeiramente, faz-se necessário compreender como se encontrava o contexto 

educacional oitocentista no Brasil Império, para daí efetivar-se uma análise referente ao 

processo educativo que se desenvolveu em Vassouras. 

  De meados do século XIX em diante, o Brasil foi marcado pela crescente   

implantação de colégios particulares e escolas públicas. Nesse período, o país enfrentou 

inúmeras transformações nos âmbitos político, social e econômico, sendo que tais 

modificações repercutiram na área educacional, sobretudo, nas discussões referentes à 

efetivação de um sistema nacional de ensino e na democratização do acesso à 

escolarização. Logo, considerando o complexo conjunto de procedimentos para efetivação 

de tais mudanças no Brasil, e a existência de inúmeros estudos acadêmicos a esse 

respeito, torna-se inevitável concordar que “(...) a História é uma forma de combater o 

esquecimento e, ao mesmo tempo, esforço humano de produzir uma compreensão mais 

alargada de nossa experiência” (GONDRA, 2008, p.9). 

  Todavia, vale ressaltar, que não cabe aqui tentar uma revisão da literatura que 

propõe uma reconstrução do passado da instrução brasileira em seus amplos aspectos. O 

objetivo é o de analisar parte do processo histórico da educação brasileira, uma vez que a 

educação realizada em Vassouras se insere e é exemplo neste mesmo cenário. 

 Em 1886, o jornal O Vassourense, informava alguns aspectos da educação 

feminina no século XIX, expressando a opinião de um jornalista da cidade de Vassouras 

sobre esse assunto.  

É má, é ruim, é detestável, é péssima, mais ainda, é perniciosa a 
educação que entre nós, recebe a mulher (...) a nossa incuria é a de 
sempre, e a mulher brazileira, força é confessal-o, continua a ser que 
de há muito tem sido, ignorante, muito ignorante, ignorantissima (...). 
Qualquer de nossas donzellas ou mais de família, qualquer dellas tem 
o coração cheio de bondade, é quase sempre formosa, traja-se com 
elegância e gosto, é polida e graciosa no trato, mas não passa disso – 
attractivos exteriores, latão casquillado de ouro (...) (O 
VASSOURENSE, 26 de abril de 1886, p.2). 

 



 60 

 O autor da matéria jornalística, Jorge Pinto, conhecido na cidade por seus 

comentários polêmicos, passa a detalhar o processo de crescimento das mulheres, 

ilustrando a vida da recém-nascida como sendo desventurada logo nos primeiros anos 

“(...) Entremos em qualquer lar domestico e as impressões a colher são sempre estas:- 

poucas das nossas mães de família amamentão  suas filhas, é a creança entregue logo a 

ama (...)” (Ibidem, p.3). E o autor continua expressando seu protesto relativo à formação 

feminina: 

 

(...) Aos treze, aos quatorze annos, a creança pubere apenas, é retirada 
do collegio, pois ella já falla o seu francez, já toca ao piano a 
Mascotte, já faz crochet (...) findo ou interrompido o aprendizado de 
musica, casa-se a creança, então já mulher. E a mesma ordem de 
cousas continua. Ignorante dotada de uma instrucção frivola e 
deficiente, é nessa qualidade que Ella vae ser esposa e que Ella vae ser 
mãe! (O VASSOURENSE, 26 de abril de 1886, p.2). 
 
 

 
 O texto termina sugerindo que todas as mulheres brasileiras deveriam ter 

acesso a cursos de ensino primário e secundário, que oferecessem os conhecimentos da 

língua vernácula, de história e literatura pátria e estrangeira, bem como, instruções de 

filosofia moral e religiosa, de ciências naturais, de higiene e economia doméstica, 

tomando por norma o exemplo das escolas francesas para meninas.  

 Outros escritos acerca do cotidiano feminino no Brasil do século XIX, também 

demonstram o quão rudimentar e deficitária era a educação feminina. 

 

A passagem das mulheres pelas instituições de ensino era fugaz e o 
nível da instrução fornecida baixo. Mesmo nos pensionatos 
frequentados pelas filhas das classes mais abastadas, todos os 
professores se queixam de que se retiram as alunas justamente na 
idade em que a inteligência começa a se desenvolver. A maioria das 
meninas enviadas à escola aí entram aos sete ou oito anos; aos treze 
ou quatorze são consideradas como tendo terminado os estudos. O 
casamento a espreita e não tarda em tomá-las. Há exceções, está 
visto. Alguns pais mais razoáveis prolongam a permanência no 
pensionato ou fazem da instrução em casa até dezessete ou dezoito 
anos; outros mandam suas filhas para o exterior (...) os pais pensam 
estar cumprindo seu dever mandando sua filha cursar uma escola da 
moda, dirigida por estrangeiro, mas logo a retiravam, considerando 
completa a sua educação (AGASSIZ, L; AGASSIZ, E, 1865 apud 

QUINTANEIRO, 1996, p.171, grifo meu). 
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  De acordo com Gondra (2008) a partir de 1830, em várias localidades do país, 

houve intensas discussões sobre a implantação de escolas públicas elementares, bem 

como debates sobre a pertinência ou não de se escolarizar crianças, negros, índios ou 

mulheres. Ao mesmo tempo, houve também uma expansão na educação, constituída por 

escolas secundárias e superiores, que atendiam à classe dominante, e escolas primárias e 

profissionalizantes de acesso ao povo. 

  O autor afirma que em algumas províncias do Império, como as de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Rio de Janeiro, a 

instrução elementar foi regulamentada por leis provinciais, ou seja, as províncias 

possuíam autonomia para legislar, organizar e fiscalizar, o ensino primário e secundário, 

restando ao governo central, por meio da pasta do Ministério do Império, a gestão dos 

graus na Corte e do ensino superior em todo o país. Quanto ao tema, Villela corrobora: 

 

Com a promulgação do Ato Adicional de 1834, transferiu-se para as 
províncias a responsabilidade pela organização de seus sistemas de 
ensino (primário e secundário) e de formação de professores. Esse 
instrumento legal baseava-se no princípio da descentralização 
administrativa, embora mantivesse uma forte centralização do poder 
político (VILLELA, 2010, p.101).  
 
 
 

 Ao perscrutar a bibliografia referente ao processo educacional no Brasil 

oitocentista, se confere a ineficácia do ensino público, apesar do discurso oficial da 

época priorizar a instrução pública como um dos mais importantes interesses da ordem 

provincial. 

 Dentre alguns relatórios enviados a Assembléia Legislativa Provincial do Rio de 

Janeiro, destaca-se um referente ao ano de 1840, em que o presidente Paulino de Souza 

é quem fala sobre a principal causa do atraso na instrução “(...) nem a Escola Normal, 

nem as vantagens concedidas por lei (pensionistas da Província) tem sido bastante para 

fazer aparecer um número de professores idôneos e suficientes. Também há falta de 

livros didáticos (...)” (PRIMITIVO, 1940, p.199). 

 Tal panorama não se alterou até a década de 1870 como demonstram os escritos 

de Apolaro (2008), que pesquisou sobre as questões referentes ao “estado da instrução 

pública”, apresentadas no relatório à Assembléia Provincial do Rio de Janeiro em 1874, 
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elaborado pelo diretor da Instrução Pública Josino do Nascimento Silva.62 O citado 

diretor, “homem pertencente ao quadro político da época, representante da elite 

oitocentista, diante da situação de administrar inúmeros problemas relacionados à 

instrução pública, resolve elaborar algumas questões e enviá-las em forma de circular 

para os senadores e deputados da Província, inspetores municipais, presidentes das 

Câmaras Municipais entre outros (...)” (p.103), desejando conhecer “quanto antes” as 

causas do atraso em que se achava a instrução a seu cargo na Província. 

 

Diretoria da Instrução Pública da Província do Rio de Janeiro 
Niterói, 30 de junho de 1874 
Ilmo. Sr. 
Circular. 
A instrução pública no Rio de Janeiro, que atualmente tenho a honra 
de dirigir, não corresponde em seus resultados aos sacrifícios que faz 
a Província. Revela examinar de boa fé e com escrúpulo severo as 
causas que influem para este desagradável atraso, e impedem que a 
Província se avantaje na instrução de sua população, e com franqueza 
e coragem entrar nas reformas que se devam fazer, sem outras 
atenções que não sejam as aconselhadas e exigidas pelo serviço 
público. Com este fim formulei as questões juntas que submeto à 
judiciosa apreciação de V.S. esperando que, já pelo assunto, um dos 
mais importantes da época, já pelo patriotismo que folgo de 
reconhecer e V. S. merecerão resposta. (...) ” (RIO DE JANEIRO, 
1874 Apud APOLARO, 2010, p. 103).  
 
 

 No decorrer dos anos, a situação da educação brasileira ainda se encontrava 

desditosa como conta Almeida (2000), que “em 1884, o Conselheiro Francisco Antunes 

Maciel se estendeu ainda mais sobre a necessidade de dar ao ensino uma melhor 

direção, dos estudos elementares até as altas classes de instrução superior” (p.228). O 

autor transcreve as palavras do citado Conselheiro: 

 

O mais delicado dos problemas, parece ser o de estabelecer uma 
progressão contínua, ininterrupta no ensino em classes sucessivas, 
preparar simultaneamente os alunos para a vida social e para a alta 
instrução especial, aumentar cada vez mais o gosto, o ardor pelos os 
novos estudos, inculcando, entretanto, nos alunos que deixarão 
escolas, antes de percorrido todos os graus do curso, os 

                                                 
62 Para saber mais sobre os relatórios apresentados à Assembléia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro, 
ver o artigo de VASCONCELOS, M. C . Relatórios da Instrução pública no Ano de 1874 endereçados à 
Assembléia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro: Questões e Contradições no Discurso 
Oficial.Em:http://www.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/271MariaCeliVasconcelos_e_RaquelApola
ro.pdf. Acesso: 10/10/2012. 
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conhecimentos que lhes possam ser úteis (...). Para isto, é preciso que 
tenhamos professores, institutores verdadeiramente capazes, 
intelectualmente preparados para seu cargo, dotados de capacidade 
pedagógica, que só se obtém em escolas normais convenientemente 
organizadas. Os melhores programas serão inúteis, se não houver 
professorado apto para interpretá-los e segui-los, porque o professor é 
a encarnação viva do programa, é o programa em ação. Nossa 
situação, neste aspecto, é das mais deploráveis (MACIEL, 1884 apud 
ALMEIDA, 2000, p. 228). 
 

 

 O que se observa, então, é uma imagem bastante insatisfatória do contexto 

educacional no Brasil dos oitocentos, com inúmeras dificuldades para a efetivação da 

instrução pública na Província do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, Vasconcelos 

(2010) elucida: 

 

Além da dificuldade no cumprimento da legislação, havia ainda 
aqueles considerados os principais fatores que contribuíam para o 
atraso da instrução: a pobreza da população e o despreparo dos 
próprios professores. O Relatório da Instrução Pública endereçado à 
Assembléia Legislativa Provincial é um significativo testemunho da 
situação da instrução pública nas últimas décadas do oitocentos e, 
ainda dos anos limiar do Império no Brasil. Através do estudo das 
informações oficiais, evidencia-se a gênese de questões cuja 
influência permanece ainda durante muito tempo presente na forma 
como a educação foi tratada em nosso País ( VASCONCELOS, 2011, p. 
17). 
 

 

 Nesse contexto, é importante destacar as distinções entre as três categorias de 

ensino existentes: doméstico, particular e público. Para identificar as características 

que diferenciavam cada modalidade supracitada, são tomados os estudos de 

Vasconcelos (2005) e de Fernandes (1994)63 acerca do tema.  

 
 
No século XVIII, tal modelo cultural e educativo (educação 
doméstica), forjado a partir das práticas educacionais utilizadas pela 
Igreja, já não corresponde mais às exigências econômicas, políticas e 
sociais da população e o Estado, progressivamente, toma o lugar da 
Igreja, buscando a institucionalização e estatização da educação. 
Nessa perspectiva, desenvolve-se a forma escolar que sob a tutela do 
Estado, pretende uniformizar e reunir a educação da população em 
espaços adequados para esse fim, no entanto, o sistema escolar 
incitado pelo Estado não se destina a toda a população e parte dela 
permanece utilizando as práticas já consagradas de educação 

                                                 
63 FERNANDES, Rogério. Os caminhos do ABC. Sociedade Portuguesa e ensino das primeiras letras. 
Porto: Porto Editora, 1994. 
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realizada no âmbito doméstico (...) Todavia, a questão da educação e 
a escolha entre as modalidades possíveis eram colocadas somente às 
camadas situadas nos estratos socais mais elevados e não ao povo. O 
debate acerca da escolha da educação a ser ministrada às crianças e 
aos jovens para prepará-los para a vida religiosa, para a carreira das 
letras ou das humanidades, ou como forma de distingui-los, de acordo 
com o estatuto social da época, vai, consequentemente, situando-se 
então, no âmbito das possibilidades existentes: a educação “pública” 
e a educação “particular” ou doméstica.64 

  
 
  
 A educação particular e doméstica ficava a disposição das classes sociais mais 

abastadas. Os demais extratos da população, em condições de frequentar uma escola, 

deveria se conduzir aos colégios públicos. Verifica-se, então, que a condição social do 

indivíduo será preponderante para seu acesso em determinada modalidade educacional.  

 De acordo com as citações, as preocupações referentes ao tipo de ensino que 

seria dado aos alunos, características essas que deveriam ir ao encontro das principais 

solicitações dos pais, se configuravam pela questão de salubridade (o espaço físico em 

que as aulas seriam ministradas), a questão social (a convivência  de pessoas com níveis 

sócio-econômico diferentes) e as práticas de ensino, se referindo ao desenvolvimento 

intelectual oferecido pela modalidade educacional. 

 

Além dos aspectos concernentes à saúde, havia os aspectos relativos à 
instrução, que também deveriam ser considerados na escolha do 
espaço de educação dos filhos e pupilos (...). Certo era que a escola 
pública permitia a mistura de diversas crianças e jovens, o que 
representava o perigo da reunião de sujeitos de categorias sociais 
diversificadas. As elites temiam a possibilidade de laços de amizades 
surgidos entre pessoas iguais, mas com fortunas desiguais (...).65 
 

 

 Diante da precariedade do sistema educacional público no Brasil, desde sua 

efetivação, não será difícil imaginar a realidade das instituições públicas no período de 

oitocentos. Desta maneira, as famílias mais abastadas procuravam o ensino particular ou 

doméstico para seus filhos, para melhor atender as suas exigências, já que os colégios 

públicos, muitas vezes, na própria casa dos mestres, não dispunham das características 

necessárias para um ensino considerado de qualidade, como se verá adiante. 

 

                                                 
64 Cf. Educação Doméstica: uma prática educacional das elites no Brasil de Oitocentos. Disponível: 
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/4624/4624_3.PDF. Acesso: 01/04/2013. 
 
65 Idem, p.32. 
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3.1.  A instrução pública em Vassouras 

 
 

Percebe-se como nesse período já havia grande desigualdade social 
na sociedade vassourense que se refletia na Educação: os de poder 
aquisitivo recebiam um tipo de educação, os outros recebiam uma 
educação rudimentar e outros ainda, como por exemplo os escravos, 
nada recebiam (MEDEIROS, 2002, p.52). 
 
 

 A instrução pública caracterizou-se pela modalidade educacional oferecida em 

escolas mantidas pelo estado ou por colégios particulares e/ou associações 

subvencionadas, ou seja, que se subordinavam às regras estatais e recebiam 

monetariamente por isso, conforme consta no noticiário: “A Câmara de Vassouras 

reconhecendo a impossibilidade de sustentar as escolas que teria de criar em diversos 

pontos do município, adotou o alvitre de subvencionar escolas particulares impondo-

lhes condições razoáveis para assegurar a instrução às classes desenvolvidas” (O 

VASSOURENSE, 1883, p.03 ).  

 De acordo com o periódico O Vassourense, somente uma escola particular 

aceitou, nesse período, a subvenção oferecida pela Câmara Municipal de Vassouras. 

Essa escola era dirigida pela professora Julia Adelina dos Santos Silva, que abandonou 

a função devido a quase nula frequência de meninos e meninas na sua instituição. Três 

anos após a malograda subvenção municipal, notam-se outros noticiários com o mesmo 

teor informativo, nos quais chama a atenção o seguinte fato: “(...) O Município necessita 

de Camaras Municipaes que tratem das escolas, que cuide da instrucção, do bem estar 

dos seus concidadãos e dos verdadeiros interesses Municipaes (...) (O 

VASSOURENSE, 1886, p.1). Ou seja, deduz-se que, ao longo do tempo, o município 

teve dificuldades em manter suas escolas, talvez, pela crescente quantidade de colégios 

particulares, ou talvez, mais pela ausência de profissionais que aceitassem os baixos 

salários pagos pelo governo da Província. 

 Consoante as fontes pesquisadas, a implementação do ensino público ocorreu 

mais tardiamente do que a efetivação do ensino particular, como se verifica, quando em 

1835, o primeiro colégio fundado na Vila não era público e funcionava custeado pela 

Sociedade Promotora da Civilização e Indústria de Vassouras. Porém, devido à 

insatisfação da população e às reivindicações feitas pelas autoridades locais, se iniciou, 
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ainda que de forma acanhada, a oferta de ensino gratuito nas freguesias que compunham 

o contexto vassourense oitocentista, conforme anúncio a seguir: 

 

Gervais Desvignes, subdito francez, com pratica de trinta e tantos 
annos de ensino de língua franceza, tendo fixado sua residência nesta 
cidade, e desejando tornar-se útil de qualquer maneira, resolveu abrir 
uma aula nocturna, gratuita da língua franceza (O VASSOURENSE, 
29 de novembro de 1886, p.4.). 

 

 Segundo Raposo (1935), consta no Relatório da Sessão da Câmara de 

Vassouras de 7 de maio de 1836, críticas ao ensino no município, que até a referida 

data, ainda não havia aberto escolas públicas para atender à demanda das crianças em 

idade escolar. 

 

Tendo subido o número de casas, dizia o parecer, a mais de mil e 
trezentas, seria bastante que houvesse em cada uma dellas uma só 
creança em idade de receber instrucção, para que se contasse no 
município para mais de mil e trezentos meninos em idade de aprender 
e no entanto só vinte e oito dessas creanças é que estão estudando, e 
isto mesmo em aulas particulares (RAPOSO, 1935, p.37). 
 
 

 De acordo com a citação acima, supõe-se que a falta de instituições de ensino, 

sobretudo para as classes menos favorecidas, de certa forma, foi um obstáculo para o 

progresso educacional da população em Vassouras. Por outro lado, também demonstra a 

existência de professores que davam aulas particulares, provavelmente em suas próprias 

residências ou nas dos alunos. 

 Ainda, sobre a falta de instrução pública, cabe ressaltar que a Comissão 

responsável pela averiguação desse fato, destacou que um dos principais obstáculos para 

a criação de escolas públicas dentro e fora da Vila era o valor monetário pagos aos 

docentes. 

 

(...) mezquinhez dos ordenados dos professores que não convidava 
ninguem a exercer o magistério (...) assim como o facto dos meninos 
morarem à grande distancia das escolas, e não poderem os educadores 
receber pensionistas por não terem casa apropriada para isso (Ibidem, 
p. 37). 
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 Curioso constatar que 54 anos após o informe sobre o baixo salário dos 

docentes, no jornal O Vassourense, encontra-se em destaque o anúncio de que “(...) Há 

concurso público para contratação de professores (...)”, mas segundo o jornal, os 

professores públicos eram tão mal remunerados, “que tudo o que se fizer a seu favor 

ainda será pouco” (O VASSOURENSE, 1889, p.04). 

  As informações que denotam descaso com a classe docente em Vassouras 

refletiam também o que estava ocorrendo na Corte e demais Províncias do país. 

Diversos registros acerca da baixa remuneração e desvalorização dos professores e 

professoras no Brasil expressam claramente a condição daquela categoria, perante a 

sociedade brasileira, já naquela época. 

 

Não resta dúvida que no panorama educacional brasileiro, o 
magistério sempre foi uma profissão desvalorizada em termos 
salariais e sociais em toda a sua história. Apesar de ainda existir uma 
certa crença a respeito dos áureos tempos em que ser professor ou ser 
professora era sinônimo de prestígio e poder, no Brasil. Desde a 
época dos jesuítas, esta sempre foi uma profissão desvalorizada, 
principalmente na perspectiva da remuneração percebida 
(ALMEIDA, 1998, p. 35). 

  

  

 Conforme indicam as fontes, em 1840 fechou-se o colégio que ficava sob a 

responsabilidade da Sociedade Promotora da Civilização e Indústria de Vassouras. 

Somente a partir de 1848, foi que se fundou a primeira escola pública, com o professor  

Luiz José de Souza Coelho, nomeado para a instrução primária de meninos, na Vila de 

Vassouras. E para a instrução de meninas, foi nomeada a professora Augusta Carlota 

Sanches Brandão, entretanto, esta foi logo substituída por Leonor Augusta Loureiro de 

Andrade, como demonstra o Almanaque Laemmert66 do período de 1848. 

 Segundo Medeiros (2002), a Escola Pública de Instrução Primária para 

meninos, funcionou de 1848 a 1885, sendo que a Escola Pública de Instrução Primária 

para meninas, fundada no mesmo ano, encerrou suas atividades dois anos antes, ou seja, 

em 1883. Na sede da cidade de Vassouras, em 1885, foi fundada uma Escola Noturna 

Gratuita, na qual lecionavam os professores José Luiz de Freitas e Desidério Pagani. 

Nesse mesmo ano de 1885, foi aberto o Asilo Furquim, voltado para o ensino de 

meninas pobres. Nesta instituição trabalhavam as Irmãs da Congregação de Nossa 
                                                 
66 Almanaque Administrativo, Mercantil e Industrial da Corte e Província do Rio de Janeiro. considerado 
o primeiro almanaque publicado no Brasil. Editado no Rio de Janeiro, entre 1844 e 1889, pelos irmãos 
Eduard e Heinrich Laemmert. 
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Senhora do Amparo sob a direção do Padre Olympio de Castro e da Irmã Carolina da 

Imaculada Conceição. Esta instituição escolar, denominada de Asilo, ofereceu às suas 

alunas o ensino de cultura, escrita, gramática, aritmética, história pátria, história sagrada 

e doutrina cristã, nas 1ª e 2ª classes; e além dessas, geografia e geometria, nas 3ª e 4ª 

classes (VIANNA, 1996 apud MONTEIRO, 2002, p. 91).  

 Cabe ressaltar que o Asilo Furquim tinha o objetivo de abrigar e atender as 

crianças de famílias carentes com o apoio financeiro do estado, mas este não cumpriu o 

compromisso. Logo, o Colégio precisou ser custeado pelas ações filantrópicas da 

sociedade vassourense. 

 

O Asilo Furquim, esta casa de caridade, que representa a 
generosidade do ilustre morto, que lhe deu o nome, o patriotismo 
também generoso daqueles que têm contribuído para a sustentação e 
desenvolvimento, graças a abnegação e dedicação das beneméritas 
filhas de Nossa Senhora do Amparo, a cuja cooperação e auxílio 
devem em grande parte aos vassourenses o estado de progresso deste 
estabelecimento (O MUNICÍPIO, 1899, p.5). 
 
 

 A seguir, apresenta-se no Quadro 5, a relação das escolas públicas que se 

estabeleceram em Vassouras entre os anos de 1848 e 1885. Vale destacar que o número 

de escolas públicas era inferior a quantidade de escolas particulares no mesmo período, 

como se pode observar no quadro demonstrativo de escolas particulares constante no 

próximo tópico do estudo. 

 

 

Quadro 5 - Relação de Escolas Públicas de 1848 a 1885. 

 

Escolas Professore e\ou Diretores Ano 
Escola Pública de Instrução Primária Miguel Antônio Dantas 1848 
para meninos Bento José de Sá Figueiredo  
Escola Pública para Meninas Augusta Carlota Brandão 1848 
 Leonor Augusta Loureiro  
 Francisco A. de Faria  
Colégio Vassourense Manoel Joaquim da Silva 1846 
 Alexandre Rodrigues da Silva Chaves  
 Luiz Rômulo Pires de Moreno  
 Eduardo Frederico Alexander  
 Alberto Leite Ribeiro  
 Lucindo Pereira dos Passos Filho  
 João Julião Manso Sayão  
Escola Pública de Primeiras Letras  Hildegarda Saraiva de Moura 1853 
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 Honório C. Caldas  
 Carmina C. Caldas  
 Lúcio José da Silva  
Colégio Paty de Alferes (pública de 
primeiras letras) João Antônio Corrêa 1860 
 João Pedro Medina Celli Sarmento  
Escola de Instrução Primária Pública Manoel Ribeiro Alburquerque 1868 
 Ana Jovita do Amaral  
 Luíz Ferreira da Costa  
 Cândida O. de Lima Viegas  
 Joaquim José P. de Abreu  
 Jovina Rodrigues Pinheira  
Curso Noturno p/ Adultos (primeiras letras) Freitas Braga 1883 
Curso Noturno p/ Adultos ( desenho linear) João Baptista  Pagani 1883 
Curso Noturno para Adultos (música) Manoel da S. Guimarães 1883 
 Emília Amália de Oliveira  
 Maria Adelaide Ziberglin  
Escola Noturna Gratuita José L. Freitas e Desidério Pagani 1885 
Colégio Municipal da Estação de Aliança João Xavier de Souza Jr. 1886 
Escola Pública de Instrução Primária João Berardo Nacernal 1871 
 Henriqueta Gomes de Lima  
 Eduardo Ernesto de Oliveira  
 Francisco Silva Costa  
 José Xavier G. Brum  
Escola de Ribeirão (Municipal) L.P. de Souza 1895  
Escola de Massambará ( Municipal)  1895 
Escola de Mata-Cães ( Municipal)  1895 
Escola Mista da Estação de Vassouras  Alfredo Azevedo 1895 

 
Fonte: Quadro elaborado pela autora conforme dados de MEDEIROS, Maria Amália Montela. 
Vassouras e a Educação: marcas de um tempo.    Rio de Janeiro: Sotese, 2002. 
 

 
 

 Ainda, na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Vassouras, foi 

instituído, no ano de 1886, o Colégio Municipal da Estação da Aliança, dirigido por 

João Xavier de Souza Júnior. Todavia, nota-se uma consecutiva oferta de escolas 

públicas a partir de 1895, entre as quais, destacam-se a Escola de Ribeirão, Escola de 

Massambará, Escola de Mata-cães e Escola Mista da Estação de Vassouras, todas 

permanecendo ativas em média, apenas por 12 meses. 

 Em 1853, na Freguesia de Sacra Família do Tinguá, também foi fundada uma 

Escola Pública de Primeiras Letras67, que se manteve aberta por quase 20 anos. E, 

                                                 
67 No período imperial brasileiro, a aprovação da Lei Geral de Ensino, estabelecia a instituição de escolas 
para meninas, com mestras para ministrarem as quatro operações, leitura, escrita, catecismo e atividades 
voltadas para a economia doméstica, sendo excluídas as noções de geometria (CASTRO, 2010, p.281). 
Pela Lei de 15 de Outubro de 1827 fica estabelecido “(...) a creação de escolas de primeiras letras em 
todas as cidades, villas e logares mais populosos do Imperio”.   
Disponível:http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38389-15-outubro-1827-566674 
publicacaooriginal-90212-pl.html. Acesso: 09/03/2013 



 70 

também, constatou-se a efetivação de uma Escola Pública de Instrução Primária na 

Freguesia de Santa Cruz dos Mendes, em 1868, e outra, na Freguesia de São Sebastião 

dos Ferreiros, em 1871, com professores atuando até o ano de 1885. 

 Todavia, ainda que a situação da instrução pública em Vassouras apresentasse 

inúmeros problemas, vale ressaltar que o cenário educacional vassourense se encontrava 

em melhor situação e superava em número de matrículas de alunos se comparado a 

grande parte das regiões da Província do Rio de Janeiro, como se constata no Quadro 6, 

demonstrativo das matrículas nas escolas públicas das cidades da Província do Rio de 

Janeiro em 1888. 

 

Quadro 6 - Demonstrativo de matrículas nas escolas públicas, 1888. 

 

Municípios Matrículas 

 SEXO MASCULINO SEXO FEMININO TOTAL 

Nova Friburgo 152 177 329 

Paraíba do Sul 257 95 352 

Paraty 184 71 255 

Petrópolis 209 264 473 

Pirahy 387 177 564 

Rezende 458 277 735 

Rio Bonito 242 101 343 

Rio Claro 143 46 189 

Sapucaia 119 48 107 

Saquarema 314 118 432 

Santa Mª Magdalena 131 73 204 

Stº Antº de Pádua 128 54 182 

Sant’Anna de Macacú 181 93 274 

S. Fidélis 235 174 409 

S. João da Barra 455 102 557 

S. João do Príncipe 181 110 291 

Valença 369 372 741 

Vassouras 402 128 530 

 

Fonte: Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro em 08 de 
agosto de 1888, p.9. Cf: MUNIZ, Bruno Tamancoldi. A Educação visitada pelo Imperador D. 

Pedro II: casas e escolas públicas/privadas na Petrópolis do século XIX. Universidade Católica 
de Petrópolis, 2013, p.89. 
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 De acordo com os dados acima, confere-se que no ano de 1888, o total de 

matrículas efetuadas nas escolas públicas de Vassouras se encontrava na quantidade de 

402 meninos e 128 meninas somando um toatal de 530 discentes, quantidade esta que 

superava a maioria dos outros municípios da Província do Rio de Janeiro, ficando atrás 

apenas de Valença, Rezende e São João da Barra. Outro dado importante é a 

quantidade de meninos matriculados que superava em 75% a quantidade de meninas no 

mesmo período, o que mostra o déficit da instrução feminina. 

 Vale ressaltar que Vassouras além de possuir um dos maiores índices de 

matrículas da Província, também possuía o maior número de escolas mistas, como 

demonstra o Quadro 7, a seguir, onde se verificam dados do Relatório apresentado à 

Assembléia Provincial do Rio de Janeiro em 1885. 

 

 

Quadro 7- Relação de escolas públicas mistas, 1885. 

 

Escolas Publicas Mixtas 

Barra Mansa: 1 Nitheroy: 2 

Estrella: 2 Petropolis: 2 

Mangaratiba: 1 Vassouras: 3 

 
Fonte: Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial do Rio de Janeiro em 08 de 
agosto de 1885, p.5. Cf: MUNIZ, Bruno Tamancoldi. A Educação visitada pelo Imperador D. 
Pedro II: casas e escolas públicas/privadas na Petrópolis do século XIX. Universidade Católica 
de Petrópolis, 2013, p.89. 
 

 

 Como dito, Vassouras distinguia-se entre as demais regiões da Província, pelo 

número de escolas, matrículas de alunos, títulos e personalidades, superando até mesmo 

Petrópolis, cidade preferida de D. Pedro II e sua família, principalmente no verão, em 

que o clima continuava ameno, em consonância com a preferência da realeza. 

 

Numa terra em que por sua própria evolução social se estruturou 
como um poderoso feudalismo agrícola infenso ao predomínio das 
cidades, vê-se de repente todo um escol de grandes senhores rurais 
esclarecidamente se agruparem e, com a mesma energia e carinho 
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com que tratam das suas lavouras, com férreo devotamente, iniciam a 
transfiguração de um deserto na mais admirável das nossas cidades 
aristocráticas a rivalizar mesmo então com Petrópolis, reflexo da 
Corte com o seu Palácio Imperial. Vassouras é o milagre de 
urbanismo da nossa aristocracia rural (LAMEGO, 1963, p.141). 

 

 Com efeito, embora Vassouras receba a instrução pública tardiamente, em 

1848, apresenta matrículas que foram significativas nas décadas posteriores em relação 

à realidade do interior da Província do Rio de Janeiro. Além disso, a existência de três 

escolas mistas públicas demonstram um contexto bastante “avançado” para a época, 

quando inúmeras discussões pelos jornais, condenavam a reunião de meninos e meninas 

na mesma escola. 

 Cabe lembrar que a instrução pública não era destinada às elites do baronato 

do café, mas sua presença em Vassouras sinaliza a existência de homens livres, 

comerciantes, funcionários públicos, artesãos que com suas famílias habitavam na 

cidade e impulsionavam o seu desenvolvimento. Sendo assim, supõe-se que a presença 

de professores particulares e domésticos foi imprescindível na sociedade vassourense 

para atender a aristocracia e suas aspirações. 

  

3.2. A educação particular 

 

No Brasil Imperial, como na Turquia de Ataturk (...), a educação era 
a marca distintiva da elite política. Havia um verdadeiro abismo entre 
essa elite e o grosso da população em termos educacionais 
(CARVALHO, 1980, p.64).68 
 
 

 O ensino particular era oferecido geralmente por colégios particulares que, 

inicialmente, constituíam-se nas casas dos próprios mestres. 

 Em relação ao cenário educacional oitocentista de Vassouras, sabe-se que a 

Vila passou por um processo crescente de fundação de escolas, principalmente 

particulares, uma vez que em 1835, a primeira escola já se encontrava em 

funcionamento na Sede da Sociedade Promotora da Civilização e Indústria de 

                                                 
68Mustafa Kemal Atatürk  (Salônica, 1881 - Istambul, 10 de novembro de 1938) foi 
um oficial do exército, estadista revolucionário e fundador da República da Turquia, assim como o seu 
primeiro presidente. Como primeiro presidente da Turquia, Atatürk embarcou num ambicioso programa 
de reformas políticas, econômicas e culturais. Um admirador do Iluminismo, Atatürk procurou 
transformar as ruínas do Império Otomano numa nação-Estado democrática e secular. Os princípios 
das reformas de Atatürk costumam ser chamados de "kemalismo", e continuam a formar a fundação 
política do Estado turco moderno. 
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Vassouras, tendo José Francisco da Silva Pereira como o primeiro professor a ser 

nomeado pela Província (MEDEIROS, 2002, p.67).  

 Em Vassouras era comum que os fazendeiros enviassem seus filhos o quanto 

antes para os colégios particulares, talvez pela confiança que tais instituições 

oferecessem em função dos trabalhos pedagógicos realizados, ou talvez pela 

comodidade em pertencer a uma rede de sociabilidade entre as famílias abastadas, que 

proporcionava o controle da rotina escolar dos filhos através de constante troca de 

informações.  

 Todavia, sabe-se que os primeiros anos de infância das crianças vassourenses 

ocorriam nos espaços das fazendas, em meio à presença de escravos e escravas, e 

também dos filhos destes. Geralmente enquanto pequenos, as diferenças sociais e raciais 

ainda não se faziam tão presente na relação de convivência. Com o passar do tempo, as 

crianças livres e escravas iam percebendo gradativamente o funcionamento da 

sociedade escravocrata. A criança escrava continuava a trabalhar nas rotinas de serviços 

da fazenda, ao contrário da criança livre que ia para escola particular primária ou 

secundária em Vassouras, possivelmente como interno ou semi-interno, para mais 

adiante continuar os estudos na Corte e quiçá na Europa (RAPOSO, 1935, p.186). 

 A seguir, a Figura 2, mostra o anúncio de uma escola particular (1878), que 

informa aos pais a continuidade das aulas.  
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Figura 2 - O MUNICÍPIO, 10 de janeiro, 1878, p.4. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 As fontes assinalam que era “moda” na época, o procedimento de enviar os 

filhos à Europa para concluir os estudos, já que a realidade do ensino no país ainda se 

encontrava distante dos padrões almejados pela elite oitocentista brasileira. 

 
 
 Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 1838 (...) sei que a separação é 
violenta, porém não valerá à pena aumentar sua instrução? Torná-lo 
mais digno da estimação geral pelas maneiras polidas que lá (Europa) 
deve adquirir, como pelo maior número de ideias grandes, que 
impossível é que não ganhe residindo 3 ou 4 anos em uma nação 
onde tudo é grande e maravilhoso. Quando regressar é que poderá 
bem calcular todo o acerto de o haver mandado. Os que aprendem no 
Brasil ficam com ideias muito acanhadas (...) 
Domingos Alves da Silva Porto69 
 

                                                 
69 Trecho da carta de Domingo Alves da S. Porto, referente à viagem de graduação na Europa que deveria 
ser feita por Joaquim Ribeiro de Avellar Jr.( destinatário da missiva), filho ilegítimo de Joaquim Ribeiro 
de Avellar. O filho residia na Corte sob tutela do autor da carta (o Barão de Capivary). O pai (Joaquim 
Ribeiro de Avellar) residia em Vassouras, RJ, e desde o nascimento do filho, havia recorrido a uma 
sentença de perfilhação, expedida em Vassouras, a 22 de agosto de 1843. Coleção Particular apud 
MUAZE, Mariana. As Memórias da Viscondessa: família e poder no Brasil Império.Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008,p.23. 
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 Cabe ressaltar ainda, que meninos e meninas tinham instrução distinta. As 

jovens moças aprendiam a cortar, fazer renda, bordar, costurar, supervisionar os 

copeiros, arrumadeiras e cozinheiras da fazenda e esperavam por um “ bom casamento”. 

 Na segunda metade do século XIX, se tornou mais comum que as filhas dos 

fazendeiros aprendessem a ler, a escrever, a tocar piano e a falar francês, embora alguns 

fazendeiros fizessem “pouco” dessas inovações sob o pretexto de que suas filhas teriam 

parcas oportunidades de utilizar tais conhecimentos (RAPOSO, 1935, p.188). 

 Em 1873, o professor Alberto Brandão, cidadão vassourense escreveu uma 

crítica sobre este assunto: “Uma mulher no Brasil é ainda a imagem do que costumava 

ser; ela ainda traz nos pulsos as marcas das correntes; ela ainda não ocupou o lugar que 

lhe pertence de direito como um poderoso agente social de progresso” (O Município,  

1873, p. 02). Assim, percebe-se que a escola no século XIX, delimitava espaços entre 

meninos e meninas, hierarquizando os sujeitos e colocando o homem em evidência em 

relação à mulher.  

 

As pesquisas no campo da história da educação tem sido fértil ao 
demonstrar como a educação escolar direcionou o ensino de forma 
diferenciada até meados do século XX e de como este ensino 
exerceu e ainda exerce um papel preponderante nas escolhas 
femininas e masculinas, evidenciando dessa maneira as dificuldades 
de romper com os determinismos biológicos (CASTRO, 2010, p. 
252, grifo meu). 

 

 No horizonte da escola consolidava-se uma cultura, na qual, o masculino se 

sobrepunha ao feminino em todos os níveis, incluindo o social e o intelectual. 

 

Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende isso. Na 
verdade a escola produz isso. Desde seus inícios, a instituição escolar 
exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos - 
tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela 
não tinha acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá 
estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, 
ordenamento, hierarquização. A escola que nos foi legada pela 
sociedade ocidental moderna começou por separar adultos de 
crianças, católicos de protestantes. Ela também se fez diferente para 
os ricos e para os pobres e ela imediatamente separou os meninos das 
meninas (LOURO, 2008, p.57). 
 

 
 Devido ao binômio feminino e masculino na educação, nota-se que os anúncios 

ofertando professores variavam de acordo com o sexo do futuro discente. Vasconcelos 



 76 

(2005) assinala em seus estudos, a posição homem/mulher na sociedade oitocentista. A 

autora se refere às recomendações de Alambary Luz para a educação feminina, 

publicadas em 1875 no periódico intitulado A instrução publica. 

 

 (...) e a mulher deve ser educada pela mulher, assim como o homem 
deve ser educado pelo homem; porque o exigem as leis da natureza, 
porque o exigem certas affinidades de sexo, digamol-o assim, em 
virtude das quaes o ente que em sua maneira geral de sentir, de 
conhecer e de querer  mais conforma com outro, a este melhor 
transmitte suas idéias e doutrinas, melhor o instrue e o educa.70 
 

 

  Neste sentido, era comum que as escolas particulares fossem dirigidas por 

professores de acordo com o gênero do alunado, “Uma professora habilitada pela 

Instrucção Publica nas matérias que constituem o ensino primário, acaba de abrir um 

collegio na Estação de Alliança, onde recebe alumnas internas, meio-pensionistas e 

externas (...)” (O VASSOURENSE, 27 de outubro de 1886, p.4). 

 No entanto, também se encontram ofertas de ensino particular, em que o 

docente não expressa o sexo do alunado, mas é possível que as referidas aulas não 

ocorressem concomitantemente. 

  

José de Vasconcellos e Francisco Camarano dão lições particulares. 
O primeiro de portuguez, Francez, Geographia, Rhetórica e 
Mathematica e o segundo de Portuguez, Geographia e 
Italiano.30$000 mensaes por 1 hora todos os dias. 50$000 por 2 e 
60$000 por 3, reduzindo-se à metade sendo 3 vezes por semana (O 
VASSOURENSE, 6 de março de 1883, p.4). 
 
 

 A Figura 3, abaixo, apresenta o anúncio de um homem oferecendo seus 

préstimos de professor, o que demonstra algo já constatado nas fontes estudadas, ou 

seja, a presença majoritária do gênero masculino no magistério em Vassouras. 

 

 

                                                 
70 Cf. Educação Doméstica: uma prática educacional das elites no Brasil de Oitocentos. Disponível: 
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/4624/4624_3.PDF. Acesso: 01/04/2013. 
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Figura 3 - O MUNICÍPIO, 21 de abril, 1878, p.4. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

    

 Em 1866, foi criado em Vassouras o Colégio da Adolescência, que se tornou 

um dos mais importantes estabelecimentos de ensino da Província do Rio de Janeiro, 

entre os anos de 1870 e 1875, com uma média a média de trezentos alunos. 

 

Uma tal preocupação pela boa música por intérpretes mundialmente 
conhecidos, não resulta de mera curiosidade de ricaços, de um 
exibicionismo "rastaquera" de provincianos. É ela o fruto de toda 
uma nova geração educada em primorosos colégios como o 
Vassourense, o Braga, o Andrade, os de Madame Grivet e da 
condessa de LA HURE, estas últimas a levarem para a pequena 
cidade a cultura e o refinamento de Paris. O célebre educador barão 
de Tautphoeus71 em 1873 transfere-se para Vassouras, onde 
leciona no Colégio da Adolescência (LAMEGO, 1963, p. 163, grifo 
meu). 
 

  Um ano antes, ou seja, em 1874, foi fundado o Collegio de Meninas, no qual 

ministrava-se a instrução primária sob a supervisão assídua de sua fundadora D. 

Honorina de Siqueira e Silva. Em 1877 foi inaugurado o Atheneu Vassourense de Júlio 

César Pegado, e o Collegio Santa Luzia, este último parecia dar continuidade ao antigo 

Collegio de Meninas. No mesmo ano foram criados três estabelecimentos de ensino 

administrados pelas professoras Amélia Ursulina da Rocha Braga, Joaquina de Andrade 

                                                 
71  Um revolucionário alemão que se exilou no Rio, onde se dedicava a formar a juventude bem-nascida 
do Império, entre os conhecidos alunos, cita-se Joaquim Nabuco. 



 78 

e Josephina Rosa Pereira Coelho, todos destinados à educação para meninas. Em 10 de 

janeiro de 1878 foi instituído o Collegio Brandão pelo professor Alberto Olympio 

Brandão e, após oito anos, ou seja, em 1886, fundou-se na Freguesia dos Mendes uma 

escola para meninas, chamada de Collegio Santa Cecília, dirigido pela professora Izabel 

de Souza e suas filhas. No ano de 1883, fundou-se o Collegio Nossa Senhora do 

Patrocinio, dirigido por Josefina Amália Pereira de Souza e o Collegio de Vassouras, no 

qual Alberto Leite e Domingos de Almeida eram os diretores. 

 A seguir Figura 3, mostra anúncio do Colégio Atheneu Vassourense, 

informando sobre as disciplinas e os respectivos professores que iriam atuar naquele 

período. 

 

  

Figura 4: O MUNICÍPIO, 8 de novembro, 1877, p.4. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

  Vale ressaltar, que os professores dos colégios particulares também ofereciam  

seus serviços em suas “horas vagas”, como demonstra o anúncio.  

 

Jorge Benjamim de Souza, professor de mathematicas do collegio de 
Vassouras, dispondo de algumas horas offerece-se para leccionar 
todos os preparatórios, menos philosophia, historia e rhetorica. 
Ensina também desenho e piano. Para informações no mesmo 
collegio (O VASSOURENSE, 1883, p.4). 
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 Em 1885, inaugurou-se uma escola mista, Collegio Magalhães. Ainda, pela 

década de 1880, também já havia sido efetivada uma escola noturna que “funcionava 

das 7 horas às 9 todos os dias lectivos e das 8 às 10 durante o mez de Maio, havendo 

ainda algumas aulas diurnas para os alumnos que a puderem freqüentar” (O 

VASSOURENSE, 1883, p.4).   

 Abaixo, apresenta-se o Quadro 8, elucidativo das escolas particulares 

existentes na Vassouras oitocentista, que fornece pistas da quantidade e importância dos 

colégios particulares criados para meninos e também para meninas. 

 

 

Quadro 8 - Relação de escolas particulares, de 1835 a 1895. 

 
Escolas Professores e ou Diretores Ano 

Colégio na Vila da Sociedade Promotora da José Francisco da Silva Pereira 1835 
Civilização e Indústria de Vassouras Ambrósio de Souza Coutinho  
 José Nicodemos  
 Constâncio da Silva Jardim  
Escola particular primária para meninos e 
meninas 

Francisco José Coelho 1849 

 Antônio da Gama Leal  
 Joaquim Antônio Tupinambá  
 Maria do Nascimento Macedo  
 José Vitorino de Souza  
 Liceu Patyense Cônego Francisco Manuel de Chagas 1856 
Colégio Souza Braga José Luiz S. Braga 1857 
Colégio Madame Grivet  Madame Grivet 1859 
Condessa de La Hure ( meninas)  Condessa de La Hure  1864 
Colégio Magalhães (misto) Theodoro Augusto F. Magalhães 1865 
Colégio da Adolescência Carlos Sebastião 1866 
 Júlio César Pegado  
Colégio Santa Luzia (meninas) Honorina de Siqueira e Silva 1877 
Colégio Atheneu Vassourense Júlio Cesar Pegado 1877 
Colégio Brandão Alberto O. Brandão 1878 
Colégio de Santa Cruz dos Mendes Augusto da Silva Chaves 1882 
 Júlia Adelina dos Santos Silva  
 João de Lourenço Bastos  
 A Dirigida Bento F. de Souza 1883 
Escola Particular do Ribeirão Luíz Antônio de Souza Cardoso 1883 
Colégio de Vassouras Alberto Leite 1883 
Colégio N.S.do Patrocinio Josefina de Souza 1883 
Colégio Pureza João Nepomuceno Pureza 1885 
 Eduardo da F. Catalão  
 Alfredo Thomé Gonçalves  
 Bento Felicíssimo de Souza  
Colégio Sossego (para meninas) Gustavo Babin 1885 
 Leocádia Babin  
 Augusta Carlota Sanchez Bradão  
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Asilo Furquim Irmãs da Congr. de Nª Sª do Amparo 1885 
 Irmã Carlina da Imaculada conceição  
 Padre Olympio de Castro  
Colégio Pujol Hippolyto Pujol 1884 
Colégio Magalhães Domingos de Almeida 1885 
Externato Bellini Bellini 1886 
Colégio Stª Cecília Izabel de Souza 1886 
Colégio São João S.Soares 1889 

 
Fonte - Quadro elaborado pela autora conforme dados de MEDEIROS, Maria Amália Montela. 
Vassouras e a Educação: marcas de um tempo. Rio de Janeiro: Sotese, 2002. 

 

 

  De acordo com os Quadros 5 e 8 apresentados, percebe-se que a iniciativa 

privada foi majoritária em comparação a ação pública. Em estudo recente, Capute 

(2011) assinala sobre esse aspecto, corroborando com tal afirmativa. 

 

Do exposto podemos observar que a educação esteve no conjunto de 
preocupações da população vassourense em toda a sua história. No 
entanto, as iniciativas educacionais deveram-se muito mais à ações 
particulares do que a ação do poder público, embora este assunto 
tivesse sido confiado pelo Ato Adicional de 1834 às províncias e não 
ao Governo Central. Considerando esta política, a comunidade 
vassourense teve que tentar suprir as carências referentes à formação 
das crianças e jovens com apoio das iniciativas e recursos privados. 
Portanto, sugere-se de um modo geral, que a iniciativa particular no 
campo do ensino foi predominante na comunidade vassourense desde 
sua fundação (CAPUTE, 2011, p.30). 
 
 
 

 Cabe destacar ainda, o Collegio Pujol, considerado de relevância no que 

concerne ao ensino de ginástica e de música. O anúncio dessa instituição no jornal O 

Vassourense, apresenta a contratação do professor Henrique Burgongino, que lecionaria 

piano e canto e de Antônio da Cunha Bahia contratado para lecionar ginástica. 

 

O Collegio Pujol acabba de contractar o exímio professor de piano e 
canto, Henrique Burgogino, laureado pelo Conservatório de Nápoles. 
Tendo resolvido fixar sua residência na Freguezia dos Mendes, o dito 
professor acceita lições em casas de família nesta cidade. O Sr. 
Borgogino apresenta as melhores referencias, abonado pelas illustres 
famílias onde lecciona atualmente (O VASSOURENSE, 1884, p.04). 
 
 

 A seguir, a Figura 5, com o anúncio do Colégio Pujol, oferecendo o curso 

primário e secundário que fora aberto na Freguesia dos Mendes.  
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Figura 5: - O VASSOURENSE, 24 de abril, 1887, p.3. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 
 
 
 De acordo com os anúncios estudados, nota-se que os professores contratados 

pelos Colégios, também lecionavam nas residências, o que assegura a efetiva presença 

de professores nas residências aristocráticas. O anúncio, a seguir, exemplifica esta 

informação. 

 

José de Vasconcellos e Francisco Camarano dão lições particulares: 
O primeiro de Portuguez, Francez, Geographia, Rhetórica e 
Mathemática e o 2º de Portuguez, Geographia e Italiano. 30$000 
mensaes por 1 hora, todos os dias. 50$000 por 2 e 60$000 por 3, 
reduzindo-se a metade sendo 3 vezes por semana (O 
VASSOURENSE, 1883, P.4).  
 
 

 Os anúncios também demonstram que a educação particular na Vassouras do 

século XIX era exercida mais por homens do que mulheres, atuando nos colégios 

existentes, bem como na procura desta função, o que denota que a educação para 

meninos em instituições educacionais era quase preponderante naquela sociedade, como 

o exemplo da Figura 6, a seguir:  
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Figura 6 - O MUNICÍPIO, 19 de julho, 1877, p.4. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 

 

 Vale ressaltar, ainda, dois relatórios elaborados pelo fiscal72 João Luiz de 

Lima, juntamente com o professor público José Francisco da Silva Pereira, relativos às 

escolas públicas e particulares fundadas tanto na Vila, como nas fazendas cafeeiras de 

Vassouras em 1835. O documento foi reproduzido na íntegra na publicação do jornal O 

Município, de 03 de junho de 1887. 

 

RELAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS E PARTICULARES QUE HÁ 
NO MEU DISTRICTO 
Primeira- Nesta Villa o professor de primeiras letras José Francisco da 
Silva Pereira deu princípio no dia 05 de Março do anno corrente (1835) e 
tem cinco alumnos, os quaes está ensinando gratuitamente e vai 
continuando. Segunda- Nesta mesma Villa, Joaquim José de Sant’anna 
Passos ensina gratuitamente, e tem dez alumnos e três alumnas, e deu 
principio no anno de 1833 e vão com bastante aproveitamento; esta é 
particular. Terceira- Em casa do alferes José de Avellar, Marianno 
Antonio Corrêa ensina seis alumnos e deu princípio no anno de 1833 e 
vence por estipêndio 4$ por cada um, digo só três, e pelos outros três 
vence 200$ annualmente - João Luiz de Lima, fiscal. 
 

 

                                                 
72 Responsável pelos relatórios com o parecer sobre o estado da instrução pública na região sob sua 
responsabilidade. 
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 O segundo relatório refere-se às escolas particulares que havia na Freguezia da 

Sacra Família, e, na matéria jornalística, o autor teve o cuidado de explicar quanto à 

legitimidade do documento, na nota de rodapé do jornal: 

 

Nesse tempo, Vassouras ainda estava ligada à Sacra Família, dando-
se assim a desmembração em 1837, póde-se pois affirmar que este 
relatório também sem data é anterior a 1837, pois que trata de escolas 
em fazendas pertencentes à Vassouras, como a do Commendador 
Antonio Corrêa e Castro (O MUNICÍPIO, 4 de julho de 1877, p.01. 
Nota de rodapé). 
 
 

 Consta ainda, no segundo relatório, as seguintes informações: 

 

Primeira- No Pirahy, o padre Antonio da Anunciada, do oratório de Jose 
Cardoso Leal, começou a ensinar primeiras lettras, grammatica 
portugueza em 1 de Fevereiro no anno de 1833 a cuatro meninos e uma 
menina, e agora ensina a 6 por estipêndio de 1$440 por mez. Segunda- 
Na Fazenda de Caetano de Souza Vieira, o professor Urbano Joaquim de 
Saldanha principiou a ensinar primeiras lettras no anno de 1832 e tem 
vinte e trez meninos e vence por mez de cada um 3$200. Terceira- Na 
Fazenda de Santo Antonio em casa do Sr. Antonio Corrêa e Castro, o 
Padre Francisco das Chagas ensina os dous filhos daquele gratuitamente e 
a mais ninguém. Quarta- Na Fazenda de Bernardo Gomes de Aguiar, o 
professor Francisco de Paula Henriques ensina a seis meninos, principiou 
no anno de 1834 e vence de cada um 2$400 por mez. Quinta- Na fazenda 
da estiva, em casa de João Luiz de Lima, o Sr. Theodor Andrade ensina a 
cinco meninos e uma menina, e principiou em 1 de Março de 1833, 
primeiras lettras e grammatica portugueza, e vence de cada um 4$000 por 
mez. Sexta- Na Villa, José Venâncio de Assumpção ensina a seis 
meninos e uma menina gratuitamente, e principiou no anno de 1834, 
primeiras lettras - João Luiz de Lima, fiscal. 

 
 
 Dessa forma, os relatórios demonstram que o ensino para meninos superava o 

das meninas, especialmente na primeira metade do século XIX. Além disso, era 

diminuta a quantidade de professoras atuando na educação em Vassouras nessa época.  

 Percebe-se ainda que para educar as crianças havia custos aos pais, 

caracterizando essas primeiras escolas como “ particulares”, sendo poucos aqueles que 

possuíam gratuidade, o que sugere não serem todas as famílias capazes de arcar com as 

despesas da educação de seus filhos. Quanto às instalações nota-se que tanto as escolas 

descritas no primeiro como no segundo relatório, estavam localizadas nas fazendas, nas 

casas do mestre ou nas casas de benfeitores que recebiam mestre e alunos, não havendo 

ainda lugares apropriados ao ensino. 
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3.3 A educação doméstica 

 

(...) - Quem instruiu vocês, então? Quem acompanhou vocês? Sem 
uma preceptora, a educação de vocês deve ter sido negligenciada. (...) 
sempre digo, que na educação, nada deve ser feito, sem uma 
instrução constante e regular, que só uma preceptora pode dar 
(AUSTEN, Jane, 2013, p.132).73 
 

 
 
 No Brasil do século XIX, a educação da elite, além de diferenciada por sexo, 

em certos casos, era realizada pelas próprias famílias. Sobre o assunto Vasconcelos 

afirma: 

 
A educação realizada na Casa é uma prática existente desde os 
tempos mais remotos, caracterizada em determinados períodos da 
história como o único recurso para a educação de crianças e jovens e, 
em outros períodos e circunstâncias, como a maneira utilizada pelos 
os membros das elites econômicas e políticas para educar seus filhos 
(VASCONCELOS, 2008, p.01). 
 

 

 O ofício de preceptoria começou a ser delineado, no Brasil, na segunda metade 

do século XVIII, consolidando-se no século seguinte. Esta função representava a forma 

mais individualizada da instrução e um ramo específico da docência.74 Educadoras 

estrangeiras (alemãs, francesas, suíças, inglesas e austríacas), atravessaram o Atlântico, 

seduzidas por propostas de emprego atuando como preceptoras. 

 Dessa forma, a preceptora era, normalmente, uma mulher que ensinava em 

domicílio, podendo habitar na residência familiar de seus tutelados, a fim de oferecer e 

acompanhar toda a instrução necessária para o desenvolvimento intelectual e moral da 

criança. 

 

É certo que de sua existência ninguém duvida, pois as preceptoras 
foram uma presença frequente nas casas das elites brasileiras do 
século XIX, presença atestada por muitos viajantes estrangeiros que 
percorreram o Brasil Oitocentista, e pelos vários anúncios publicados 

                                                 
73 Trecho retirado da Obra literária- Orgulho e Preconceito - escrita por Jane Austen (1775 - 1817), 
escritora inglesa, que descrevia a sociedade rural inglesa de seu tempo. Título original inglês: Pride and 

prejudice (1813). 
74 Cf. artigo ALBURQUERQUE, Samuel B.M.. Preceptora(s) Alemã(s) diálogos entre a Literatura e a 
Historiografia Brasileira. Disponível em: www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/pdf/714.pdf. Acesso: 
04/01/2013. 
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nos mais renomados jornais da época (...) (RITZKAT, 2000, p. 
270).75 
 
 
 

 As pesquisas revelam que o ensino doméstico era uma prática muito difundida 

na Corte o final do século XIX, e o mesmo ocorria em Vassouras, porém em menor 

escala, considerando a proporção de demanda entre ambas as regiões. Embora haja 

escassez de relatos sobre o ensino doméstico nas obras referentes à sociedade 

vassourense oitocentista, os periódicos da época demonstram indícios da presença de 

preceptores nas residências aristocráticas.   

  Em pesquisas sobre Eufrásia Teixeira Leite76, uma das figuras mais 

importantes de Vassouras, observa-se que, talvez, ela tenha sido educada inicialmente 

em sua casa, como assevera a informação adiante: “no Brasil do século XIX, a educação 

da elite, além de diferenciada por sexo, em certos casos, era realizada pelas próprias 

famílias” (FALCI e MELO, 2012, p.48), neste sentido, observa-se a constante presença 

de uma intensa instrução cultural na educação de Eufrásia. 

 

É certo que Eufrásia conviveu desde a infância com a cultura, pois 
além da rica biblioteca que havia em sua casa, frequentou vários 
salões da cidade nos anos dourados do café na região. (...). Aprendeu 
a ler e a escrever também em línguas estrangeiras, estudou piano, 
como era moda em seu tempo (...) foi um modelo de sinhazinha bem 
comportada e educada nesses padrões, inclusive cultural, o que se 
deduz pela análise do acervo da biblioteca de sua casa (...) Nesse 
contexto, a existência de uma rica biblioteca na casa em que Eufrásia 
passou a infância e juventude nos permite deduzir, que ela foi 
instruída pelos livros, certamente com o auxílio do pai e também da 
Mme. Grivet  (FALCI e MELO, 2012, p.48). 
 
 

 Ainda, a respeito deste assunto, cabe observar o destaque para o acervo da 

biblioteca, que certamente era utilizado pelo patriarca da família. Contudo, também há a 

informação que antes de iniciar os estudos no conceituado Colégio de Madame Grivet, a 

                                                 
75A difusão da preceptoria, dentro e fora da Europa, podia ser percebida pelo crescente número de escolas 
dedicadas à formação de preceptoras que posteriormente seguiriam em jornada pelo mundo. ( RITZKAT, 
Marly B. Preceptoras alemãs no Brasil. In: LOPES Eliane Marta T.et. al. 500 anos de educação no Brasil. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2000.p.269-290. 
76 Era filha caçula do Dr. Joaquim José Teixeira Leite e Ana Esméria Correia e Castro, sendo neta paterna   
do barão de Itambé, neta materna do barão de Campo Belo, sobrinha do barão de Vassouras e sobrinha-
neta do barão de Aiuruoca. 
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dama dos diamantes negros77, quando criança, também estudara na Corte, como informa 

a autora a seguir. 

 

A dama dos diamantes negros, como era conhecida, foi educada 
inicialmente na Corte, em Vassouras, e, mais tarde, na Europa (fato 
comum aos filhos das famílias mais abastadas naquele período) 
(CAPUTE, 2011, p.38). 
 
 

 Na Europa assim como no Brasil era comum, na época, os professores 

lecionarem em suas próprias residências, sendo assim, “(...) o mestre-escola alugava 

uma casa, na qual passava a funcionar a escola, demonstrando que a escola funcionava 

no espaço privado da casa dos professores e professoras, o que fica sugerido na própria 

trajetória escolar de Eufrásia com Madame Grivet” (CAPUTE, 2011, p.55). Ainda, 

sobre Eufrásia Teixeira Leite, não se pode deixar de destacar sua importância no 

desenvolvimento na área da educação de Vassouras: 

 

O legado de Eufrásia na área educacional, transformou-se em dois 
colégios, Institutos Profissionais, onde meninas e meninos pobres e 
órfãos foram atendidos; mas quantos foram os atendidos, não 
sabemos. O Instituto Feminino Dr. Joaquim José Teixeira Leite, e 
mais tarde, Colégio Regina Coeli, como ele ficou conhecido, não 
mais existe; atualmente a Universidade Severino Sombra ocupa suas 
instalações realizando em parte a política social perseguida por 
Eufrásia. O Instituto Profissional Masculino Dr. Joaquim José 
Teixeira Leite concretizou-se como o SENAI e nunca cumpriu o 
papel que Eufrásia havia pensado para ele (...) (FALCI e MELO, 
2012, p.54). 
 
 
 

 Retomando a questão sobre a preferência dos pais por colégios em substituição 

à preceptoria, destaca-se o registro feito pela Viscondessa de Arcozelo, que escreve em 

seu diário sobre sua escolha em relação à educação dos filhos, como ressalta Muniz 

(2004): 

 
Sobre a educação dos filhos, vemos no diário de Maria Isabel 
(viscondessa de Arcozelo), que seus filhos mais novos: Mário e Raul  
foram educados por uma preceptora: D. Sarah, até 1887, quando já 
havia escolas em Vassouras e Joaquim resolveu colocar os filhos na 
escola do Dr. Telles. “entrarão hoje para o collegio do Dr. Telles o 

                                                 
77 Apelido originado pelo hábito de usar jóias costuradas na roupa e presas aos cabelos. Cf. CAPUTE, 
Magda E. Sayão. A Dama dos diamantes negros e a educação em Vassouras: Um estudo sobre o Instituto 

Profissional Masculino e Feminino Doutor Joaquim Teixeira Leite (1930-1959). 2011. Dissertação 
(Mestrado em Educação). Universidade Estadual do Rio de Janeiro (nota de rodapé, p.11). 
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Mario e o Raul.” A viscondessa só fala nos filhos menores, pois, os 
mais velhos já eram adultos em 1887. Esses filhos maiores devem ter 
sido educados com preceptores, até terem idade para frequentar as 
escolas da capital e ir para a faculdade na Europa (...) Encontramos 
poucas referências nos inventários de pequenos produtores sobre 
pagamento de escola para os filhos, o que demonstra que a 
maioria frequentou as escolas  da cidade como o Colégio 
Vassourense que permaneceu de 1846 a 1885.78 
 

 

 Após intensa pesquisa em busca por anúncios de precetores em periódicos da 

época, constatou-se que esse termo era pouco comum nos anúncios de Vassouras, sendo 

regularmente utilizado “professor” ou “professora’, como sinaliza-se a seguir:  

 

Benedicto Bernardo de Almeida, professor licenciado pela Directoria 
da instrucção publica da provincia do Rio de Janeiro, com pratica de 
42 anos no exercicio do ensino litterario, offerece seu prestimo a 
algum senhor fazendeiro para lhe ensinar os filhos as materias 
seguintes: doutrina christã, leitura, desenho linear, calligraphico e 
figurado, grammatica portugueza, grega, latina, franceza, italiana, 
ingleza e allemã, com a tradução em cada uma dessas línguas, e a 
composição respectiva, contabilidade e escripturação mercantil, 
arithmetica, algebra, geometria e trigonometria, geographia e historia 
geral e do Brazil (...) (O MUNICÍPIO, 6 de setembro de 1877, p.04). 
 
 
 

 Naquele mesmo ano, verifica-se outro professor, que também decidira oferecer 

seus serviços: 

 
Um homem maior de 50 annos e antigo professor do ensino primario 
e da língua franceza, offerece seu prestimo a algum Sr. Fazendeiro 
que delle necessitar, garantindo-lhe este o ordenado mensal de 100$, 
casa, comida, roupa lavada e engommada, obrigando-se o referido 
professor a leccionar para 10 meninos (O MUNICÍPIO, 1877, n.72, 
p.04). 
 
 

 Pelo anúncio a seguir, nota-se que, aparentemente, nesse período em 

Vassouras, os homens eram a maioria na procura pelo magistério e, mais precisamente, 

pela educação nas casas. 

 

Antônio Vespaziano de Carvalho, lecciona  piano e musica, tanto na 
cidade, como em qualquer das fazendas; assim como também afina 

                                                 
78  Muniz, Célia Maria Loureiro. Retalhos da vida de mulheres de fazendeiros de café, do século XIX : 
Vassouras. XI Encontro Regional de História-ANPUH. 2004. Disponível em: 
www.rj.anpuh.org/.../rj/.../Celia%20Maria%20Loureiro%20Muniz.doc . acesso:15/05/2013. 
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pianos e recebe chamadas para soirées. Quem de seus serviços 
precizar pode dirigir-se a typographia do Vassourense (O 
VASSOURENSE, 21 de março de 1882, p.02). 
 
 

 Mais adiante, no mesmo periódico, segue anúncio com mais um professor na 

busca pela oportunidade de ensinar música, “Vicente Imbellone, professor de piano, 

canto e harmonia, approvado pelo Real Collegio de Napoles. Offerece seus serviços ao 

publico desta cidade” (O VASSOURENSE, 1882, p.04). Como já mencionado, 

provavelmente, eram os meninos que mais possuíam a possibilidade de estudo, o que 

talvez explique a escassez de anúncio de professoras, já que a educação era 

necessariamente realizada por mestres do mesmo sexo que seus discípulos. 

 

Se algum Sr. Fazendeiro desejar mestre para meninos, pode dirigir-se 
por carta para a cidade de Vassouras, que na agencia do correio se 
procurará no subscrito as iniciaes J.B.A. Conducta e probidade 
afiançada ( O VASSOURENSE, 1883, p.04). 
 
 

 Como se vê, os homens aparecem em maioria se candidatando para o ofício de 

professor das casas, o que confirma que a quantidade de meninos estudantes superava o 

número de meninas. Todavia, como consta na Figura 7, as mulheres, embora em 

número menor, também ofereciam seus serviços aos fazendeiros da região. 

 

 

Figura 7: O Vassourense, 21 de julho de 1878, p.04. 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, RJ. 
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 Devido a escassez de anúncios em jornais demonstrando a procura e a oferta 

por preceptoras, sugere-se que esta função foi menos requisitada em Vassouras se 

comparada à Corte, obviamente considerando as proporções de ambas as regiões e a 

quantidade de famílias aristocráticas residentes. 

 Entretanto, cabe destacar que a função de preceptora possuía relevância e 

singulares características na Província do Rio de Janeiro. Na descrição que se segue, Ina 

Von Binzer, que emigrou para o Brasil contratada por um fazendeiro da região do Vale 

do Paraíba para lecionar sete de seus doze filhos, oferece algumas pistas de como a 

educação doméstica ocorria. A preceptora permaneceu no país de 1881 a 1884, 

trabalhando também como professora de crianças da elite brasileira em São Paulo. O 

relato a seguir, apresenta um exemplo de como deveria ser a educação doméstica nessa 

época: 

 

(...) O Dr. Costa esperava-me na estação com minhas duas alunas 
mais velhas. A menina de doze anos, Lavínia, causou-me ótima 
impressão, e posso dizer que gostei dela desde logo. Aliás, isto aqui 
me parece o céu, em comparação com o colégio que ficou para trás, 
como um pesadelo. As colegas sacodem a cabeça diante do meu 
entusiasmo e me dizem que os meninos do Costa têm a fama de ser 
os mais malcriados de toda a cidade, razão pela qual os pais não 
conseguem mais arranjar educadoras aqui (...) (BINZER, 2011, p.93). 

  

 

 As preceptoras, principalmente as estrangeiras, precisavam adaptar-se a outra 

cultura que não a sua, sobretudo, adequar-se ao cotidiano doméstico da casa em que 

morariam por algum tempo, tendo em vista que as mesmas residiam nas residências das 

famílias de seus pupilos, fato que não ocorria com os professores e professoras da 

instrução pública e\ou particular. No caso das mulheres, a escolha desta função, na 

maioria das vezes, resultava da falta de opção em conseguir autonomia econômica 

quando necessitavam emancipar-se devido à viuvez, orfandade, falência financeira 

familiar, entre outros. 

 
 
(...) diz que as mulheres de classe inferior, sem acesso à educação, 
podem sobreviver lavando, cozinhando, tirando leite de vacas etc. 
mas para a mulher educada não existe  em toda a Inglaterra chance de 
subsistência, exceto na profissão de professora (...) ou de Miss Nares 
- o feminino de alfaiate e chapeleiro (...)(MONTEIRO, 2000, p.61). 
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 O esforço em adaptar-se a rotina proposta pelos donos da casa parecia alcançar 

a maioria das mulheres que se dispunham na função de preceptoria, ainda que esta fosse 

realizada no interior da residência imperial brasileira, como demonstram os relatos 

escritos pela britânica Maria Graham79. 

 

Em primeiro lugar, quando fui para os apartamentos da Princesa, 
encontrei as criadas lavando-a, não no banheiro, mas numa sala 
aberta, por onde passavam os escravos, homens e mulheres, e onde a 
Guarda da Imperatriz sempre estacionava. Não pude achar direito que 
ela fosse assim exposta, completamente nua, aos olhos de todos os 
que aparecessem. As criadas recusaram-se a mudar esta prática 
imprópria, até que eu obtivesse uma ordem escrita do Imperador, 
dizendo que era muito difícil usar o banheiro (...). A próxima coisa 
aborrecida foi o almoço. Serviram-lhe uma coxa de galinha cozida 
em óleo com alho. Ela tomou o alho do prato com os dedos e comeu-
os. Um copo de vinho forte e água seguiu-se, e depois, com surpresa 
minha, café, torradas e doces. Nada disse no momento, mas resolvi 
falar particularmente e seriamente à Imperatriz, sobre as prováveis 
consequências de tal alimentação para a saúde de sua filha. As horas 
de aula foram mais satisfatórias. Ela tinha aprendido a ler francês 
com o padre Boiret e a repetir uma das fábulas de La Fontaine (O 
Corvo e a Raposa) com grande graça, mas nunca esquecerei seu 
enlevo quando descobriu que as mesmas letras que lhe permitiam ler 
francês lhe serviriam para o português (...).80 
 

  
 Como se pode observar, Maria Graham considerava inadequado o modo como 

as criadas cuidavam da princesa D. Maria, E, mais adiante ela desabafa sobre suas 

inquietações e o incomodo de conviver com pessoas de comportamentos tão distintos do 

seu. 

 

(...) disse-lhe perceber que me era impossível exercer a função que 
pretendera, a menos que algumas medidas decisivas se tomassem 
para me dar o apoio e segurança que a grande importância de minha 
posição como governante de sua filha exigia, e que, se não fosse a 
minha amizade por Sua Majestade, nada me tentaria a permanecer 

                                                 
79 Entre os anos de 1821 e 1823 esteve no Brasil visitando as províncias de Pernambuco, Bahia e Rio de 
Janeiro. A viajante passou boa parte de sua estada no Rio de Janeiro, gozando da convivência com a 
família real, esteve presente em reuniões de políticos e tinha contato com algumas pessoas deste meio. 
Graham assumiu o cargo de preceptora na casa imperial do Brasil, no qual permaneceu por pouco mais de 
um mês (de 5 de setembro a 12 de outubro de 1824 ), da jovem princesa  Maria da Glória, futura rainha 
de Portugal. 
80  Cf. Cadernos da Biblioteca Nacional, 2010, p.111 In: Escorço biográfico de D. Pedro I. Disponível: 
http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_obrasgerais/drg1305313.pdf. Acesso: 9/04/2013. 
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onde o meu caráter era tão pouco compreendido e meus serviços tão 
mal apreciados (...).81 

  
 
 Constata-se que eram muitas as dificuldades enfrentadas por homens e 

mulheres que buscavam a educação como ofício, entretanto, tais dificuldades pareciam 

não neutralizar o interesse dos professores pelo desenvolvimento intelectual dos seus 

tutelados, como se verificou no decorrer dos mesmos relatos. 

  Pesquisas da segunda metade do século XIX, já revelaram que o ensino 

doméstico era uma prática muito difundida na Corte e o mesmo ocorria em Vassouras. 

Porém, devido a quantidade de habitantes na cidade, é natural considerar a menor 

proporção de famílias que buscavam a preceptoria como modalidade de ensino para 

seus filhos. Contudo, cabe destacar que eram as famílias “nobres” e os filhos da 

aristocracia aqueles que utilizavam as práticas de educação doméstica, não estando a 

mesma ao alcance da população em geral, devido aos seus altos custos, o que fazia com 

que preferissem os colégios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Trecho em que a autora se refere ao diálogo com a imperatriz, D. Leopoldina, sobre sua função como 
governanta de D. Maria.  (Ibidem, p.134) 
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4. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

 À época do Império, talvez, Vassouras tenha sido a mais importante e faustosa 

região depois da Corte, na Província do Rio de Janeiro. Para compreender como, neste 

contexto, estavam configuradas e como conviviam as modalidades educacionais, 

instrução pública, educação particular e educação doméstica foi necessária uma 

ampliada investigação sobre a evolução do sistema educacional dessa região. 

A pesquisa identificou que o contexto educacional vassourense da segunda 

metade do século XIX, estava inserido no estilo de vida das famílias dos barões do café 

que, por sua vez, aspiravam um modo de vida semelhante aos mais apreciados modelos 

europeus.  

Para localizar minhas buscas, realizei um recorte histórico entre o período de 

1850 a 1889, na história do Brasil Império, objetivando a reconstituição da micro-

história da região, possibilitando assim, a análise da práxis educativa desenvolvida nos 

espaços educacionais das escolas públicas, dos colégios particulares e nas próprias casas 

da aristocracia rural vassourense. 

O estudo revelou que nas famílias dos grandes fazendeiros de Vassouras, poucos 

possuíam origens aristocráticas. A maioria dos agricultores unia-se a outras famílias de 

fazendeiros, de acordo com os interesses políticos e econômicos de ambas as partes. 

Deste modo, os critérios de pertencimento à determinada família podiam ser 

consanguíneos ou políticos, construídos através de laços de solidariedade e aliança. 

Devido a estas constantes alianças, verificou-se a difícil democratização do acesso às 

informações locais e cotidianas por meio de periódicos.  

Assim, a existência tardia da Impressa, provavelmente, foi devido à estrutura 

política existente em Vassouras, a denominada rede de sociabilidade que no período 

oitocentista possuiu tamanha importância, permitindo que a influência da elite 

cafeicultora permeasse todos os setores da sociedade, do comércio à educação, e 

neutralizasse, até meados do século XIX, qualquer meio de divulgação de informações 

mais precisas, que contribuíssem para uma leitura crítica sobre a sociedade e os 

processos que a conduziam. 

Em contrapartida, cabe ressaltar a crescente quantidade de escolas, sobretudo 

particulares, criadas em Vassouras, o que também sugere que existiu um ambiente 
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propício para o desenvolvimento intelectual e cultural daquela região. O estudo 

demonstrou que Vassouras possuiu progressista oferta de escolas, tanto para meninos 

como para meninas, o que denota a opção dos pais em oferecerem o ensino 

proporcionado pelos colégios, substituindo a prática da educação doméstica, tão comum 

na Corte e em outras cidades. No entanto, vale destacar, que essa possibilidade estava 

circunscrita à realidade dos alunos que pertenciam a famílias com condições financeiras 

para arcar com tais despesas, uma vez que, a maioria da população era constituída por 

pessoas pertencentes a famílias de baixas condições socioeconômicas, sendo as escolas 

públicas a única opção de ensino, confirmando a prática existente ainda hoje, de que o 

acesso à educação de qualidade, na maioria das vezes, está intimamente ligado à 

condição social familiar do estudante. 

 Identifica-se também, que a estrutura educacional de Vassouras foi reflexa do 

modelo de ensino adotado no Brasil Império e como tal, foram inúmeras as dificuldades 

em implantar a instrução pública na cidade, ora, devido à falta de estrutura física 

adequada para a abertura de novas escolas que suprissem a quantidade de alunos 

socialmente desfavorecidos, ora, a ausência de professores capacitados para o 

magistério. Soma-se a isso, o baixo salário oferecido pelo Estado que, obviamente, não 

estimulava os profissionais da educação a lecionarem por longos períodos nesta 

modalidade, resultando na alta rotatividade dos mesmos. 

 Nessa perspectiva, observa-se que o contexto social e político que propiciaram 

a configuração educacional que existiu nos idos anos de 1850 a 1889, foi a intensa 

participação da elite cafeeira no crescimento econômico e cultural da sociedade 

vassourense. Assim, os colégios particulares foram a mola propulsora para o 

desenvolvimento da educação na cidade, o que demonstra que a sociedade vassourense 

oitocentista, por determinado período, foi composta por uma classe social que se 

preocupava com a educação dos filhos e que possuía recursos financeiros para tal. 

Em relação ao corpo docente, verificou-se, por meio de anúncios em jornais, a 

existência de estrangeiros que ofereciam seus serviços como mestres. Entretanto, 

observou-se, também, que o gênero masculino se destacou em quantidade na ocupação 

desse ofício, contrapondo, de certa maneira, as informações de feminização 

generalizada do magistério no Brasil. Nesse sentido um estudo a posteriori, talvez, 

corroborasse com tal indicativo.     

 A pesquisa demonstrou, ainda, que a cidade de Vassouras teve sua história 

vinculada ao café, aos escravos, às grandes fazendas e a aristocracia rural do Vale do 
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Paraíba. Nesse cenário configurou-se a educação da segunda metade do século XIX, 

inserida no estilo de vida dos barões do café, que buscavam reproduzir o modus 

operandi da sociedade europeia oitocentista. Contudo, a decadência da região, com o 

esgotamento do solo, a descentralização do município causada pela construção da 

Estrada de Ferro D. Pedro, a ocorrência da febre amarela nos anos de 1880 e 1881, e por 

fim, na opinião do fazendeiros... “a fatídica lei Áurea”, foram circunstâncias que 

abalaram profundamente os hábitos e as condições principalmente das elites, que jamais 

voltaram ao “esplendor” da “princesinha do café”. 

 Dessa forma, a investigação realizada sobre as circunstâncias educacionais de 

Vassouras é apenas uma das inúmeras possibilidades de se revisitar a região, buscando 

servir de incentivo para outros estudiosos que queiram dar continuidade nessa tentativa 

de praticar uma releitura da história de barões, condes e viscondes que num passado 

próximo constituíram uma categoria social que, entre outros privilégios, tinha acesso as 

primeiras tentativas de educação instituídas no Brasil. 
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• Jornais e periódicos 

 

A CRENÇA: PERIÓDICO QUINZENAL DEDICADO A MOCIDADE 

VASSOURENSE. Vassouras, 16 jan. 1877. 

O CANÁRIO: PERIÓDICO HEBDOMADÁRIO, NOTICIOSO, LITTERARIO E 

RECREATIVO. Vassouras, 15 set. 1885 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL. 

Vassouras, 04 out. 1877. 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL. 

Vassouras, 08 nov. 1877. 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL. 

Vassouras,10 jan. - 21 abr. 1878. 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL. 

Vassouras, 05 -13 jan, 07 jun., 01 jul.-22 jul., 20 dez.1887. 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL. 

Vassouras, 13 jan.-03 - 24 mar., 07-21 abr. 1888. 

O MUNICÍPIO: JORNAL SCIENTIFICO, NOTICIOSO E COMMERCIAL.. 

Vassouras, 21 jul. 1899. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 19 fev.- 31 dez 1882. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 07 jan.- 28 dez. 1883. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL , 06 jan.- 26 dez. 1884. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 04 jan.- 27 dez. 1885. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL , 03 jan.- 25 dez. 1886. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 24 abr. 1887. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 15 mai. 1887. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 21 jul. 1888. 

O VASSOURENSE: PERIODICO IMPARCIAL, 25 jan. - 01 mar. 1891. 
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ANEXO A -Arrolamentos de Periódicos - Imprensa de Vassouras 
 

1 - o Município - 1ª fase - 15 de junho de 1873 

2 - A voz da juventude - 30 de outubro de 1873 

3 - Brado Democrático - 01 de julho de 1874 

4 - A crença - 07 de setembro de 1874 

5 - O futuro - 12 de janeiro de 1879 

6 - Gazeta Vassourense - 25 de março  de 1880 

7 - Gazeta de Vassouras - 16 de maio de 1880 

8 - A Mocidade - 15 de novembro de 188082 

9 - Idéa Nova- 25 de setembro de 1881 

10 - Correio Litterario - 1882 

11 - O Vassourense - 19 de fevereiro de 1882 

12 - O Calvino - 01 de julho de 1884 

13 - O Rodeiro - 03 de setembro de 1885 

14 - O Club - 01 de julho de 1885 

15 - O Porvir - ( número único comemorativo) - 26 de março de 1885 

16 - O Lábaro - 10 de junho de 1885 

17 - O Canário - 04 de agosto de 1885 

18 - O Tentamen - 05 de agosto de 1885 

19 - O Beija-flor -08 de agosto de 1885 

20 - O Isothermico - 03 de abril de 1886 

21 - O Patyense - 01 de abril de 1886 

22 - A Quinzena - 20 de fevereiro de 1886 

23 - O Relâmpago- 10 de junho de 1886 

24 - A Mocidade - 10 de junho de 1886 

25 - O Phonographo - 17 de agosto de 1886 

26 - A Phenix - 16 de abril de 1887 

27 - A Gazeta de Mendes - 05 de janeiro de 1887 

28 -  O Município (2ª fase) - 05 de janeiro de 1887 

29- O Vassourense ( Ano VIII ) 06 de janeiro de 1889 

30 - O Município (3ª fase) - 06 de maio de 1899 

 
Fonte: SOUZA, Joaquim Alvarenga de. Arrolamento de periódico sobre a Imprensa de 

Vassouras-RJ. Ed. Graficarte, 1984, Vassouras, RJ. 

                                                 
82 Periódico homônimo 
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ANEXO B- Relação de estrangeiros residentes em Vassouras, 1782. 
 
 

Livres Paróquia Estrangeiro segundo origem 

H M 

Total 

 
Holandeses 

1 0 1 

 
Franceses 

3 0 3 

 
Africanos 

49 49 98 

 
Mexicanos 

1 0 1 

 
Norte-americanos 

1 0 1 

 
Portugueses 

493 63 556 

 
Suíssos 

1 0 1 

 
Italianos 

38 2 40 

 
Ingleses 

2 0 2 

 
Alemães 

9 4 13 

 
Espanhóis 

4 0 4 

 
 
 

Nossa 
Senhora da 
Conceição 

 

Livres Paróquia Estrangeiro segundo origem 

H M 

Total 

 
Africanos 

31 30 61 

 
Portugueses 

346 3 349 

 
Suíssos 

1 0 1 

 
Italianos 

11 0 11 

 
Nossa 

Senhora da 
Conceição 
do Paty do 

Alferes  

 
Chineses 

1 0 1 
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 Relação de estrangeiros residentes em Vassouras, 1782. 
 
 

Livres Paróquia Estrangeiro segundo origem 

H M 

Total 

 
Africanos 

126 84 210 

 
Franceses 

16 16 32 

 
Portugueses 

68 29 97 

 
Suíssos 

1 0 1 

 
Italianos 

16 8 24 

 
 

Sacra 
Família do 

Tíngua 

 

Livres Estrangeiro segundo origem 
H M 

Total 

 
Africanos 

32 26 58 

 
Argentinos 

2 0 2 

 
Portugueses 

41 14 55 

 
Espanhóis 

2 1 3 

 
 

Santa Cruz 
dos Mendes 

 

Livres Estrangeiro segundo origem 
H M 

Total 

 
Franceses 

1 0 1 

 
Paraguaios 

6 0 6 

 
São Sebastião 
dos Ferreiros 

 
Portugueses 

125 1 126 

 
 
Fonte: Estrangeiros residentes em Vassouras. Núcleo de Pesquisa em História        
DemográficaDisponívelem:www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72/índex.html.Acesso:17/01/2013. 
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ANEXO C - Estatística de casos da epidemia de febre amarela em Vassouras,  

13/04/1880 à 28/06/1880. 

 

 

 

 

MÉDIA DE IDADE 

 

INFECTADOS 

 

VÍTIMAS FATAIS 

 

VÍTIMAS FATAIS % 

Menores de 10 anos 12 5 42% 

De 11 a 20 anos 27 11 41% 

De 21 a 30 anos 22 6 27% 

De 31 a 40 anos 20 6 30% 

Mais de 40 anos 18 4 22% 

Abrangência total 99 32 32% 

     

   Fonte: O VASSOURENSE, 19 de fevereiro de 1882, p.2. 
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ANEXO D - Estimativa da distribuição de baronatos e outros títulos no Brasil, 

1840-1889. 

 
 

Ano Barões do Café 

 

Todos os 

barões 

Total de detentores de 

títulos* 

1840-49 15 61 70 

1850-59 20 75 92 

1860-69 35 127 133 

1870-79 51 192 204 

1880-89 - 347 372 

Total 121 802 871 

 

* Inclui barões, viscondes, condes, marquesas e duques 

 

Fonte: Apud: Stein, Stanley J. Vassouras – Um Município Brasileiro do Café, 1850-1900. Rio 

de Janeiro, Nova Fronteira, 1985, p. 157. 
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ANEXO E - Demonstrativo de receita e despesas com obras públicas da Câmara 

Municipal de Vassouras 

 

 

Ano Receita local total Gasto total com obras 

públicas 

Percentagem da 

receita 

1838 5:042$327   

1843 6:348$730 4:4468$000 70 

1844 6:283$300 13:505$000 210 

1848 6:070$000 6:700$000a 110 

1849 12:007$380 7:100$000 58 

1852 12:982$246 9:150$470b 70 

1855 16:960$031 10:567$403 60 

1859 27:879$260 15:189$513 54 

1862 30:928$533 20:871$833 67 

1863 24:639$996 6:539$000 25 

1865 28:466$152 18:637$000c 65 

1866 23:099$435 5:375$000d 23 

1867 23:239$832 8:500$00 36 

1869 20:778$723 9:082$335e 43 

1872 35:509$357   

1875 23:469$650   

1879 4:940$010   

 

 a)  Representa o custo da construção do chafariz.   

 b)  Construção ponte local. 

 c) Contribuição para a construção da  estação ferroviária de Vassouras.    

 d) Construção da estrada do centro da cidade para a estrada de Ferro Dom Pedro. 

 

Fonte: Balanços resumidos das receitas e despesas da Câmara Municipal de Vassouras. Apud: 

Stein, Stanley J. Op. cit. p. 128 
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